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2009. évi CXV. törvény
az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről
Az Országgyűlés - elismerve a kisvállalkozók gazdasági életben betöltött kiemelkedő szerepét - az egyéni
vállalkozói tevékenység megkönnyítése, az egyéni vállalkozók adminisztratív terheinek csökkentése, az
Európai Unió szabályaival való összhang megteremtése és az egyéni vállalkozók cégalapításának elősegítése
érdekében a következő törvényt alkotja:
1. § E törvény szabályozza az egyéni vállalkozók tevékenysége megkezdésének, folytatásának,
szünetelésének és megszűnésének, valamint a Magyarországon székhellyel rendelkező egyéni cég
alapításának, működésének és megszűnésének feltételeit, tagjának vagy tagjainak jogait és kötelezettségeit.

I. FEJEZET
AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÓ
Az egyéni vállalkozói tevékenység
2. § (1) A Magyar Köztársaság területén természetes személy a szolgáltatási tevékenység megkezdésének
és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerinti letelepedés keretében üzletszerű - rendszeresen,
nyereség- és vagyonszerzés céljából, saját gazdasági kockázatvállalás mellett folytatott - gazdasági
tevékenységet egyéni vállalkozóként végezhet.
(2) E törvény rendelkezéseit nem kell alkalmazni
a) a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelői tevékenységre,
b) a magán-állatorvosi tevékenységre,
c) az ügyvédi tevékenységre,
d) az egyéni szabadalmi ügyvivői tevékenységre,
e) a közjegyzői tevékenységre,
f) az önálló bírósági végrehajtói tevékenységre.
3. § (1) Egyéni vállalkozó lehet:
a) a magyar állampolgár,
b) az Európai Unió tagállamának vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más
államnak az állampolgára, továbbá az Európai Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban nem részes más állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján a
letelepedés tekintetében az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam
állampolgáraival azonos jogállást élvező személy,
c) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény hatálya alá tartozó, a b) pontban nem említett olyan személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás
jogát a Magyar Köztársaság területén gyakorolja,
d) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
bevándorolt vagy letelepedett jogállású személy, a keresőtevékenység folytatása céljából, családegyesítés
céljából vagy tanulmányi célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező személy, valamint a
humanitárius célból kiadott tartózkodási engedéllyel rendelkező befogadott és hontalan.
(2) Nem lehet egyéni vállalkozó:
a) aki korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen,
b) akit a közélet tisztasága elleni [a büntető törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban:
Btk.) XV. Fejezet VII. cím] a nemzetközi közélet tisztasága elleni (Btk. XV. Fejezet VIII. cím), gazdasági
(Btk. XVII. Fejezet), vagyon elleni (Btk. XVIII. Fejezet) bűncselekmény miatt jogerősen végrehajtandó
szabadságvesztésre ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
c) akit szándékos bűncselekmény miatt jogerősen egy évet meghaladó, végrehajtandó szabadságvesztére
ítéltek, amíg az elítéléséhez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül,
d) aki egyéni cég tagja vagy gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.

Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése
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4. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésére az e törvényben foglalt eltérésekkel megfelelően
alkalmazni kell a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvénynek a nyelvhasználatra és
a tolmács igénybevételére, az adatkezelésre, a joghatóságra, hatáskörre és illetékességre, a kapcsolattartás
általános szabályaira, valamint az elektronikus kapcsolattartásra és az elektronikus tájékoztatásra, a
képviseletre, az iratra, a határidő számítására, a kérelemre, a közreműködő hatóságra, az igazolási kérelemre,
továbbá a költségmentességre vonatkozó rendelkezéseit azzal, hogy ahol a közigazgatási hatósági eljárás
általános szabályairól szóló törvény ügyfelet említ, azon a bejelentőt kell érteni.
(2) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése elektronikus úton ügyfélkapun
keresztül, vagy az 5. § (2) bekezdés szerint személyesen kezdeményezhető.
(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszüntetésének bejelentésével, valamint a
változás-bejelentéssel kapcsolatos eljárások kizárólag elektronikus úton, ügyfélkapun keresztül
kezdeményezhetők.
5. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének feltétele, hogy az erre irányuló szándékáról a
természetes személy az egyéni vállalkozói tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró, országos
illetékességű hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) e törvény rendelkezéseinek megfelelő bejelentést
nyújtson be.
(2) A Hatóság minden, a bejelentést személyesen kezdeményező és ügyfélkapuval még nem rendelkező
ügyfél számára ingyenesen ügyfélkaput hoz létre.
(3) A bejelentő az ügyfélkapu létesítéséhez saját elektronikus levélcíme helyett kézbesítési megbízottja
elektronikus levélcímét is megadhatja. A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bejelentő részére küldött
elektronikus küldeményeket a bejelentő (egyéni vállalkozó) részére továbbítsa.
(4) Kézbesítési megbízott bármely jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, vagy cselekvőképes
természetes személy lehet, ha a bejelentő mellékeli a kézbesítési megbízott megbízására, illetve a megbízatás
elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot.
6. § (1) A bejelentést az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban: bejelentési űrlap)
kell megtenni. A bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a bejelentő családi és utónevét, születési családi és utónevét, anyja családi és utónevét, születési helyét
és idejét, lakcímét, értesítési címét, állampolgárságát,
b) nyilatkozatot arról, hogy nem állnak fenn a 3. §-ban meghatározott kizáró okok,
c) a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet (tevékenységeket) a gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK
európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett szakmakód szerint megjelölve,
d) a székhely, valamint szükség szerint a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
e) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben (a továbbiakban: Art.) meghatározott további
adatokat és nyilatkozatokat, amelyek az állami adóhatósághoz való bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez
szükségesek.
(2) A bejelentési űrlapnak tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy a bejelentő mely adatai és milyen
célból kerülnek be az egyéni vállalkozói nyilvántartásba és ezek közül melyek lesznek bárki számára
megismerhető, nyilvános adatok.
(3) A székhely, telephely, fióktelep fogalmára a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.
7. § (1) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot nem megfelelően töltötte ki, erről a tényről - a bejelentés
hiányainak megjelölését és az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentés nélküli megkezdésének, illetve
folytatásának jogkövetkezményeire való figyelmeztetést tartalmazó - automatikus visszajelzést kap, amely
tartalmazza a bejelentő által kitöltött bejelentési űrlapot.
(2) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság haladéktalanul, automatikusan,
az e célra rendszeresített elektronikus rendszeren keresztül - a megállapításukhoz szükséges adatoknak az
illetékes hatósághoz történő továbbítását követően - beszerzi az egyéni vállalkozó adószámát és az egyéni
vállalkozó statisztikai számjelét, és ezt követően az egyéni vállalkozónak a 11. §-ban meghatározott adatait
haladéktalanul, elektronikus úton továbbítja a nyilvántartást vezető szervhez.
(3) A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozót nyilvántartásba veszi, és erről a nyilvántartási szám
megküldésével azonnal, elektronikus úton értesíti a Hatóságot, és egyidejűleg megküldi (átadja) a 9. §-ban
meghatározott igazolást a bejelentő részére.
(4) Ha a bejelentő a bejelentési űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság és a nyilvántartást vezető szerv
nem mérlegelheti a (2) és (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását.
(5) A nyilvántartást vezető szerv a 9. § szerinti igazolás megküldésével egyidejűleg a nyilvántartásba
vételről értesíti az állami adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási
szervet, a Központi Statisztikai Hivatalt, valamint a székhely és telephely szerinti önkormányzati
adóhatóságot (a fővárosban a fővárosi önkormányzati adóhatóságot).
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8. § Az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének bejelentése, a változás-bejelentés, az egyéni
vállalkozói tevékenység szünetelésének és megszűnésének bejelentése díj- és illetékmentes.
9. § A 7. § (3) bekezdése szerinti igazolás tartalmazza:
a) az eljáró hatóság megnevezését, az ügy számát, a bejelentés napját,
b) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait,
c) az egyéni vállalkozó székhelyét, telephelyét (telephelyeit), fióktelepét (fióktelepeit),
d) az egyéni vállalkozó főtevékenységének és egyéb tevékenységeinek a 6. § (1) bekezdésének c) pontja
szerinti megjelölését,
e) az egyéni vállalkozó adószámát, statisztikai számjelét és nyilvántartási számát.

Az egyéni vállalkozói igazolvány
10. § (1) Ha az egyéni vállalkozó kéri, számára a Hatóság egyéni vállalkozói igazolványt (a továbbiakban:
igazolvány) állít ki. Az igazolvány az egyéni vállalkozó családi és utónevét, a 11. § (1) bekezdés c), d) és g)
pontjában meghatározott adatait és adószámát, továbbá az igazolvány számát, a kiállítás helyét, keltét és a
kiállító hatóság megnevezését tartalmazza.
(2) Az igazolvány a kiállításának napján fennálló, az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő
adatokat igazolja.
(3) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentésekor vagy a tevékenység folytatása során
bármikor (ideértve az adatok megváltozása miatt kért igazolvány kiállítását is) kérhető.
(4) Ha az igazolvány kiállítását személyesen kérik, azt haladéktalanul ki kell állítani az egyéni
vállalkozó részére. Egyéb esetben az egyéni vállalkozói igazolványt az egyéni vállalkozó részére a kérelem
beérkezését követő naptól számított nyolc napon belül kézbesíteni kell.
(5) Az igazolvány az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének és folytatásának nem feltétele.

Az egyéni vállalkozók nyilvántartása
11. § (1) A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartási számmal történő azonosítása,
illetve más egyéni vállalkozótól való megkülönböztetése céljából, az egyéni vállalkozók tevékenységének
átláthatóbbá tétele, a jogszabályoknak megfelelő működés ellenőrzése érdekében az egyéni vállalkozók
nyilvántartásában rögzíti:
a) az egyéni vállalkozó természetes személyazonosító adatait, lakcímét, állampolgárságát, értesítési címét,
szükség szerint a kézbesítési megbízott személyazonosító adatait, lakcímét, értesítési címét és elektronikus
levélcímét,
b) az egyéni vállalkozók nyilvántartásába történő felvétel napját,
c) az egyéni vállalkozó főtevékenységét és tevékenységi köreit a 6. § (1) bekezdésének c) pontjának
megfelelően,
d) a székhely, a telephely (telephelyek) és a fióktelep (fióktelepek) címét,
e) szükség szerint az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelésének tényét, kezdő- és zárónapját,
f) az egyéni vállalkozó adószámát, ha az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy
azt törölték, akkor a felfüggesztés, a felfüggesztés megszüntetése, a törlés, illetve e határozatok
megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése tényét, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
g) az egyéni vállalkozó statisztikai számjelét és nyilvántartási számát,
h) ha az egyéni vállalkozó rendelkezik igazolvánnyal, az igazolvány számát, kiállításának helyét és keltét,
a kiállító hatóság megnevezését, az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét, az igazolvány
visszavonásának és érvénytelenségének tényét, valamint
i) a törlés időpontját és okát.
(2) A nyilvántartást vezető szerv az egyéni vállalkozók nyilvántartásába kizárólag az e törvényben
meghatározott esetben jogosult adatokat bejegyezni, valamint a nyilvántartásból adatot törölni. A
nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási feladatok ellátásával csak
államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet bízhat meg.
(3) A Hatóság az egyéni vállalkozói jogviszony fennállásának időtartama alatt lefolytatott hatósági
ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy az egyéni vállalkozó megfelel-e a 3. § (2) bekezdésének b) és c)
pontjában meghatározott feltételeknek, továbbá, hogy nem áll-e valamely tevékenysége tekintetében
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak érdekében a Hatóság - a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló
törvényben az adatigényléshez előírt adatok közlésével az arra előírt feltételek szerint - az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából adatot igényelhet és vehet át a
bűnügyi nyilvántartó szervtől, a bűnügyi nyilvántartó szerv pedig az adatigénylés alapján a Hatóság számára
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adatot továbbít arra a tényre vonatkozóan, hogy a bűnügyi nyilvántartásokban szerepel-e az egyéni
vállalkozóra vonatkozó, a 3. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti kizáró okot megalapozó adat.
(5) A (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a Hatóság az egyéni vállalkozó tevékenységi körének
megjelölésével, a bűnügyi nyilvántartási rendszerről szóló törvényben meghatározott feltételek szerint, az
egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság fennállásának ellenőrzése céljából adatot
igényelhet és vehet át a bűnügyi nyilvántartó szervtől, a bűnügyi nyilvántartó szerv pedig az adatigénylés
alapján a Hatóság számára adatot továbbít arra a tényre vonatkozóan, hogy az egyéni vállalkozó a megjelölt
tevékenységi körre vonatkozóan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(6) A nyilvántartást vezető szerv az ellenőrzés során a (4) és (5) bekezdés szerint megismert tényre
vonatkozó adatokat az ellenőrzés befejezéséig - ha az ellenőrzés alapján hivatalból az egyéni vállalkozó
tevékenység megtiltására irányuló eljárást indít, annak jogerős befejezéséig - kezelheti.
12. § (1) A nyilvántartást vezető szerv az állami adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból
intézkedik az egyéni vállalkozó adószáma alkalmazásának felfüggesztése, törlése, a felfüggesztés
megszüntetése, valamint e határozatok megsemmisítése vagy hatályon kívül helyezése, továbbá a határozat
jogerőre emelkedése napjának bejegyzéséről.
(2) A nyilvántartást vezető szerv köteles az egyéni vállalkozók családi és utónevét, valamint a 11. § (1)
bekezdés b)-h) pontjában meghatározott adatokat, az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság
megszűnése esetén annak időpontját - ha az egyéni cég alapítása miatt történt, akkor ennek tényét - a
nyilvántartásból törölt egyéni vállalkozó családi és utónevét, valamint nyilvántartási számát a törlés tényének
feltüntetésével naprakészen, bárki számára díjmentesen megtekinthetően az interneten folyamatosan
hozzáférhetővé tenni.
13. § (1) A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásban szereplő adatokat - a gazdasági forgalom
biztonsága, a vállalkozói tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából - az egyéni
vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnésétől számított tíz évig kezeli.
(2) Adatigényléssel jogosult átvenni az egyéni vállalkozó
a) a 12. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvános nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvános
nyilvántartás) nem szereplő valamennyi adatát a bíróság a büntetőeljárás lefolytatása, büntetés és intézkedés
végrehajtása, továbbá polgári perben a tényállás megállapítása céljából,
b) a nyilvános nyilvántartásban nem szereplő valamennyi adatát a rendőrség a bűncselekmények és
szabálysértések felderítése céljából,
c) a nyilvános nyilvántartásban nem szereplő valamennyi adatát a nyomozó hatóság és az ügyészség
büntetőeljárás lefolytatása vagy büntetés és intézkedés végrehajtása céljából.
14. § (1) Az egyéni vállalkozó a nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását - ideértve az
egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetésének szándékát is - a változástól számított tizenöt napon belül
köteles az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon (a továbbiakban: változásbejelentési űrlap) a
Hatóságnak bejelenteni. A változásbejelentési űrlapnak az egyéni vállalkozó családi és utónevét,
nyilvántartási számát, valamint a megváltozott adatokat kell tartalmaznia. Az egyéni vállalkozó az állami
adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges - külön törvényben rögzített - további adatokat a
változásbejelentési űrlappal együtt előterjesztve a Hatóság útján is eljuttathatja az állami adóhatósághoz.
(2) Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó változás-bejelentésének - ha az az igazolványban szereplő
adatokat érint - feltétele, hogy az egyéni vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton
leadja. Az igazolványt a Hatóság az igazolvány beérkezésének napján határozattal visszavonja, és határozatát
közli a nyilvántartást vezető szervvel is.
(3) Ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését követően kíván külön
jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentésköteles tevékenységet folytatni, az (1) bekezdés szerinti
változásbejelentési kötelezettségének az engedély iránti kérelem, illetve a bejelentés benyújtásával eleget
tesz. Ebben az esetben az engedélyező, illetve a bejelentést fogadó hatóság az engedély megadásáról, illetve
a bejelentés alapján történő nyilvántartásba vételről szóló határozatát közli a Hatósággal.
(4) Ha az egyéni vállalkozó külön jogszabály alapján engedélyköteles vagy bejelentésköteles
tevékenységét megszünteti, az e törvény szerinti változásbejelentési kötelezettségét az engedélyező vagy a
bejelentést fogadó hatóságnál is teljesítheti, amely a változásbejelentést haladéktalanul továbbítja a
nyilvántartást vezető szervhez.
(5) Az adatváltozás bejelentésére és nyilvántartásba vételére a 6. és 7. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a
visszaigazolás a 9. § a) és b) pontjában meghatározott, valamint az adatváltozással érintett adatokat
tartalmazza.
(6) A tevékenységet engedélyező vagy ellenőrző hatóság közli a tevékenység gyakorlását megtiltó
végrehajtható határozatát a Hatósággal és a nyilvántartást vezető szervvel. A nyilvántartást vezető szerv a
határozat alapján az adott tevékenységet hivatalból törli a nyilvántartásból.

Az egyéni vállalkozói tevékenység
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15. § (1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységéből eredő kötelezettségeiért teljes
vagyonával felel.
(2) Az egyéni vállalkozó több tevékenységet folytathat, tevékenységét több telephelyen, fióktelepen
végezheti.
(3) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati
rendeletet - hatósági engedélyhez köti, az egyéni vállalkozó e tevékenységét csak az engedély birtokában
kezdheti meg, illetve végezheti.
16. § (1) Az egyéni vállalkozó közreműködőként alkalmazottat, külön jogszabályban meghatározott
bedolgozót, segítő családtagot, és szakiskolai, szakközépiskolai tanulót foglalkoztathat.
(2) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó csak akkor folytathat, ha a jogszabályokban
meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide nem értve az önkormányzati
rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni vállalkozó akkor is
folytathat, ha a képesítési követelményeknek maga nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában
személyesen közreműködő, általa határozatlan időre foglalkoztatott személyek között van olyan, aki az előírt
képesítéssel rendelkezik.
(3) Ha az egyéni vállalkozónak több telephelye (fióktelepe) van, a képesítési követelményekre vonatkozó
előírásokat valamennyi telephelyen (fióktelepen) érvényesíteni kell.
(4) Az egyéni vállalkozó gazdasági tevékenysége során az „egyéni vállalkozó” megjelölést (vagy annak
e.v. rövidítését) és nyilvántartási számát neve (aláírása) mellett minden esetben köteles feltüntetni.
17. § Az egyéni vállalkozó halála esetén az egyéni vállalkozó özvegye, özvegy hiányában vagy annak
egyetértésével örököse, illetve az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének
korlátozását kimondó bírósági határozat esetén az egyéni vállalkozó nevében és javára törvényes képviselője
az egyéni vállalkozói tevékenységet folytathatja, ha egyéni vállalkozói tevékenységét az e törvényben
meghatározottak szerint bejelenti.

Az egyéni vállalkozói tevékenység szünetelése
18. § (1) Az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét legalább egy hónapig és legfeljebb öt
évig szüneteltetheti. A szünetelés bejelentésére az e §-ban meghatározott eltérésekkel az egyéni vállalkozói
tevékenység megkezdésnek bejelentésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(2) Ha az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói tevékenységét szüneteltetni kívánja, köteles ezt a
Hatóságnál az e célra rendszeresített elektronikus űrlapon, nyilvántartási száma feltüntetésével bejelenteni.
Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően töltötte ki, a Hatóság a szünetelésről azonnal, elektronikus úton értesíti
a nyilvántartást vezető szervet, aki a szünetelés tényét az egyéni vállalkozók nyilvántartásába hivatalból
bejegyzi. A nyilvántartást vezető szerv a szünetelésről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti az
adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet és a Központi
Statisztikai Hivatalt.
(3) A szünetelés bejelentését követően, annak tartama alatt az egyéni vállalkozó egyéni vállalkozói
tevékenységet nem végezhet, egyéni vállalkozói tevékenységhez kötődő új jogosultságot nem szerezhet, új
kötelezettséget nem vállalhat. Az egyéni vállalkozó tevékenységének folytatása során a szünetelésig
keletkezett és azt követően esedékessé váló fizetési kötelezettségeit a szünetelés ideje alatt is köteles
teljesíteni.
(4) Az egyéni vállalkozó szüneteltetett egyéni vállalkozói tevékenységét az e célra rendszeresített
elektronikus űrlapon benyújtott, az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására vonatkozó bejelentésével
bármikor folytathatja. A bejelentésben nyilatkozni kell arról, hogy az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói
tevékenység folytatására előírt feltételeknek továbbra is megfelel. Ha a bejelentő az űrlapot megfelelően
töltötte ki, a Hatóság a szünetelés megszüntetéséről haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást
vezető szervet, az adóhatóságot, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet és a
Központi Statisztikai Hivatalt.
(5) Az értesítés alapján a nyilvántartást vezető szerv a szünetelés tényét hivatalból törli az egyéni
vállalkozók nyilvántartásából.
(6) Igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozó tevékenysége szüneteltetésének a feltétele, hogy az egyéni
vállalkozó igazolványát a Hatóságnak személyesen vagy postai úton leadja. Az igazolványt a Hatóság az
igazolvány beérkezésének napján határozattal visszavonja, és határozatát közli a nyilvántartást vezető
szervvel is.

Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése
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19. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság e törvény erejénél fogva megszűnik
a) ha az egyéni vállalkozó az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetését - az erre rendszeresített
elektronikus űrlapon - a Hatóságnak bejelenti, a bejelentés napján,
b) ha az egyéni vállalkozó egyéni céget alapított, a cégbejegyző határozat jogerőre emelkedésének napját
megelőző napon, illetve ha az egyéni vállalkozó átruházással megszerezte az egyéni cég vagyoni betétjét, az
átruházás napján,
c) az egyéni vállalkozó halála napján,
d) az egyéni vállalkozó cselekvőképességének korlátozását vagy cselekvőképtelenségét kimondó bírósági
határozat jogerőre emelkedésének a napján,
e) ha az adóhatóság törölte az egyéni vállalkozó adószámát, a törlést kimondó határozat jogerőre
emelkedésének napján.
(2) A Hatóság az egyéni vállalkozói tevékenység folytatását megtiltja, ha
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megkezdését vagy folytatását kizáró ok áll fenn,
b) ha a szünetelés kezdőnapját követően öt év eltelt, és az egyéni vállalkozó nem intézkedett az egyéni
vállalkozói tevékenység folytatása vagy megszüntetése iránt,
c) ha az egyéni vállalkozó a 11. § (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységek egyikét sem folytathatja
jogszerűen,
(3) Az egyéni vállalkozói tevékenység folytatásának a megtiltásáról hozott határozatának végrehajthatóvá
válásáról a Hatóság haladéktalanul, elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet, amely az
értesítés alapján az egyéni vállalkozót a nyilvántartásból hivatalból törli.
(4) Az egyéni vállalkozói tevékenységre való jogosultság megszűnése alapjául szolgáló tényről
a) az egyéni vállalkozói tevékenység megszüntetése, az egyéni vállalkozó cselekvőképtelenné vagy
korlátozottan cselekvőképessé válása, illetve halála esetén a Hatóság,
b) az egyéni vállalkozó adószámának törlése esetén az adóhatóság,
c) egyéni cég alapítása esetén az egyéni cég székhelye szerint illetékes cégbíróság (a továbbiakban:
cégbíróság)
elektronikus úton értesíti a nyilvántartást vezető szervet.
(5) A nyilvántartást vezető szerv azt az egyéni vállalkozót, amelynek az egyéni vállalkozói
tevékenységre való jogosultsága megszűnt, az illetékes hatóság értesítése alapján a jogosultság
megszűnésének napjával hivatalból törli a nyilvántartásból. A nyilvántartást vezető szerv a nyilvántartásból
való törlésről és annak időpontjáról haladéktalanul, elektronikus úton tájékoztatja az adóhatóságot, a
Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szervet és a Központi Statisztikai Hivatalt.

II. FEJEZET
AZ EGYÉNI CÉG
20. § (1) Az egyéni cég az egyéni vállalkozói nyilvántartásban szereplő természetes személy által
alapított, jogi személyiséggel nem rendelkező jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön
létre.
(2) Az egyéni cég jogképes, cégneve alatt jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen
tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.
(3) Az egyéni cég a Ctv. hatálya alá tartozik, amelynek rendelkezéseit az e törvényben meghatározott
eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Az egyéni cégnek - az e törvényben meghatározott kivétellel - kizárólag egy tagja (alapítója) lehet.
Egy természetes személy kizárólag egy egyéni cég tagja (alapítója) lehet.
(5) Ahol az egyéni cégre alkalmazandó más jogszabály legfőbb szervet említ, azon az egyéni cég tagját
kell érteni.
(6) Az egyéni cégre és tagjára az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságról
szóló törvénynek a gazdasági társaságok közös szabályairól szóló rendelkezéseit, valamint a Polgári
Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Az egyéni cég alapítása
21. § (1) Az egyéni cég alapításához közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett
magánokiratba foglalt alapító okiratra van szükség, amelyet a tagnak (alapítónak) alá kell írnia.
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(2) Az alapító okirat a Ctv. mellékletét képező szerződésminta megfelelő kitöltésével is elkészíthető.
Ebben az esetben az alapító okirat tartalmát kizárólag a kitöltött szerződésmintában foglalt rendelkezések
alkothatják. A szerződésmintával készült alapító okiratra az (1) bekezdést alkalmazni kell.
(3) Az alapító okirat az egyéni cég működésének és gazdálkodásának alapokmánya, tartalmát a tag e
törvény, illetve más jogszabályok keretei között szabadon állapíthatja meg, e törvény rendelkezéseitől
azonban csak akkor térhet el, ha ezt a törvény megengedi.
(4) Nem alapíthat egyéni céget a tevékenységét szüneteltető egyéni vállalkozó a szünetelés időtartama
alatt.
22. § (1) Az alapító okiratban meg kell határozni:
a) az egyéni cég cégnevét és székhelyét,
b) az egyéni cég alapítóját családi és utóneve, anyja neve, lakóhelye és egyéni vállalkozói nyilvántartási
száma feltüntetésével,
c) az egyéni cég azon tevékenységeit, amelyeket a cégjegyzékben szerepeltetni kíván,
d) az egyéni cég jegyzett tőkéjét, a tag vagyoni betétjének összegét, valamint a jegyzett tőke rendelkezésre
bocsátásának módját és idejét,
e) a tag korlátlan vagy korlátozott felelősségét, korlátozott felelősség esetén annak mértékét (a
pótbefizetés összegét),
f) az egyéni cég működésének időtartamát, ha azt határozott időre alapítják,
g) ha az egyéni cég könyvvizsgálót jelöl ki, a könyvvizsgáló nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét),
h) az osztalékelőleg fizetésének lehetőségét.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során - a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolásra való
tekintet nélkül - minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. Az
egyéni cég - az alapító okiratban meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági tevékenységet
folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként - bejelent.
(3) Ha az alapító okirat az egyéni cég időtartamáról nem rendelkezik, az egyéni cég működése időtartamát
határozatlan idejűnek kell tekinteni.
23. § (1) Az egyéni cég jogerős cégbejegyzéséig az alapító okirat érvénytelenségére a Ptk. a szerződés
érvénytelenségére vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni. A jogerős cégbejegyzés után az alapító okirat
megtámadására nincs mód, és a semmisség megállapításának is csak a Ctv.-ben szabályozott perben, a (2)
bekezdésben meghatározott semmisségi okokból van helye.
(2) A jogerős cégbejegyzés után az alapító okirat semmisségét csak az alábbi okokból lehet megállapítani:
a) az alapító okirat ügyvédi ellenjegyzésére vagy közjegyzői okiratba foglalására nem került sor,
b) az alapító okirat nem tartalmazza az egyéni cég cégnevét, tevékenységét (tevékenységeit), jegyzett
tőkéjét, továbbá a tag vagyoni betétjének mértékét és felelősségének megjelölését,
c) az egyéni cég tevékenységi köre jogszabályba ütközik,
d) az alapító nem volt egyéni vállalkozó,
e) az alapító cselekvőképtelen volt.
(3) Ha a bíróság a (2) bekezdés alapján az alapító okirat érvénytelenségét megállapítja, felhívja a tagot amennyiben ez lehetséges - az érvénytelenség kiküszöbölésére. Ha erre nincs mód, a bíróság az alapító
okiratot a határozatában megjelölt időpontig hatályossá nyilvánítja, és szükség esetén felhívja a cégbíróságot
törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására.
(4) A jogerős cégbejegyzést követően az alapító okirat érvénytelenségének megállapítása nem érinti azon
kötelezettségek fennállását, amelyek az egyéni cég terhére vagy javára az érvénytelenség megállapításáig
keletkeztek.
24. § (1) Az egyéni cég alapítását az alapító okirat aláírásától számított legfeljebb harminc napon belül bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a cégbíróságnak. Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való
bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre.
(2) Az egyéni cég feletti törvényességi felügyeletet a cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint.
(3) Az egyéni cégre, valamint az egyéni cég tagjára vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok,
tények és adatok nyilvánosak.
(4) Az egyéni cég alapításának, az alapító okirat módosításának, a cégjegyzékbe bejegyzett jogoknak,
tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más adatoknak a cégbírósági
bejelentése a tag kötelezettsége, melynek elektronikus úton köteles eleget tenni.
(5) A tag korlátlanul felel az egyéni céggel szemben azokért a károkért, amelyek a bejelentett adat, jog
vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy elmulasztásából származnak.
25. § (1) Egyéni cég átalakulással, valamint nem üzletszerű gazdasági tevékenységre nem hozható létre.
(2) Az egyéni cég a cégnyilvántartásba való bejegyzés napját megelőzően nem kezdheti meg működését.

Az egyéni cég vagyona és felelőssége
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26. § (1) Az egyéni cég az alapító okiratban meghatározott jegyzett tőkével alakul.
(2) Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot meghaladja, a jegyzett tőke pénzbeli és nem
pénzbeli hozzájárulásból állhat. A vagyoni betét értékéről az alapító a bejegyzés iránti kérelemben
nyilatkozik.
(3) Ha az egyéni cég jegyzett tőkéje a kettőszázezer forintot nem haladja meg, a jegyzett tőke csak
pénzbeli hozzájárulás lehet.
(4) A pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulást az alapításkor rendelkezésre kell bocsátani.
27. § (1) A tag az egyéni cég tőkéjét meghaladó kötelezettségek teljesítéséért választása szerint korlátlan
vagy korlátolt mögöttes felelősséget vállalhat, erről, valamint korlátolt felelősség választása esetén annak
mértékéről az egyéni cég alapító okiratában a (3) bekezdésben meghatározottak szerint köteles nyilatkozni.
(2) Korlátlan mögöttes felelősség esetén az egyéni cég kötelezettségeiért elsősorban az egyéni cég felel
vagyonával. Ha az egyéni cég vagyona a követelést nem fedezi, a tag saját vagyonával korlátlanul felel.
(3) Korlátolt mögöttes felelősség esetén az alapító okiratban meg kell határozni a pótbefizetés összegét,
amelynek erejéig az egyéni cég tartozásaiért az alapító saját vagyonával felel. Ha az egyéni cég vagyona a
tartozások kielégítését nem fedezi, a tag a pótbefizetésből szükséges összeget köteles az egyéni cég
rendelkezésére bocsátani.
(4) A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég és tagja nem lehet gazdasági társaságban
korlátlanul felelős tag.
(5) A korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cég esetén az egyéni cég elnevezést (vagy annak
ec. rövidítését), a korlátolt mögöttes felelősséggel működő egyéni cég esetén a korlátolt felelősségű egyéni
cég elnevezést (vagy annak kfc. rövidítését) az egyéni cég nevében fel kell tüntetni.
(6) Ha az egyéni vállalkozói tevékenység folytatására való jogosultság egyéni cég alapítása miatt szűnik
meg, a jogosultság megszűnéséig az egyéni vállalkozóként vállalt kötelezettségeiért a természetes személy és
az egyéni cég korlátlanul és egyetemlegesen felel.
28. § A tag a felelősség módját, annak mértékét az egyéni cég működése során az alapító okirat megfelelő
módosításának benyújtásával megváltoztathatja. Ha ennek során az egyéni cég tagjának addigi korlátlan
felelőssége korlátolttá válik, a tag a felelőssége korlátozásáig az egyéni cég által vállalt kötelezettségek
teljesítéséért teljes vagyonával, korlátlan felelősséggel tartozik. Ha a korlátolt felelősségű egyéni cég
felelőssége korlátlanná válik, a felelősség megváltozását követően a tag az egyéni cég által vállalt
kötelezettségek teljesítéséért teljes vagyonával, korlátlanul felel.
29. § Az egyéni cég tőkéjéből a tag javára - a tagsági jogviszonyra figyelemmel - kifizetést a gazdasági
társaságokról szóló törvény a korlátolt felelősségű társaságokra vonatkozó szabályai szerint lehet teljesíteni.

Az egyéni cég működése
30. § (1) Az egyéni cég tagja dönt mindazon kérdésekben, amelyeket az egyéni cégre vonatkozó
jogszabály a legfőbb szerv hatáskörébe utal.
(2) Az egyéni cég ügyvezetését vezető tisztségviselő vagy az egyéni cégben fennálló tagsági jogviszony
keretében a tag látja el.
(3) Ha az egyéni cég ügyvezetését a tag látja el, a céget a tag képviseli harmadik személyekkel szemben,
valamint bíróságok és más hatóságok előtt. Ebben az esetben az egyéni céget a tag írásban cégjegyzés útján
képviseli
(4) A tag az egyéni cég ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személytől általában elvárható
gondossággal, az egyéni cég érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
(5) Az egyéni cég fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a tag ügyvezetési
feladatait a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján köteles ellátni.
(6) Ha az egyéni cég tagja az alapításkor nem felelt meg az egyéni vállalkozóra vonatkozó
követelményeknek, úgy kell tekinteni, hogy a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére
vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket.
(7) Egyéni cég vagyoni betétje kizárólag egyéni vállalkozóra ruházható át.
31. § (1) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati
rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, az egyéni
cég e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.
(2) Ha az egyéni vállalkozónak hatósági engedély kiadása iránti kérelemre indított eljárása van
folyamatban és az egyéni cég alapításának elhatározását az engedélyt kiadó hatóságnak bejelenti, a hatósági
engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve, ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel
meg.
(3) Ha a hatósági engedélyre vonatkozó jogszabály másként nem rendelkezik, az egyéni vállalkozó
számára az egyéni cég alapítását megelőzően kiadott hatósági engedély jogosultja az egyéni cég lesz, kivéve,
ha a hatósági engedély feltételeinek az egyéni cég nem felel meg.
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(4) Képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég csak akkor folytathat, ha tagja a jogszabályokban
meghatározott képesítési követelményeknek megfelel. Jogszabály - ide nem értve az önkormányzati
rendeletet - eltérő rendelkezése hiányában képesítéshez kötött tevékenységet az egyéni cég akkor is
folytathat, ha a képesítési követelményeknek a tag nem felel meg, de az adott tevékenység folytatásában
személyesen közreműködő, az egyéni cég által határozatlan időre foglalkoztatott személyek az előírt
képesítéssel rendelkeznek.
32. § (1) A tag halála esetén özvegye, özvegy hiányában vagy annak egyetértésével örököse (örökösei),
illetve a tag cselekvőképtelenségét vagy cselekvőképességének korlátozását kimondó bírósági határozat
esetén a tag nevében és javára eljárva törvényes képviselője az egyéni cég tagjává válhat, feltéve, hogy e
törvényben meghatározott valamennyi feltételnek megfelel és ezt a szándékát a cégbíróságnak az ok
bekövetkeztétől számított harminc napon belül bejelenti.
(2) Ha a tagnak több örököse van, az örökösök, legfeljebb három hónapig valamennyien a cég tagjává
válhatnak, feltéve, hogy az (1) bekezdés szerinti bejelentésben azt is meghatározzák, hogy ki látja el azon
feladatokat, amelyeket az egyéni cégre alkalmazandó szabály a vezető tisztségviselő vagy a képviselő
számára ír elő.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott három hónapos határidő
a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától,
b) hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés jogerőre
emelkedésének napjától,
c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjától
számítandó.

Az egyéni cég átalakulása és megszűnése
33. § (1) Az egyéni cég a gazdasági társaságokról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelő
alkalmazásával gazdasági társasággá alakulhat át.
(2) Az átalakulás során az egyéni cég köteles a számvitelről szóló törvény átalakulásra vonatkozó
előírásait megfelelően alkalmazni.
34. § (1) Az egyéni cég megszűnik, ha:
a) az alapító okiratban meghatározott időtartam eltelt vagy más megszűnési feltétel megvalósult,
b) elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
c) elhatározza jogutódlással történő megszűnését (átalakulását),
d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja,
e) a cégbíróság hivatalból elrendeli törlését,
f) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
(2) Az egyéni cégre a felszámolás, a végelszámolás és a csődeljárás szabályait alkalmazni kell.

III. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
35. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő tizenötödik
napon lép hatályba.
(2) Az 1-34., 37-72., 74-75. §, a 76. § (1)-(15) bekezdése, a 77-85. §, a 87. § (1)-(3), valamint a 87. § (5)(12) bekezdése és a 88-93. § 2010. január 1-jén lép hatályba.
(3)
(4) A 76. § (16) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.
(5) A 40-75. §, a 76. § (1)-(15) bekezdése, a 77-86., a 87. § (1)-(3) és (5)-(12) bekezdése, és a 88-94. §
2010. január 2-án hatályát veszti.
(6) A 76. § (16) bekezdése 2015. január 2-án hatályát veszti.
(7)
(8) Az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 2010. január 2-án hatályát veszti.

Az Európai Unió jogának való megfelelés

11

36. § (1) E törvény 1-19. §-a a belső piaci szolgáltatásokról szól 2006/123/EK (2006. december 12.)
európai parlamenti és tanácsi Irányelv átültetését szolgálja.
(2) E törvény 87. § (2) és (4) bekezdése a 77/91/EGK tanácsi irányelvnek a nyilvánosan működő
részvénytársaságok alapítása, valamint tőkéjük megtartása és átalakítása tekintetében történő módosításáról
szóló, 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének való megfelelést
szolgálja.

Átmeneti rendelkezések
37. § (1) Az egyéni vállalkozók e törvény hatálybalépését megelőző nyilvántartásának az e törvény
alapján kezelendő adatait a nyilvántartást vezető szerv köteles nyolc napon belül az új nyilvántartás számára
átadni, egyidejűleg az egyéni vállalkozók korábbi nyilvántartásának adatait köteles törölni.
(2) Az e törvény hatálybalépése előtt egyéni vállalkozást folytatóktól e törvény hatálybalépése miatt
adatszolgáltatás nem kérhető.
(3) Az e törvény hatálybalépése előtt kiadott egyéni vállalkozói igazolványok e törvény hatálybalépése
után is visszavonásukig érvényesek, figyelemmel a 14. §-ban meghatározott rendelkezésekre.
(4) Az az egyéni vállalkozó, aki vállalkozását 1990. április 1-je előtt kisiparosként vagy
magánkereskedőként alapította és azóta folyamatosan folytatta egyéni vállalkozói tevékenységét, és e
tevékenységét személyesen gyakorolja, a „kisiparos”, illetve a „magánkereskedő”, a mestervizsgával
rendelkező egyéni vállalkozó pedig a „mester” megnevezést használhatja.
38. § (1) A cégjegyzékbe egyéni cégként már bejegyzett egyéni vállalkozók e törvény hatálybalépését
követő hat hónapon belül kötelesek a létesítő okiratuk e törvénynek megfelelő módosításával az egyéni cég
az e törvény rendelkezéseinek megfelelő működését megvalósítani vagy az egyéni cég megszűnésről
határozni és azt a cégbíróságnak bejelenteni. A határidő eredménytelen elteltét követően a cégbíróság a céget
megszűntnek nyilvánítja. A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye. Az e törvény hatálybalépésekor egyéni
cégként bejegyzett egyéni vállalkozók gazdasági társággá nem alakulhatnak át. Az e törvény
hatálybalépésekor egyéni cégként bejegyzett cégek megszüntetése az egyéni vállalkozói jogviszony
fennállását nem érinti.
(2) A cégjegyzékbe e törvény hatálybalépésekor már bejegyzett egyéni cégekre az (1) bekezdésben
foglaltak teljesüléséig e törvény rendelkezései egyebekben nem alkalmazhatók.

Felhatalmazások
39. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben jelölje ki az egyéni vállalkozói
tevékenységgel kapcsolatos ügyekben eljáró hatóságot és az egyéni vállalkozók nyilvántartását vezető
szervet.
(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy - az adópolitikáért felelős miniszterrel,
az e-közigazgatásért felelős miniszterrel és a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel egyetértésben - rendeletben állapítsa meg az egyéni
vállalkozói tevékenység megkezdésével, szünetelésével, változás-bejelentésével és megszüntetésével
kapcsolatos űrlapok tartalmát.
(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy - az e-közigazgatásért felelős
miniszter és a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelős
miniszter egyetértésével kiadott - rendeletben állapítsa meg az egyéni vállalkozói igazolvány kiállításának,
kiadásának, pótlásának, cseréjének, bevonásának, visszavonásának, érvénytelenségének szabályait.

Módosító rendelkezések
40-75. §
76. § (1)-(15)
(16)
77-86. §
87. § (1)-(3)
(4)
(5)-(12)
88-94. §

12

129/2000. (VII. 11.) Korm. Rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról
A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 25. §-ának (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § Ez a rendelet határozza meg
a) az egyéni vállalkozói igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére vonatkozó eljárás
részletes szabályait;
b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát;
c) az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartására és a
központi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás rendjére irányuló szabályokat.
Az egyéni vállalkozói igazolvány
2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely
érvényességének fennállásáig közhitelesen igazolja a benne feltüntetett - egyéni vállalkozással
összefüggő - adatokat.
(2) Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) vállalkozási jogának
igazolására a személyazonosító igazolványával vagy személyazonosságát igazoló más
hatósági okmánnyal együtt használhatja fel.
(3) Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját, adattartalmát a rendelet
1. számú melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az igazolvány törzslap része a Tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl
tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kiállítás keltét, a kiállító hatóság megnevezését.
3. § Érvénytelen az igazolvány, ha a vállalkozó
a) meghalt, lakóhelye új lakóhely létesítése nélkül megszűnt;
b) nem magyar állampolgár, és magyarországi tartózkodásra való jogosultsága megszűnt;
c) az igazolványát a vállalkozó székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és
illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat
ellátó - települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban:
körzetközponti jegyző) visszaadta;
d) igazolványát a körzetközponti jegyző jogerősen visszavonta;
e) igazolványának érvényessége a Tv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján lejárt;
f) tevékenységének gyakorlására vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan, elveszett,
megrongálódott, meghamisították.
4. § Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok
megtartásának ellenőrzésére a belügyminiszter jogosult.
Az eljárás szabályai
5. § Az igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére, nyilvántartására irányuló eljárásban
első fokon a vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző jár el.
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A kérelem
6. § Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 3. számú
mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
7. § (1) A kérelemhez mellékelni kell az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt - külföldi
kérelmező esetében a büntetlenségét igazoló okirat hiteles magyar fordítását - is.
(2) A kérelemhez mellékelt okiratokat eredetiben vagy az eredetiről készített hivatalos
másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell csatolni.
(3) Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a
vállalkozó köteles az adatváltozást bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.
8. § (1) A vállalkozó a körzetközponti jegyzőnél nyilvántartott adatok megváltozását az
adatváltozást követő 15 napon belül köteles bejelenteni. Ha az adatváltozás az igazolványban
feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kell kérni.
(2) Ha a vállalkozó az igazolvány cseréjét az (1) bekezdésben foglaltak szerint kérte, a
megváltozott adatokat igazoló okiratokat csatolni kell.
(3) Az igazolvány pótlását kell kérni, ha az elveszett, ellopták vagy megrongálódott. Ebben az
esetben a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani azzal
az eltéréssel, hogy a kérelemhez az előírt mellékleteket nem kell csatolni. A kérelem
benyújtásával egyidejűleg a megrongálódott igazolványt le kell adni.
(4) A körzetközponti jegyző a vállalkozó bejelentésére az igazolványt hivatalból kicseréli, ha
az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.
A határozat
9. § (1) Az igazolvány kiadása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a körzetközponti jegyző
az igazolvány kiadásával teljesíti. A kiadott igazolvány nyilvántartási számát a kiadás
sorrendje szerint kell megállapítani.
(2) A körzetközponti jegyző az igazolvány kiadását, cseréjét, pótlását határozattal tagadja
meg, ha az igazolvány kiadásának e rendeletben vagy külön jogszabályban meghatározott
feltételei hiányoznak vagy a vállalkozó már rendelkezik igazolvánnyal.
(3) Az igazolvány visszavonásáról a körzetközponti jegyző határozatban rendelkezik.
10. § (1) Az igazolványt a személyazonosság személyazonosító igazolvánnyal vagy
személyazonosságot igazoló más hatósági okmánnyal történő ellenőrzését követően a
vállalkozónak kell átadni.
(2) A személyesen át nem vett igazolványokat - az átvételre való felhívást követően - a
körzetközponti jegyző az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és
gondoskodik e ténynek a nyilvántartáson való feltüntetéséről.
Az igazolvány birtokban tartása
11. § (1) Az igazolványt a vállalkozó köteles sértetlenül megőrizni. Az érvényesség
megszűnését követően haladéktalanul le kell adni a körzetközponti jegyzőnek.
(2) A megrongálódott és a cserélt igazolványt a pótláskor, illetőleg az új igazolvány
kiadásakor le kell adni.
(3) Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, illetőleg aki az
elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb
tudomására jutástól számított három munkanapon belül a körzetközponti jegyzőnél
bejelenteni.
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Nyilvántartás, adatszolgáltatás
12. § A körzetközponti jegyző, illetve a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Tv. 4/A. § (1) bekezdésében
felsorolt adatokon túl kezeli a következő adatokat:
a) az igazolvány kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését;
b) az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét;
c) az igazolvány visszavonásának és az igazolvány érvénytelenségének tényét.
13. § (1) A 12. §-ban meghatározott adatokról a körzetközponti jegyző értesíti a Hivatalt.
(2) A Hivatal a Tv. 4/A. § (5) bekezdésében meghatározott célból és ideig kezeli az adatokat.
14. § (1) A Hivatal az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi
nyilvántartásából (a továbbiakban: központi nyilvántartás) megkeresésre vagy internetes
közigazgatási szolgáltató rendszeren keresztül egyedi vagy csoportos adatszolgáltatást teljesít.
Az adatszolgáltatási kérelem adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Egyedi adatszolgáltatásnak az minősül, ha az adatkérő a vállalkozó nevének és
székhelyének, vagy egyéb azonosításra alkalmas adatának a kérelemben történő feltüntetése
mellett egy vállalkozó nyilvántartott adatait kéri. Egyéb esetekben az adatszolgáltatás
csoportos.
(3) Az adatszolgáltatás teljesíthető papíron, mágneses adathordozón, közvetlen hozzáférés
biztosításával vagy elektronikus közigazgatási szolgáltatás igénybevételével.
15. § (1) Az adatszolgáltatás teljesítéséről adatszolgáltatási nyilvántartást kell vezetni.
(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartás tartalmazza
a) az adatigénylő nevét vagy megnevezését, lakóhelyének vagy székhelyének, telephelyének
címét, továbbá az adatigénylő szerv nevében eljáró személy nevét vagy egyedi azonosítóját,
b) a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját,
c) annak a vállalkozónak a nevét, akire nézve az adatszolgáltatást kérték,
d) az adatszolgáltató köztisztviselő nevét.
(3) Az adatszolgáltatási nyilvántartásba bejegyzett adatot az adatszolgáltatástól számított öt
évig kell kezelni.
(4) Az érintett személy az adatszolgáltatási nyilvántartásból jogosult megismerni, hogy mely
adatszolgáltatások alanya volt.
16. § A Hivatal, valamint a körzetközponti jegyző technikai és szervezési intézkedésekkel,
valamint az ellenőrzési rendszer kialakításával gondoskodik a kezelt adatok jogosulatlan
megváltoztatása vagy törlése, illetőleg a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelemről.
16/A. § Azokban az ügyekben, amelyekben az elsőfokú hatósági jogkört a Hivatal gyakorolja,
másodfokon a Hivatal vezetője jár el.
Átmeneti rendelkezések
17. § (1) Ha az igazolvány érvényessége a Tv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján szűnik meg,
és az igazolvány cseréjét 2003. február 15-ét megelőzően erre tekintettel kérik - feltéve, hogy
az igazolványba bejegyzett adatokban nem következett be változás -, a cserére a pótlásra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

15

(2) Ha a vállalkozó az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően az
igazolvány cseréjére irányuló kérelmet nyújt be, a kérelem tárgyában az igazolvány kiadására
irányadó szabályok szerint kell eljárni.
18. § (1) A 2000. november 1-jét megelőzően igazolványt kiadó, illetőleg a vállalkozót
nyilvántartó kamara (a továbbiakban: kamara) a folyamatban lévő ügyek iratait a vállalkozó
székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek adja át. A körzetközponti jegyző az
iratokat jegyzéken veszi át.
(2) A kamara a folyamatban lévő ügyek ellátásához szükséges adatbázisát a Hivatalnak adja
át.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásában folyamatban lévő ügynek kell
tekinteni azt, amely
a) a 2000. október 15-ig a kamara által kiadott igazolványra,
b) a kamara által átvett és nyilvántartásában rögzített igazolványra,
c) a kamaránál 2000. október 31-ig benyújtott és még el nem bírált kérelemre
vonatkozik.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az egyéni
vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartás és iratátadás rendjéről, valamint a vállalkozói
igazolvány formai követelményeiről szóló 80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet hatályát veszti.
20. § (kizárólag módosító rendelkezés)

1. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Vállalkozói igazolvány törzslap
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY

EV 123 456

Vállalkozó neve: ......................................................................................................
..................................................................................................................................
Adószáma: ...............................................................................................................
Nyilvántartási száma: ..............................................................................................
Fő tevékenységi köre: ..............................................................................................
..................................................................................................................................
Kelt: .........................................................................................................................
Kiállító hatóság: .......................................................................................................
JEGYZŐJE

Leánykori neve: .......................................................................................................
..................................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................
..................................................................................................................................
Születési helye: ........................................................................................................
..................................................................................................................................
Születési ideje: .........................................................................................................
Állampolgárság: .......................................................................................................

Székhelye:
.....................
Irányítószám

..........................................
Város, község
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................
Kerület

............................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
Megjegyzés:
..................................................................................................................................
Az igazolványt az egyéni vállalkozó vállalkozási jogának igazolására a személyazonosító
igazolvánnyal vagy személyazonosságát igazoló más hatósági okmányával együtt használhatja
fel.

Tevékenységi körök
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP
Sorszám: 1234567
Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................................
Név: .........................................................................................................................
Adószáma: ...............................................................................................................
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Nyilvántartási száma: ..............................................................................................

Tevékenységi körök
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Tevékenységi körök
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
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...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Kérelem
az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához, cseréjéhez, pótlásához
I.
Általános kérdéscsoport
1. Az egyéni vállalkozó
a) családi és utóneve (utónevei):
b) leánykori neve:
c) anyja neve:
d) születési helye és ideje:
Figyelem! Az adatokat a személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más hatósági
okmány adatai alapján kell kitölteni. Nem magyar állampolgár esetén a születési hely szerinti ország
megnevezését is kérjük feltüntetni.
e) állampolgárság:
Figyelem! Nem magyar állampolgár esetén a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély számát és a
kiállító hatóság megnevezését is kérjük feltüntetni.
f)
bejelentett
kerület
közterület jellege (pl. út, utca)

lakóhelye: irányítószám
száma,

g)
levelezési
kerület
közterület jellege (pl. út, utca)

címe: irányítószám
száma,

Postafiókja:
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helység
közterület
házszám
emelet ajtó
helység
közterület
házszám
emelet ajtó

(helyrajzi

neve
neve
szám)

(helyrajzi

neve
neve
szám)

Figyelem! Amennyiben a vállalkozásnak a székhelytől eltérő olyan levelezési címe is van, ahová a
feladott küldemények kézbesíthetők, kérjük a rovatokat töltse ki.
h) meghatalmazottjának neve, lakóhelye (székhelye)
Figyelem! Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szerint a Magyarországon lakóhellyel nem
rendelkező külföldi személy esetében magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és
lakóhelyét (székhelyét) is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.
i) adóazonosító jele:
10 jegyű adóazonosító jel. Amennyiben nem rendelkezik az azonosító jellel, azt az adatlapon szereplő
adatok alapján a vállalkozói igazolványt kiállító körzetközponti jegyző kéri meg.
j) adószám:
k) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

II.
A kérelem benyújtásának jogalapja és célja
a) a kérelem benyújtásának jogalapja és célja:
Figyelem! E rovatban kell feltüntetni, hogy a vállalkozó az igazolvány kiadását saját jogán vagy a
vállalkozás folytatására való jogosultság alapján kéri. A vállalkozó özvegye, továbbá özvegy hiányában
vagy annak egyetértésével örököse, illetve cselekvőképességének elvesztése esetén törvényes képviselője
- ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek - a vállalkozó elhalálozása, illetőleg cselekvőképességének
elvesztése időpontjától számított három hónapon belül a körzetközponti jegyzőnek történő bejelentés
alapján folytathatja a vállalkozást.
b) a kérelem benyújtásának célja:
Figyelem! Ebbe a rovatba kell bejegyezni, hogy a kérelem az igazolvány kiadására, cserjéjére vagy
pótlására irányul.

III.
A vállalkozásra vonatkozó kérdéscsoport
a) tevékenység megnevezése és SZAKMAKÓD száma:
Figyelem! A SZAKMAKÓD rovatba a megfelelő kódokat írja be, a tevékenység megnevezése mezőbe
pedig a tevékenység KSH és az APEH által meghatározott megnevezését. Először a főtevékenységet kell
meghatározni. Főtevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amelyből a legmagasabb árbevétel
várható.
b) statisztikai számjel:
Figyelem! Amennyiben nem rendelkezik statisztikai számjellel, azt az adatlapon szereplő adatok alapján
a vállalkozó igazolványt kiállító körzetközponti jegyző kéri meg.
c) székhely (az engedély száma és kelte, az engedélyt kiállító hatóság megnevezése):
kerület
száma, irányítószám
helység
közterület
jellege
(pl.
út,
utca)
közterület
házszám
(helyrajzi
az
engedély
száma
és
kelte:
emelet ajtó
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neve
neve
szám)

az engedélyt kiállító hatóság megnevezése:
Figyelem! Székhelynek minősül a központi ügyintézés helye. Amennyiben a székhelyén Ön engedélyhez
kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki termék forgalmazása), a
székhely szerint illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek),
továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga-bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges.
d) telefon- és telefaxszám:
e) telephely, fióktelephely (az engedély száma és kelte, a kiállító hatóság megnevezése):
kerület
száma, irányítószám
helység
közterület
jellege
(pl.
út,
utca)
közterület
házszám
(helyrajzi
az
engedély
száma
és
kelte:
emelet ajtó
az engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

neve
neve
szám)

Figyelem! Telephely a vállalkozó tevékenysége gyakorlásának helye, mely a székhelytől különböző
címen van, de ugyanazon körzetközponti jegyző illetékességi területére esik.
Fióktelep a vállalkozó azon telephelye, amely más körzetközponti jegyző illetékességi területén fekszik,
mint a vállalkozó székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozik.
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében
meghatározott tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben csak telepengedély alapján
lehet megkezdeni. A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban
a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjétől kell kérni.
f) vállalkozói igazolvány száma, nyilvántartási szám:
g) munkavégzés módja:
Figyelem!
A munkavégzés módja:
- főfoglalkozás: akinek az egyéni vállalkozás mellett nincs semmiféle egyidejűleg fennálló jogviszonya;
- munkaviszony mellett (heti 36 órát elérő): akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló
munkaviszony jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát eléri;
- munkaviszony mellett (heti 36 órát el nem érő): akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló
munkaviszony jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát nem éri el, illetőleg egyéb jogviszony
alapján biztosított (pl. megbízási, bedolgozói jogviszony stb.);
- nyugdíjas: saját jogon nyugdíjban részesülő, illetve az az özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a rá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte;
- oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett: közép- vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.
h) foglalkoztatottak létszáma:

IV.
Az adózásra vonatkozó kérdéscsoport
1. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján az
általános forgalmi adót:
a) 22-29. §-a szerint az általános szabályok szerint
b) 60-61. §-a szerint a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján
c) 52-54. §-a szerint a kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján
d) 30. § (3) bekezdése alapján tárgyi adómentesség helyett adófizetési kötelezettséget választok
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e) 62-64. és a 64/B. §-a alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazásával
f) 64/A. § (1) bekezdése alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazása során a Törvény 7.
számú mellékletben rögzített számítási módszerrel állapítom meg
g) 57. §-a szerint mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett adófizetési kötelezettséget választok
h) 65-66. §-a szerint az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási szabályok alapján

2. A Törvény alapján
a) 30. § (1) bekezdés szerint kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatok
b) 49. §-a szerint alanyi adómentességet választok
c) 55-56. §-a szerint mezőgazdasági tevékenységet folytatok és termékértékesítés során a kompenzációs
felár érvényesítési jogommal élek
d) 30. § (2) bekezdés szerint tárgyi adómentes tevékenységet folytatok

3. A személyi jövedelemadóról szóló, módosított 1995. évi CXVII. törvény alapján
3.1. átalányadózást
a) nem választom
b) választom
3.2. tételes átalányadózást
a) nem választom
b) választom
................................................................................
helység, év, hónap, nap
...................................................
vállalkozó aláírása
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény 45. §-a (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, ha az egyéni
vállalkozó tagságra kötelezett pályakezdőnek minősül, az egyéni vállalkozói igazolvány kézhezvételétől
számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíjpénztárba belépni. Az egyéni
vállalkozó akkor minősül pályakezdőnek, ha e vállalkozói tevékenysége az első társadalombiztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonya és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Az alap- és
középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében
tanulmányait folytató személy a hallgatói, tanulói jogviszonyát követően létesített első biztosítási
jogviszonya tekintetében minősül pályakezdőnek.

4. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Kérelem
az egyedi, csoportos adatszolgáltatáshoz (elektronikus űrlap)
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I. Az adatszolgáltatást kérelmező

1. Neve, lakóhelye/székhelye
2. Jogi személy képviselőjének neve, lakóhelye
II. Egyedi adatszolgáltatáshoz
1. A vállalkozó neve
2. A vállalkozó székhelye
3. A vállalkozó egyéb ismert adatai
III. Csoportos adatszolgáltatáshoz
1. Csoportképző ismérvek
IV. Az igényelt adatszolgáltatás típusa
1. Kivonat (összes nyilvános aktuális adat)
2. Jegyzék (elektronikus nyilvántartásban szereplő aktuális és történeti adatok listája)
3. Igazolvány adatok (érvényes vállalkozói igazolványban szereplő adatok)

Figyelem! Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők központi nyilvántartása
teljeskörűen 2002. július 1-jétől tartalmazza az egyéni vállalkozók adatait.
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129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelet
az egyéni vállalkozói igazolványról
A gazdasági kamarák feladatainak átadásával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2000.
évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Tv.) 25. §-ának (5) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:
1. § Ez a rendelet határozza meg
a) az egyéni vállalkozói igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére vonatkozó eljárás
részletes szabályait;
b) a kérelem, valamint az egyéni vállalkozói igazolvány formáját és adattartalmát;
c) az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező egyéni vállalkozók nyilvántartására és a
központi nyilvántartásból történő adatszolgáltatás rendjére irányuló szabályokat.
Az egyéni vállalkozói igazolvány
2. § (1) Az egyéni vállalkozói igazolvány (a továbbiakban: igazolvány), közokirat, amely
érvényességének fennállásáig közhitelesen igazolja a benne feltüntetett - egyéni vállalkozással
összefüggő - adatokat.
(2) Az igazolványt az egyéni vállalkozó (a továbbiakban: vállalkozó) vállalkozási jogának
igazolására a személyazonosító igazolványával vagy személyazonosságát igazoló más
hatósági okmánnyal együtt használhatja fel.
(3) Az igazolvány törzslapból és pótlapokból áll. A törzslap formáját, adattartalmát a rendelet
1. számú melléklete, a pótlap(ok) formáját és adattartalmát a 2. számú melléklet tartalmazza.
(4) Az igazolvány törzslap része a Tv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl
tartalmazza az igazolvány sorszámát, a kiállítás keltét, a kiállító hatóság megnevezését.
3. § Érvénytelen az igazolvány, ha a vállalkozó
a) meghalt, lakóhelye új lakóhely létesítése nélkül megszűnt;
b) nem magyar állampolgár, és magyarországi tartózkodásra való jogosultsága megszűnt;
c) az igazolványát a vállalkozó székhelye szerint illetékes, az okmányirodák kijelöléséről és
illetékességi területéről szóló kormányrendeletben meghatározott - körzetközponti feladatokat
ellátó - települési (fővárosi kerületi) önkormányzat jegyzőjének (a továbbiakban:
körzetközponti jegyző) visszaadta;
d) igazolványát a körzetközponti jegyző jogerősen visszavonta;
e) igazolványának érvényessége a Tv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján lejárt;
f) tevékenységének gyakorlására vonatkozó adatok megállapítására alkalmatlan, elveszett,
megrongálódott, meghamisították.
4. § Az igazolványra, mint biztonsági okmányra vonatkozó adminisztratív védelmi szabályok
megtartásának ellenőrzésére a belügyminiszter jogosult.
Az eljárás szabályai
5. § Az igazolvány kiadására, visszavonására, cseréjére, nyilvántartására irányuló eljárásban
első fokon a vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző jár el.
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A kérelem
6. § Az igazolvány kiadására irányuló eljárás kérelemre indul. A kérelemnek a 3. számú
mellékletben meghatározott adatokat kell tartalmaznia.
7. § (1) A kérelemhez mellékelni kell az érvényes hatósági erkölcsi bizonyítványt - külföldi
kérelmező esetében a büntetlenségét igazoló okirat hiteles magyar fordítását - is.
(2) A kérelemhez mellékelt okiratokat eredetiben vagy az eredetiről készített hivatalos
másolatban, külföldön kiállított okiratot hiteles magyar fordításban kell csatolni.
(3) Ha az igazolvány kiadásáig a kérelemben feltüntetett adatokban változás következik be, a
vállalkozó köteles az adatváltozást bejelenteni és a kérelmet annak megfelelően módosítani.
8. § (1) A vállalkozó a körzetközponti jegyzőnél nyilvántartott adatok megváltozását az
adatváltozást követő 15 napon belül köteles bejelenteni. Ha az adatváltozás az igazolványban
feltüntetett adatokat is érinti, a bejelentéssel egyidejűleg az igazolvány cseréjét is kell kérni.
(2) Ha a vállalkozó az igazolvány cseréjét az (1) bekezdésben foglaltak szerint kérte, a
megváltozott adatokat igazoló okiratokat csatolni kell.
(3) Az igazolvány pótlását kell kérni, ha az elveszett, ellopták vagy megrongálódott. Ebben az
esetben a kérelmet az igazolvány kiadására irányadó szabályok szerint kell benyújtani azzal
az eltéréssel, hogy a kérelemhez az előírt mellékleteket nem kell csatolni. A kérelem
benyújtásával egyidejűleg a megrongálódott igazolványt le kell adni.
(4) A körzetközponti jegyző a vállalkozó bejelentésére az igazolványt hivatalból kicseréli, ha
az téves bejegyzést tartalmaz vagy anyaghibás.
A határozat
9. § (1) Az igazolvány kiadása, cseréje vagy pótlása iránti kérelmet a körzetközponti jegyző
az igazolvány kiadásával teljesíti. A kiadott igazolvány nyilvántartási számát a kiadás
sorrendje szerint kell megállapítani.
(2) A körzetközponti jegyző az igazolvány kiadását, cseréjét, pótlását határozattal tagadja
meg, ha az igazolvány kiadásának e rendeletben vagy külön jogszabályban meghatározott
feltételei hiányoznak vagy a vállalkozó már rendelkezik igazolvánnyal.
(3) Az igazolvány visszavonásáról a körzetközponti jegyző határozatban rendelkezik.
10. § (1) Az igazolványt a személyazonosság személyazonosító igazolvánnyal vagy
személyazonosságot igazoló más hatósági okmánnyal történő ellenőrzését követően a
vállalkozónak kell átadni.
(2) A személyesen át nem vett igazolványokat - az átvételre való felhívást követően - a
körzetközponti jegyző az igazolvány kiállításától számított egy év elteltével megsemmisíti, és
gondoskodik e ténynek a nyilvántartáson való feltüntetéséről.
Az igazolvány birtokban tartása
11. § (1) Az igazolványt a vállalkozó köteles sértetlenül megőrizni. Az érvényesség
megszűnését követően haladéktalanul le kell adni a körzetközponti jegyzőnek.
(2) A megrongálódott és a cserélt igazolványt a pótláskor, illetőleg az új igazolvány
kiadásakor le kell adni.
(3) Akinek az igazolványát ellopták, megsemmisült vagy elvesztette, illetőleg aki az
elveszettnek vélt igazolványát megtalálta, köteles azt haladéktalanul, de legkésőbb

25

tudomására jutástól számított három munkanapon belül a körzetközponti jegyzőnél
bejelenteni.
Nyilvántartás, adatszolgáltatás
12. § A körzetközponti jegyző, illetve a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó,
Nyilvántartó és Választási Hivatala (a továbbiakban: Hivatal) a Tv. 4/A. § (1) bekezdésében
felsorolt adatokon túl kezeli a következő adatokat:
a) az igazolvány kiállításának helyét és keltét, a kiállító hatóság megnevezését;
b) az igazolvány cseréje, pótlása megtagadásának tényét;
c) az igazolvány visszavonásának és az igazolvány érvénytelenségének tényét.
13. § (1) A 12. §-ban meghatározott adatokról a körzetközponti jegyző értesíti a Hivatalt.
(2) A Hivatal a Tv. 4/A. § (5) bekezdésében meghatározott célból és ideig kezeli az adatokat.
14. § (1) A Hivatal az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók központi
nyilvántartásából (a továbbiakban: központi nyilvántartás) megkeresésre vagy internetes
közigazgatási szolgáltató rendszeren keresztül egyedi vagy csoportos adatszolgáltatást teljesít.
Az adatszolgáltatási kérelem adattartalmát a 4. számú melléklet tartalmazza.
(2) Egyedi adatszolgáltatásnak az minősül, ha az adatkérő a vállalkozó nevének és
székhelyének, vagy egyéb azonosításra alkalmas adatának a kérelemben történő feltüntetése
mellett egy vállalkozó nyilvántartott adatait kéri. Egyéb esetekben az adatszolgáltatás
csoportos.
(3) Az adatszolgáltatás teljesíthető papíron, mágneses adathordozón, közvetlen hozzáférés
biztosításával vagy elektronikus közigazgatási szolgáltatás igénybevételével.
15. § (1) Az adatszolgáltatás teljesítéséről adatszolgáltatási nyilvántartást kell vezetni.
(2) Az adatszolgáltatási nyilvántartás tartalmazza
a) az adatigénylő nevét vagy megnevezését, lakóhelyének vagy székhelyének, telephelyének
címét, továbbá az adatigénylő szerv nevében eljáró személy nevét vagy egyedi azonosítóját,
b) a továbbított adatok körének megnevezését és az adattovábbítás időpontját,
c) annak a vállalkozónak a nevét, akire nézve az adatszolgáltatást kérték,
d) az adatszolgáltató köztisztviselő nevét.
(3) Az adatszolgáltatási nyilvántartásba bejegyzett adatot az adatszolgáltatástól számított öt
évig kell kezelni.
(4) Az érintett személy az adatszolgáltatási nyilvántartásból jogosult megismerni, hogy mely
adatszolgáltatások alanya volt.
16. § A Hivatal, valamint a körzetközponti jegyző technikai és szervezési intézkedésekkel,
valamint az ellenőrzési rendszer kialakításával gondoskodik a kezelt adatok jogosulatlan
megváltoztatása vagy törlése, illetőleg a sérülés vagy a megsemmisülés elleni védelemről.
16/A. § Azokban az ügyekben, amelyekben az elsőfokú hatósági jogkört a Hivatal gyakorolja,
másodfokon a Hivatal vezetője jár el.
Átmeneti rendelkezések
17. § (1) Ha az igazolvány érvényessége a Tv. 25. §-ának (4) bekezdése alapján szűnik meg,
és az igazolvány cseréjét 2003. február 15-ét megelőzően erre tekintettel kérik - feltéve, hogy
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az igazolványba bejegyzett adatokban nem következett be változás -, a cserére a pótlásra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Ha a vállalkozó az (1) bekezdésben meghatározott határidő lejártát követően az
igazolvány cseréjére irányuló kérelmet nyújt be, a kérelem tárgyában az igazolvány kiadására
irányadó szabályok szerint kell eljárni.
18. § (1) A 2000. november 1-jét megelőzően igazolványt kiadó, illetőleg a vállalkozót
nyilvántartó kamara (a továbbiakban: kamara) a folyamatban lévő ügyek iratait a vállalkozó
székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyzőnek adja át. A körzetközponti jegyző az
iratokat jegyzéken veszi át.
(2) A kamara a folyamatban lévő ügyek ellátásához szükséges adatbázisát a Hivatalnak adja
át.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak alkalmazásában folyamatban lévő ügynek kell
tekinteni azt, amely
a) a 2000. október 15-ig a kamara által kiadott igazolványra,
b) a kamara által átvett és nyilvántartásában rögzített igazolványra,
c) a kamaránál 2000. október 31-ig benyújtott és még el nem bírált kérelemre
vonatkozik.
Záró rendelkezések
19. § Ez a rendelet 2000. november 1-jén lép hatályba. Ezzel egyidejűleg az egyéni
vállalkozókkal kapcsolatos nyilvántartás és iratátadás rendjéről, valamint a vállalkozói
igazolvány formai követelményeiről szóló 80/1998. (IV. 29.) Korm. rendelet hatályát veszti.
20. § (kizárólag módosító rendelkezés)

1. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez
Vállalkozói igazolvány törzslap
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY

EV 123 456

Vállalkozó neve: ......................................................................................................
..................................................................................................................................
Adószáma: ...............................................................................................................
Nyilvántartási száma: ..............................................................................................
Fő tevékenységi köre: ..............................................................................................
..................................................................................................................................
Kelt: .........................................................................................................................
Kiállító hatóság: .......................................................................................................
JEGYZŐJE

Leánykori neve: .......................................................................................................
..................................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................
..................................................................................................................................
Születési helye: ........................................................................................................
..................................................................................................................................
Születési ideje: .........................................................................................................
Állampolgárság: .......................................................................................................

Székhelye:
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.....................
Irányítószám

..........................................
Város, község

................
Kerület

............................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
Megjegyzés:
..................................................................................................................................
Az igazolványt az egyéni vállalkozó vállalkozási jogának igazolására a személyazonosító
igazolvánnyal vagy személyazonosságát igazoló más hatósági okmányával együtt használhatja
fel.

Tevékenységi körök
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

2. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG
VÁLLALKOZÓI IGAZOLVÁNY PÓTLAP
Sorszám: 1234567
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Vállalkozói igazolvány száma: ................................................................................
Név: .........................................................................................................................
Adószáma: ...............................................................................................................
Nyilvántartási száma: ..............................................................................................

Tevékenységi körök
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Tevékenységi körök
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................
.....................

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................

Vállalkozó telephelyei (fióktelephelyei):
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám
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............................
Közterület neve

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

..........................................
Város, község

................
Kerület

..........................................
Közterület jellege

................
Házszám

...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó
.........
No.

.....................
Irányítószám

............................
Közterület neve
...................................................
Épület, lépcsőház, szint, ajtó

3. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez

Kérelem
az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásához, cseréjéhez, pótlásához
I.
Általános kérdéscsoport
1. Az egyéni vállalkozó
a) családi és utóneve (utónevei):
b) leánykori neve:
c) anyja neve:
d) születési helye és ideje:
Figyelem! Az adatokat a személyazonosító igazolvány vagy személyazonosságot igazoló más hatósági
okmány adatai alapján kell kitölteni. Nem magyar állampolgár esetén a születési hely szerinti ország
megnevezését is kérjük feltüntetni.
e) állampolgárság:
Figyelem! Nem magyar állampolgár esetén a magyarországi tartózkodásra jogosító engedély számát és a
kiállító hatóság megnevezését is kérjük feltüntetni.
f)
bejelentett
kerület
közterület jellege (pl. út, utca)

lakóhelye: irányítószám
száma,

g)
levelezési
kerület
közterület jellege (pl. út, utca)

címe: irányítószám
száma,
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helység
közterület
házszám
emelet ajtó
helység
közterület
házszám

(helyrajzi

neve
neve
szám)

(helyrajzi

neve
neve
szám)

emelet ajtó
Postafiókja:
Figyelem! Amennyiben a vállalkozásnak a székhelytől eltérő olyan levelezési címe is van, ahová a
feladott küldemények kézbesíthetők, kérjük a rovatokat töltse ki.
h) meghatalmazottjának neve, lakóhelye (székhelye)
Figyelem! Az adózás rendjéről szóló 1990. évi XCI. törvény szerint a Magyarországon lakóhellyel nem
rendelkező külföldi személy esetében magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának nevét és
lakóhelyét (székhelyét) is be kell jelenteni az állami adóhatósághoz.
i) adóazonosító jele:
10 jegyű adóazonosító jel. Amennyiben nem rendelkezik az azonosító jellel, azt az adatlapon szereplő
adatok alapján a vállalkozói igazolványt kiállító körzetközponti jegyző kéri meg.
j) adószám:
k) Társadalombiztosítási Azonosító Jele:

II.
A kérelem benyújtásának jogalapja és célja
a) a kérelem benyújtásának jogalapja és célja:
Figyelem! E rovatban kell feltüntetni, hogy a vállalkozó az igazolvány kiadását saját jogán vagy a
vállalkozás folytatására való jogosultság alapján kéri. A vállalkozó özvegye, továbbá özvegy hiányában
vagy annak egyetértésével örököse, illetve cselekvőképességének elvesztése esetén törvényes képviselője
- ha megfelel a törvényben előírt feltételeknek - a vállalkozó elhalálozása, illetőleg cselekvőképességének
elvesztése időpontjától számított három hónapon belül a körzetközponti jegyzőnek történő bejelentés
alapján folytathatja a vállalkozást.
b) a kérelem benyújtásának célja:
Figyelem! Ebbe a rovatba kell bejegyezni, hogy a kérelem az igazolvány kiadására, cserjéjére vagy
pótlására irányul.

III.
A vállalkozásra vonatkozó kérdéscsoport
a) tevékenység megnevezése és SZAKMAKÓD száma:
Figyelem! A SZAKMAKÓD rovatba a megfelelő kódokat írja be, a tevékenység megnevezése mezőbe
pedig a tevékenység KSH és az APEH által meghatározott megnevezését. Először a főtevékenységet kell
meghatározni. Főtevékenységnek azt a tevékenységet kell tekinteni, amelyből a legmagasabb árbevétel
várható.
b) statisztikai számjel:
Figyelem! Amennyiben nem rendelkezik statisztikai számjellel, azt az adatlapon szereplő adatok alapján
a vállalkozó igazolványt kiállító körzetközponti jegyző kéri meg.
c) székhely (az engedély száma és kelte, az engedélyt kiállító hatóság megnevezése):
kerület
száma, irányítószám
helység
közterület
jellege
(pl.
út,
utca)
közterület
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neve
neve

házszám
emelet ajtó

az
engedély
száma
és
kelte:
az engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

(helyrajzi

szám)

Figyelem! Székhelynek minősül a központi ügyintézés helye. Amennyiben a székhelyén Ön engedélyhez
kötött vagy egyéb szakvizsgaköteles tevékenységet kíván folytatni (pl. jövedéki termék forgalmazása), a
székhely szerint illetékes önkormányzat, illetve szakhatóság által kiállított érvényes engedély(ek),
továbbá a tevékenység végzéséhez előírt szakvizsga-bizonyítvány(ok) beszerzése szükséges.
d) telefon- és telefaxszám:
e) telephely, fióktelephely (az engedély száma és kelte, a kiállító hatóság megnevezése):
kerület
száma, irányítószám
helység
közterület
jellege
(pl.
út,
utca)
közterület
házszám
(helyrajzi
az
engedély
száma
és
kelte:
emelet ajtó
az engedélyt kiállító hatóság megnevezése:

neve
neve
szám)

Figyelem! Telephely a vállalkozó tevékenysége gyakorlásának helye, mely a székhelytől különböző
címen van, de ugyanazon körzetközponti jegyző illetékességi területére esik.
Fióktelep a vállalkozó azon telephelye, amely más körzetközponti jegyző illetékességi területén fekszik,
mint a vállalkozó székhelye, és a helyi adókról szóló törvény hatálya alá tartozik.
A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a
telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján a rendelet mellékletében
meghatározott tevékenységeket telepen vagy építményben, építményrészben csak telepengedély alapján
lehet megkezdeni. A telepengedélyt a telep fekvése szerint illetékes települési önkormányzat (fővárosban
a fővárosi kerületi önkormányzat) jegyzőjétől kell kérni.
f) vállalkozói igazolvány száma, nyilvántartási szám:
g) munkavégzés módja:
Figyelem!
A munkavégzés módja:
- főfoglalkozás: akinek az egyéni vállalkozás mellett nincs semmiféle egyidejűleg fennálló jogviszonya;
- munkaviszony mellett (heti 36 órát elérő): akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló
munkaviszony jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát eléri;
- munkaviszony mellett (heti 36 órát el nem érő): akinek munkaviszonyában, szövetkezetnél fennálló
munkaviszony jellegű jogviszonyában heti munkaideje a 36 órát nem éri el, illetőleg egyéb jogviszony
alapján biztosított (pl. megbízási, bedolgozói jogviszony stb.);
- nyugdíjas: saját jogon nyugdíjban részesülő, illetve az az özvegyi nyugdíjban részesülő, aki a rá
irányadó öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte;
- oktatási intézmény nappali tagozatán folytatott tanulmányok mellett: közép- vagy felsőfokú oktatási
intézmény nappali tagozatán folytat tanulmányokat.
h) foglalkoztatottak létszáma:

IV.
Az adózásra vonatkozó kérdéscsoport
1. Az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: Törvény) alapján az
általános forgalmi adót:
a) 22-29. §-a szerint az általános szabályok szerint
b) 60-61. §-a szerint a bolti kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján
c) 52-54. §-a szerint a kiskereskedelmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási mód alapján
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d) 30. § (3) bekezdése alapján tárgyi adómentesség helyett adófizetési kötelezettséget választok
e) 62-64. és a 64/B. §-a alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazásával
f) 64/A. § (1) bekezdése alapján a különbözet szerinti adózási mód alkalmazása során a Törvény 7.
számú mellékletben rögzített számítási módszerrel állapítom meg
g) 57. §-a szerint mezőgazdasági kompenzációs rendszer helyett adófizetési kötelezettséget választok
h) 65-66. §-a szerint az idegenforgalmi tevékenységre vonatkozó különleges adózási szabályok alapján

2. A Törvény alapján
a) 30. § (1) bekezdés szerint kizárólag tárgyi adómentes tevékenységet folytatok
b) 49. §-a szerint alanyi adómentességet választok
c) 55-56. §-a szerint mezőgazdasági tevékenységet folytatok és termékértékesítés során a kompenzációs
felár érvényesítési jogommal élek
d) 30. § (2) bekezdés szerint tárgyi adómentes tevékenységet folytatok

3. A személyi jövedelemadóról szóló, módosított 1995. évi CXVII. törvény alapján
3.1. átalányadózást
a) nem választom
b) választom
3.2. tételes átalányadózást
a) nem választom
b) választom
................................................................................
helység, év, hónap, nap
...................................................
vállalkozó aláírása
A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi LXXX. törvény 45. §-a (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján, ha az egyéni
vállalkozó tagságra kötelezett pályakezdőnek minősül, az egyéni vállalkozói igazolvány kézhezvételétől
számított 15 napon belül köteles az általa választott magánnyugdíjpénztárba belépni. Az egyéni
vállalkozó akkor minősül pályakezdőnek, ha e vállalkozói tevékenysége az első társadalombiztosítási
kötelezettséggel járó jogviszonya és ebben az időpontban még nem töltötte be a 42. életévét. Az alap- és
középfokú nevelési-oktatási, valamint a felsőoktatási intézményben nappali rendszerű képzés keretében
tanulmányait folytató személy a hallgatói, tanulói jogviszonyát követően létesített első biztosítási
jogviszonya tekintetében minősül pályakezdőnek.

4. számú melléklet a 129/2000. (VII. 11.) Korm. rendelethez
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Kérelem
az egyedi, csoportos adatszolgáltatáshoz (elektronikus űrlap)
I. Az adatszolgáltatást kérelmező

1. Neve, lakóhelye/székhelye
2. Jogi személy képviselőjének neve, lakóhelye
II. Egyedi adatszolgáltatáshoz
1. A vállalkozó neve
2. A vállalkozó székhelye
3. A vállalkozó egyéb ismert adatai
III. Csoportos adatszolgáltatáshoz
1. Csoportképző ismérvek
IV. Az igényelt adatszolgáltatás típusa
1. Kivonat (összes nyilvános aktuális adat)
2. Jegyzék (elektronikus nyilvántartásban szereplő aktuális és történeti adatok listája)
3. Igazolvány adatok (érvényes vállalkozói igazolványban szereplő adatok)

Figyelem! Az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkezők központi nyilvántartása
teljeskörűen 2002. július 1-jétől tartalmazza az egyéni vállalkozók adatait.
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2006. évi IV. törvény
a gazdasági társaságokról
A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek biztosításával támogassa a magyar piacgazdaság további
erősödését, a nemzetgazdaság jövedelemtermelő képességének fejlődését, a vállalkozások sikerességét. A
gazdasági társaságok működése segítse elő a tisztességes versenyt, ne teremtsen gazdasági erőfölényt,
összhangban álljon a hitelezők méltányos érdekeivel és a közérdekkel.
Mindezek érdekében - az Európai Unió társasági jogával való harmonizáció alapján, az Európai Unió
tagállamai társasági joga fejlődésének közös sajátosságaira figyelemmel, a magyar gazdasági jog
jogalkalmazói gyakorlatának eredményeit felhasználva és a gazdasági élet szereplői megerősödött társasági
jogi kultúrájára támaszkodva - az Országgyűlés az alábbi törvényt alkotja:

I. Rész
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK KÖZÖS SZABÁLYAI
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) E törvény szabályozza a Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaságok
alapítását, szervezetét és működését, a társaságok alapítóinak, illetve tagjainak (részvényeseinek) jogait,
kötelezettségeit, továbbá felelősségét, valamint a gazdasági társaságok formaváltását, egyesülését, szétválását
és jogutód nélküli megszűnését.
(2) A törvény hatálya kiterjed a jogi személyiséggel rendelkező kooperációs társaságra: az egyesülésre
(XI. fejezet), emellett a törvény megállapítja az elismert vállalatcsoport alapításának és működésének
szabályait (V. fejezet).
2. § (1) Gazdasági társaság csak az e törvényben szabályozott formában alapítható.
(2) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaság a közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.). Jogi
személyiségű gazdasági társaság a korlátolt felelősségű társaság (kft.) és a részvénytársaság (rt.).
(3) Valamennyi gazdasági társaság cégnévvel rendelkezik. A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
is jogképes cégneve alatt, jogokat szerezhet és kötelezettségeket vállalhat, így különösen tulajdont szerezhet,
szerződést köthet, pert indíthat és perelhető.
(4) Törvény előírhatja, hogy egyes gazdasági tevékenységek csak meghatározott gazdasági társasági
formában végezhetők.
3. § (1) Gazdasági társaságot üzletszerű közös gazdasági tevékenység folytatására külföldi és belföldi
természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok alapíthatnak, működő
társaságba tagként beléphetnek, társasági részesedést (részvényt) szerezhetnek.
(2) Gazdasági társaság alapításához - a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság kivételével legalább két tag szükséges.
(3) Gazdasági társaság átalakulással (társasági formaváltással, egyesüléssel és szétválással - VI. fejezet) is
létrehozható.
(4) Nemzetközi szerződés a külföldiek gazdasági társaságban való részvételére e törvénytől eltérő
szabályokat állapíthat meg.
4. § (1) Gazdasági társaság nem jövedelemszerzésre irányuló közös gazdasági tevékenység folytatására is
alapítható (nonprofit gazdasági társaság). Nonprofit gazdasági társaság bármely társasági formában
alapítható és működtethető. A gazdasági társaság nonprofit jellegét a gazdasági társaság cégnevében a
társasági forma megjelölésénél fel kell tüntetni.
(2) Nonproft gazdasági társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő gazdasági társaság legfőbb szerve
elhatározza a nonprofit gazdasági társaságként való továbbműködést.
(3) Nonprofit gazdasági társaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak kiegészítő jelleggel folytathat, a
gazdasági társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok (részvényesek) között nem osztható fel, az a
gazdasági társaság vagyonát gyarapítja.
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(4) Nonprofit gazdasági társaság más társasági formába csak nonprofit jellegének megtartásával alakulhat
át, nonprofit gazdasági társasággal egyesülhet, illetve nonprofit gazdasági társaságokká válhat szét.
(5) Külön törvény határozza meg, hogy a nonprofit gazdasági társaság milyen előfeltételek fennállása
esetén minősül közhasznú szervezetnek, és ehhez milyen követelményeket kell teljesítenie. A közhasznú
tevékenységet a társasági szerződésben (alapszabályban, alapító okiratban) meg kell határozni. A közhasznú
szervezeti minőséget - a társaság alapításakor vagy később - kérelemre a cégjegyzéket vezető megyei
(fővárosi) bíróság (a továbbiakban: cégbíróság) állapítja meg. A közhasznú szervezeti jelleget cégnevében a
nonprofit gazdasági társaság feltüntetheti.
(6) Ha a közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik, úgy a
tartozások kiegyenlítése után a társaság tagjai (részvényesei) részére csak a megszűnéskori saját tőke összege
adható ki, legfeljebb a tagok (részvényesek) vagyoni hányadának teljesítéskori értéke erejéig. Az ezt
meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat) rendelkezései szerint
fordítja közcélokra. Ilyen rendelkezés hiányában a cégbíróság a megmaradt vagyont a megszűnő nonprofit
gazdasági társaság közhasznú tevékenységével azonos vagy ahhoz hasonló közérdekű célra fordítja.
5. § (1) Természetes személy egyidejűleg csak egy gazdasági társaságban lehet korlátlanul felelős tag.
(2) Kiskorú személy nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
(3) Közkereseti és betéti társaság nem lehet gazdasági társaság korlátlanul felelős tagja.
(4) Egyszemélyes gazdasági társaság - ha törvény eltérően nem rendelkezik - újabb egyszemélyes
társaságot alapíthat, gazdasági társaság egyedüli tagja (részvényese) lehet.
6. § (1) Törvény a gazdasági társaság alapítását hatósági engedélyhez (alapítási engedély) kötheti.
(2) Ha valamely gazdasági tevékenység gyakorlását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati
rendeletet - hatósági engedélyhez (a tevékenységi kör gyakorlásához szükséges engedélyhez) köti, a
gazdasági társaság e tevékenységét csak az engedély birtokában kezdheti meg, illetve végezheti.
(3) Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet kivételt nem tesz, gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő
tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára
tevékenykedők között legalább egy olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési
követelményeknek igazolt módon megfelel.
7. § (1) Az e törvényben előírt jognyilatkozatokat és határozatokat írásban - ideértve a legalább fokozott
biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okiratot is - vagy más bizonyítható módon kell a
címzett tudomására hozni. Ha e törvény valamely nyilatkozat megtételére vagy cselekmény elvégzésére
határidőt nem állapít meg, a nyilatkozatot vagy a cselekményt haladéktalanul meg kell tenni, illetve
haladéktalanul a címzett tudomására kell hozni.
(2) Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény
esetében pedig - az ellenkező bizonyításáig - a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez
megérkezettnek kell tekinteni.
(3) A tagok (részvényesek) a társasági szerződésben (alapszabályban, alapító okiratban) előírhatják a
tagsági jogok elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével történő gyakorlásának módját és feltételeit.
Tilos ezen eszközök oly módon történő alkalmazása, amely a tagok (részvényesek) egy része számára a
joggyakorlást megnehezítené vagy ellehetetlenítené.
8. § (1) A gazdasági társaságnál foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a
munkaügyi kapcsolatokra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A gazdasági társaság vezető állású munkavállalónak minősülő alkalmazottai feladatkörükben a
társaság érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek eljárni.
(3) A gazdasági társaság munkavállalóinak a társaság működésének ellenőrzésében való részvételét a 3839. § szabályozza.
9. § (1) A tagok (részvényesek) e törvény, illetve más jogszabályok keretei között a társasági szerződés
(alapszabály, alapító okirat) tartalmát szabadon állapíthatják meg, e törvény rendelkezéseitől azonban csak
akkor térhetnek el, ha ezt a törvény megengedi. Nem minősül a törvénytől való eltérésnek olyan további
rendelkezés társasági szerződésbe (alapszabályba, alapító okiratba) való foglalása, amelyről e törvény nem
szól, ha a rendelkezés nem áll ellentétben a társasági jog általános rendeltetésével, vagy az adott társasági
formára vonatkozó szabályozás céljával, és nem sérti a jóhiszemű joggyakorlás követelményeit.
(2) A gazdasági társaságoknak és tagjaiknak (részvényeseinek) e törvényben nem szabályozott vagyoni és
személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyv (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni.
10. § (1) Társasági jogvitának minősül
a) a gazdasági társaság és tagjai (részvényesei) - ideértve a kizárt vagy a társaságtól egyébként megvált
korábbi tagot is - közötti, a társasági jogviszonyon alapuló valamennyi jogvita;
b) a tagok (részvényesek) egymás közötti jogviszonyában a társasági szerződéssel (alapszabállyal, alapító
okirattal) kapcsolatban, vagy a társaság működésével összefüggésben keletkezett jogvita;
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c) a 45. § (2) bekezdése szerinti jogvita; valamint
d) a 64. § szerinti jogvita.
(2) Az (1) bekezdés a) és c) pontjában szereplő társasági jogvitában a tagok (részvényesek) a társasági
szerződésben (alapszabályban, alapító okiratban) állandó vagy eseti választottbíráskodást köthetnek ki,
továbbá az (1) bekezdés b) és d) pontjában megjelölt társasági jogvitát az érintett felek megállapodással, a
megállapodásuk szerinti állandó vagy eseti választottbíróság elé vihetik.
(3) A választottbírósági eljárásra - ha e törvény másként nem rendelkezik - a választottbíráskodásról szóló
1994. évi LXXI. törvény előírásai az irányadók.

II. Fejezet
A GAZDASÁGI TÁRSASÁG ALAPÍTÁSA. A TÁRSASÁGI SZERZŐDÉS
MÓDOSÍTÁSA
1. Cím
A társasági szerződés (alapszabály, alapító okirat)
11. § (1) A gazdasági társaság alapításához társasági szerződés megkötése, részvénytársaság esetében
alapszabály, egyszemélyes gazdasági társaságnál alapító okirat elfogadása szükséges. Ahol e törvény I. része
és IV. részének XII. fejezete társasági szerződésről tesz említést, azon - a törvény eltérő rendelkezése
hiányában - az alapszabály és az alapító okirat is értendő.
(2) A társasági szerződést valamennyi tagnak (alapítónak) alá kell írnia. A tag helyett a társasági
szerződést közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással rendelkező
képviselője is aláírhatja. A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabályát a társaság közgyűlése
fogadja el.
(3) A társasági szerződést közjegyző által készített közokiratba vagy ügyvéd, illetve az alapító
jogtanácsosa által ellenjegyzett magánokiratba kell foglalni.
(4) A közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, valamint a zártkörűen
működő részvénytársaság esetén a társasági szerződés a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a
végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) mellékletét képező szerződésminta
megfelelő kitöltésével is elkészíthető. Ez esetben a társasági szerződés tartalmát kizárólag a kitöltött
szerződésmintában foglalt rendelkezések alkothatják. A szerződésmintával készült társasági szerződésre a (3)
bekezdést alkalmazni kell.
(5) Ha a társasági szerződés a gazdasági társaság időtartamáról nem rendelkezik, a társaságot határozatlan
időre létrejöttnek kell tekinteni.
12. § (1) A társasági szerződésben meg kell határozni:
a) a gazdasági társaság cégnevét és székhelyét;
b) a gazdasági társaság tagjait, mégpedig - ha a törvény másképp nem rendelkezik - nevük (cégnevük) és
lakóhelyük (székhelyük), jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
cégjegyzékszámának (nyilvántartási számának) feltüntetésével;
c) a gazdasági társaság azon tevékenységeit, amelyeket a társaság a cégjegyzékben feltüntetni kíván;
d) a társaság jegyzett tőkéjét, az egyes tagok vagyoni hozzájárulását, valamint a jegyzett tőke
rendelkezésre bocsátásának módját és idejét;
e) a társaság képviseletét, ideértve a cégjegyzés módját;
f) a tagok (részvényesek) által kijelölt első vezető tisztségviselők, illetve - ha a társaságnál működik
felügyelőbizottság, illetve könyvvizsgáló - az első felügyelőbizottsági tagok és az első könyvvizsgáló nevét
(lakóhelyét, székhelyét), továbbá jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát);
g) a gazdasági társaság működésének időtartamát, ha a társaságot határozott időre alapítják; valamint
h) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formáknál kötelezően előír.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjának alkalmazása során - a statisztikai nómenklatúra szerinti besorolásra való
tekintet nélkül - minden olyan tevékenység megjelölhető, amit törvény nem tilt vagy nem korlátoz. A
gazdasági társaság - a társasági szerződésben meghatározott tevékenységen belül - bármely gazdasági
tevékenységet folytathat, amit az állami adóhatóságnak - főtevékenységként vagy más tevékenységként bejelent.
(3) A társaság jogerős cégbejegyzéséig a társasági szerződés érvénytelenségére a Ptk. rendelkezéseit kell
alkalmazni. A jogerős cégbejegyzés után a társasági szerződés megtámadására nincs mód, és a semmisség
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megállapításának is csak a Ctv.-ben szabályozott perben, a (4) bekezdésben meghatározott semmisségi
okokból van helye.
(4) A jogerős cégbejegyzés után a társasági szerződés semmisségét csak az alábbi okokból lehet
megállapítani:
a) a társasági szerződés ügyvédi, illetve az alapító jogtanácsosa általi ellenjegyzésére vagy közjegyzői
okiratba foglalására nem került sor;
b) a társasági szerződés nem tartalmazza a társaság cégnevét, tevékenységi körét, jegyzett tőkéjét, továbbá
a tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása mértékét;
c) a társaság tevékenységi köre jogszabályba ütközik;
d) a társaság alapításában részt vevő valamennyi tag (részvényes) cselekvőképtelen volt, vagy a társaság
alapításában részt vevők a tagok legkisebb számára vonatkozó törvényi előírásokat megsértették;
e) a korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság esetében a jegyzett tőke legkisebb összegére
vonatkozó törvényi előírásokat megszegték.
(5) Ha a bíróság a (4) bekezdés alapján a társasági szerződés érvénytelenségét megállapítja, felhívja a
társaság tagjait - amennyiben ez lehetséges - az érvénytelenség kiküszöbölésére. Ha erre nincs mód, a bíróság
a társasági szerződést a határozatában megjelölt időpontig hatályossá nyilvánítja, és szükség esetén felhívja a
cégbíróságot törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatására. A bíróság eljárásának részletes szabályait a Ctv.
állapítja meg.
(6) A jogerős cégbejegyzést követően a társasági szerződés érvénytelenségének megállapítása nem érinti
azon kötelezettségek fennállását, amelyek a társaság terhére vagy javára az érvénytelenség megállapításáig
keletkeztek.

2. Cím
A tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása
13. § (1) A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag (részvényes) vagyoni hozzájárulása szükséges.
A tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása pénzbeli hozzájárulásból, illetve a tagok (részvényesek) által a
társaság javára szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
(2) A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz
fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton
alapuló követelést is - lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás
nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.
(3) Törvény a pénzbeli és a nem pénzbeli hozzájárulás arányát meghatározhatja, és a tag (részvényes)
korlátozott felelősségével működő társaságoknál megállapíthatja a törzstőke, illetve az alaptőke legkisebb
mértékét. Azoknál a társaságoknál, amelyeknél a tagok (részvényesek) felelőssége a társaság tartozásaiért
korlátozott, törvény a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására többletszabályokat állapíthat meg.
(4) A nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató tag (részvényes) a hozzájárulás szolgáltatásától számított
ötéves jogvesztő határidőn belül helytállni tartozik a gazdasági társaságnak azért, hogy a társasági
szerződésben megjelölt érték nem haladja meg a nem pénzbeli hozzájárulásnak a szolgáltatás idején fennálló
értékét. Azok a tagok, akik valamely tag nem pénzbeli hozzájárulását tudomásuk ellenére a szolgáltatáskori
értéket meghaladó értékkel fogadták el, a nem vagyoni szolgáltatást teljesítővel együtt egyetemlegesen és
korlátlanul felelnek a társaság felé az abból származó károkért.
14. § (1) Ha a tag (részvényes) a társasági szerződésben vállalt vagyoni hozzájárulását az ott
meghatározott időpontig nem szolgáltatja, a gazdasági társaság ügyvezetése harmincnapos határidő
kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy a teljesítés elmulasztása a tagsági
jogviszony megszűnését eredményezi.
(2) A harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetén a tagsági jogviszony a határidő lejártát követő
napon megszűnik. Erről a gazdasági társaság ügyvezetése a tagot (részvényest) írásban köteles értesíteni.
(3) Az a tag (részvényes), akinek tagsági jogviszonya a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel szűnt meg,
a vagyoni hozzájárulás teljesítésének elmulasztása miatt a gazdasági társaságnak okozott kárért a polgári jog
általános szabályai szerinti felelősséggel tartozik.

3. Cím
Az előtársaság
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15. § (1) A gazdasági társaság a társasági szerződés ellenjegyzésének vagy közokiratba foglalásának
napjától a létrehozni kívánt gazdasági társaság előtársaságaként működhet.
(2) A létrehozni kívánt gazdasági társaságnak a társasági szerződésben kijelölt vezető tisztségviselői a
létrehozni kívánt gazdasági társaság cégbejegyzéséig annak nevében és javára járnak el, az előtársasági
jelleget azonban a cégbejegyzési eljárás alatt a gazdasági társaság iratain és a megkötött jogügyletek során a
társaság elnevezéséhez fűzött „bejegyzés alatt” („b.a.”) toldattal kell jelezni. Az előtársasági jelleg
feltüntetésének elmulasztása esetén a megkötött jogügyletek - ha a cégbíróság a társaságot nem jegyzi be - az
alapítók által együttesen megkötött ügyleteknek minősülnek.
(3) Az előtársaság üzletszerű gazdasági tevékenységet csak a gazdasági társaság cégbejegyzése iránti
kérelem benyújtását követően folytathat azzal, hogy a cégbejegyzésig hatósági engedélyhez kötött
tevékenységet nem végezhet.
16. § (1) A létrehozni kívánt gazdasági társaság cégneve alatt az előtársasági létszakaszában is jogképes.
Az előtársaságra a létrehozni kívánt gazdasági társaságra irányadó szabályokat kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy
a) tagjainak személyében - a törvény által előírt eseteket kivéve - változás nem következhet be;
b) a társasági szerződés módosítására - a cégbíróság általi hiánypótlásra történő felhívás teljesítésének
kivételével - nem kerülhet sor;
c) nem kezdeményezhető a tag kizárására irányuló per;
d) hatósági engedélyhez kötött tevékenységet nem végezhet;
e) jogutód nélküli megszűnés, társasági formaváltás, egyesülés vagy szétválás nem határozható el;
f) gazdasági társaságot nem alapíthat, illetve abban tagként nem vehet részt.
(2) Ha a gazdasági társaságot a cégbíróság jogerősen bejegyzi, az előtársasági létszakasz a
cégbejegyzéssel megszűnik, és az előtársasági létszakaszban kötött jogügyletek a gazdasági társaság
jogügyleteinek minősülnek.
(3) Ha a gazdasági társaság cégbejegyzési kérelmét jogerősen elutasítják, az erről való tudomásszerzést
követően az előtársaság további jogokat nem szerezhet, kötelezettségeket nem vállalhat, és köteles
működését haladéktalanul megszüntetni. E kötelezettség elmulasztásából származó károkért az előtársaság
vezető tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen felelnek. A működés megszüntetéséig vállalt
kötelezettségekből eredő tartozásokért a tagok (részvényesek) a gazdasági társaság megszűnése esetére
irányadó szabályok szerint kötelesek helytállni. Ez a szabály vonatkozik a tagok (részvényesek) egymás
közötti elszámolására is.
(4) Ha a létrehozni kívánt gazdasági társaságnál a tagok (részvényesek) felelőssége a társaságot terhelő
kötelezettségekért korlátozott volt, és a tagok (részvényesek) helytállása ellenére ki nem elégített követelések
maradtak fenn, e tartozásokért harmadik személyek irányában a létrehozni kívánt gazdasági társaság vezető
tisztségviselői korlátlanul és egyetemlegesen kötelesek helytállni.

4. Cím
A gazdasági társaság alapításának cégbírósági bejegyzése
17. § (1) A gazdasági társaság alapítását - ha a Ctv. ettől eltérően nem rendelkezik - a társasági szerződés
megkötésétől számított legfeljebb harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a
cégbíróságnak. Ha a gazdasági társaság létrejöttéhez alapítási engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést
az engedély kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell teljesíteni. A gazdasági társaság a
cégjegyzékbe való bejegyzésével, a bejegyzés napján jön létre.
(2) A gazdasági társaság feletti törvényességi felügyeletet a gazdasági társaság székhelye szerint illetékes
cégbíróság látja el a Ctv. szabályai szerint.
(3) A gazdasági társaságra, valamint a gazdasági társaság tagjaira, vezető tisztségviselőire és
felügyelőbizottsági tagjaira vonatkozó, a cégnyilvántartás részét képező jogok, tények és adatok nyilvánosak.

5. Cím
Szerződésmódosítás
18. § (1) Ha a társasági szerződés módosításáról a gazdasági társaság legfőbb szerve határoz - ha e
törvény másként nem rendelkezik -, a tagok aláírására nincs szükség. A legfőbb szerv határozatával
módosított társasági szerződést külön okiratba vagy - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a legfőbb szerv
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üléséről felvett jegyzőkönyvbe kell foglalni. A társasági szerződés módosítását a gazdasági társaság
jogtanácsosa is ellenjegyezheti.
(2) A gazdasági társaság cégnevét, székhelyét, telephelyeit és fióktelepeit, valamint a társaság
tevékenységi köreit - ha a tagok ezt a társasági szerződésben nem zárták ki - a társaság legfőbb szerve
egyszerű szótöbbséggel is módosíthatja.
(3) A társasági szerződés felhatalmazhatja a gazdasági társaság ügyvezetését - a főtevékenység
megváltoztatása kivételével - a (2) bekezdés szerinti döntések meghozatalára, és ezzel összefüggésben a
társasági szerződés módosítására.
(4) A társasági szerződés módosítását - ha a Ctv. ettől eltérően nem rendelkezik - a változás
megtörténtétől számított harminc napon belül kell bejelenteni a cégbíróságnak.

III. Fejezet
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK SZERVEIRE, VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐIRE
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
1. Cím
A gazdasági társaság legfőbb szerve
19. § (1) A gazdasági társaság legfőbb szerve közkereseti és betéti társaságoknál a tagok gyűlése, korlátolt
felelősségű társaságnál a taggyűlés, részvénytársaságnál a közgyűlés. Az egyesülés legfőbb szerve a
taggyűlés.
(2) A legfőbb szerv ülésén a gazdasági társaság tagjai (részvényesei), valamint - szavazati jog nélkül - a
jogszabály vagy a társasági szerződés rendelkezései alapján meghívottak vehetnek részt. A gazdasági
társaság minden tagja (részvényese) jogosult a legfőbb szerv tevékenységében részt venni.
(3) A gazdasági társaság legfőbb szervének feladata elsősorban a társaság alapvető, stratégiai ügyeiben
való döntés. A legfőbb szerv kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyeket az egyes gazdasági társasági formákra
vonatkozó rendelkezések határozzák meg.
(4) Gazdasági társaság alapításakor a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottság tagjait, valamint a
könyvvizsgálót az alapítók (tagok, részvényesek) a társasági szerződésben jelölik ki. Ezt követően - ha e
törvény kivételt nem tesz - a vezető tisztségviselőket, a felügyelőbizottsági tagokat és a könyvvizsgálót a
legfőbb szerv választja, és ezen személyek nevét a társasági szerződésnek nem kell tartalmaznia.
(5) Egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságnál, illetve részvénytársaságnál taggyűlés (közgyűlés) nem
működik, és a gazdasági társaság legfőbb szervének e törvényben, illetve a társasági szerződésben
meghatározott hatáskörében az egyedüli tag (részvényes) írásban határoz.
(6) A gazdasági társaság legfőbb szerve, illetve felhatalmazása alapján a társaság ügyvezető szerve a
társaságnál a döntések előkészítése érdekében az e törvényben szabályozott társasági szervek mellett más
szervek (pl. bizottság, tanácsadó testület) működését is lehetővé teheti. E szervek tevékenysége nem érinti az
e törvény szerinti társasági szervek hatáskörét és felelősségét.
20. § (1) A legfőbb szerv a határozatait - ha törvény vagy törvény felhatalmazása alapján a társasági
szerződés eltérően nem rendelkezik - ülésein hozza meg. A társasági szerződés módot adhat arra, hogy a tag
(részvényes) vagy meghatalmazottja a legfőbb szerv ülésén való személyes részvétele helyett a tagsági
jogaikat elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével gyakorolja.
(2) A társasági szerződés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - meghatározhatja azokat az ügyeket,
amelyekben a tagok ülés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok
bizonyítására alkalmas eszköz felhasználásával határozhatnak. Ez esetben a társasági szerződésben kell
meghatározni a döntéshozatal módját. Ha e törvény kivételt nem tesz, bármely tag kérésére a legfőbb szerv
ülését össze kell hívni.
(3) A legfőbb szerv ülése szabályszerű összehívás nélkül is megtartható, illetve azon határozat hozható, ha
valamennyi tag jelen van és az ülés megtartásához hozzájárul. A társasági szerződés és a zártkörűen működő
részvénytársaság alapszabálya lehetővé teheti, hogy a tagok (részvényesek) a nem szabályosan összehívott,
illetve megtartott ülésen elfogadott határozatot - legkésőbb az ülés napjától számított harminc napon belül egyhangú határozattal érvényesnek ismerjék el.
(4) A legfőbb szerv az ülésére szóló meghívóban (hirdetményben) nem szereplő kérdéseket csak akkor
tárgyalhatja meg, ha az ülésén valamennyi tag (részvényes) jelen van, és egyhangúlag hozzájárul a kérdés
megtárgyalásához.
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(5) Ha a gazdasági társaság tagja (részvényese) törvény vagy a társasági szerződés rendelkezései szerint
valamely ügyben nem szavazhat, az érintett tagot (részvényest) az e kérdésben történő határozathozatal során
a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni. A határozat meghozatalánál nem
szavazhat az a tag (részvényes), akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy a gazdasági
társaság rovására másfajta előnyben részesít, az, akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, aki ellen pert
kell indítani, valamint az, akinek a társasággal fennálló társasági jogi jogviszonyának létesítésére, tartalmára
vagy megszűnésére a határozat vonatkozik.
(6) A legfőbb szerv határozatait - ha törvény vagy a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a jelen
lévő tagok (részvényesek) szavazatainak egyszerű többségével hozza meg.
(7) Azok a tagok (részvényesek), akik olyan határozatot hoztak, amelyről tudták, vagy az általában
elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy az a gazdasági társaság jelentős érdekeit nyilvánvalóan
sérti - ha törvény kivételt nem tesz -, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben az ebből
eredő kárért.

2. Cím
A gazdasági társaság ügyvezetése
21. § (1) A gazdasági társaság ügyvezetését - a gazdasági társaságok egyes formáira vonatkozó
rendelkezések szerint - a társaság vezető tisztségviselői vagy a vezető tisztségviselőkből álló testület látja el.
E törvény alkalmazásában ügyvezetésnek minősül a társaság irányításával összefüggésben szükséges
mindazon döntések meghozatala, amelyek törvény vagy a társasági szerződés alapján nem tartoznak a
társaság legfőbb szervének vagy más társasági szervnek a hatáskörébe.
(2) A közkereseti és a betéti társaság ügyvezetését az üzletvezetésre jogosult tag vagy tagok vezető
tisztségviselőként látják el.
(3) A korlátolt felelősségű társaság ügyvezetését egy vagy több ügyvezető látja el.
(4) A részvénytársaság ügyvezetését - kivéve, ha a zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya az
igazgatóság hatáskörét egy vezető tisztségviselőre (vezérigazgató - 247. §) ruházta - az igazgatóság mint
testület látja el. A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya úgy is rendelkezhet, hogy
igazgatótanács látja el egységesen az ügyvezetési és az ellenőrzési funkciókat (egységes irányítási rendszerű
részvénytársaság). Ez esetben a részvénytársaságnál felügyelőbizottság nem működik, és az igazgatótanács
tagjai minősülnek vezető tisztségviselőknek.
(5) Az egyesülésnél - a társasági szerződés előírásai szerint - az igazgató vezető tisztségviselőként vagy az
igazgatóság mint testület látja el az ügyvezetési teendőket.
22. § (1) Vezető tisztségviselő - a közkereseti és a betéti társaság kivételével - csak természetes személy
lehet. A vezető tisztségviselő a társaság belső működése körében a társasággal, illetve annak testületeivel,
valamint más tisztségviselőivel kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs
helye.
(2) A vezető tisztségviselőt e minőségében megillető jogokra és az őt terhelő kötelezettségekre - a
törvényben meghatározott eltérésekkel a) a Ptk. megbízásra vonatkozó szabályait (társasági jogi jogviszony) vagy
b) a munkaviszonyra irányadó szabályokat
kell alkalmazni.
(3) A vezető tisztséget - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - nem láthatja el
munkaviszonyban az egyszemélyes gazdasági társaság tagja, illetve a közkereseti és a betéti társaság
üzletvezetésre egyedül jogosult tagja.
(4) A vezető tisztségviselő feladatát önállóan látja el. E minőségében csak a jogszabályoknak, a társasági
szerződésnek, valamint a társaság legfőbb szerve határozatainak van alávetve, és - a (4) bekezdésben
foglaltak kivételével - a gazdasági társaság tagjai (részvényesei) által nem utasítható.
(5) Egyszemélyes gazdasági társaságnál az egyedüli tag (részvényes) a vezető tisztségviselő részére
írásban utasítást adhat, amelyet a vezető tisztségviselő végrehajtani köteles, de ez esetben mentesül a 30. §ban foglalt felelősség alól.
(6) A társaság legfőbb szerve csak abban az esetben és körben vonhatja el a vezető tisztségviselőknek,
illetve az ügyvezető testületnek a társaság ügyvezetése körébe tartozó hatáskörét, amennyiben ezt e törvény
vagy a társasági szerződés lehetővé teszi.
23. § (1) Nem lehet gazdasági társaság vezető tisztségviselője az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
jogkövetkezmények alól nem mentesült.
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(2) Akit jogerős bírói ítélettel a vezető tisztség gyakorlásától eltiltottak, e tilalom hatálya alatt nem lehet
vezető tisztségviselő. Akit valamely más foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt
az abban megjelölt tevékenységet főtevékenységként folytató gazdasági társaságban nem lehet vezető
tisztségviselő.
(3) A gazdasági társaságnak megszüntetési eljárás során való törlést követő három évig nem lehet más
gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, aki a törlést megelőző naptári évben a gazdasági
társaságnál vezető tisztségviselő volt.
(4) Nem lehet más gazdasági társaság vezető tisztségviselője az a személy, akinek - mint a felszámolással
megszűnt gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselőjének vagy legalább többségi befolyást biztosító
részesedéssel rendelkező tulajdonosának - felelősségét a felszámolás során ki nem elégített követelésekért a
bíróság a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti eljárásban jogerősen
megállapította, és a jogerős bírósági határozat szerinti helytállási kötelezettség alapján a fizetési
kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatálya a vele szemben lefolytatott végrehajtási eljárás
eredménytelenségétől számított öt év.
24. § (1) Ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselőket határozott időre, de
legfeljebb öt évre kell megválasztani, illetve a társasági szerződésben kijelölni. Ha a társasági szerződésben a
vezető tisztségviselői megbízás időtartamáról a tagok (részvényesek) nem rendelkeznek, a vezető
tisztségviselőt öt évre megválasztottnak kell tekinteni, kivéve, ha a gazdasági társaság ennél rövidebb
időtartamra jött létre.
(2) A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy általi elfogadással jön létre. A vezető
tisztségviselők újraválaszthatók és a társaság legfőbb szerve által bármikor, indokolási kötelezettség nélkül
visszahívhatók.
(3) A vezető tisztségviselő az új vezető tisztségviselői megbízás elfogadásától számított tizenöt napon
belül azokat a társaságokat, ahol már vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag, írásban tájékoztatni
köteles.
25. § (1) A vezető tisztségviselő - a nyilvánosan működő részvénytársaságban való részvényszerzés
kivételével - nem szerezhet részesedést a gazdasági társaságéval azonos tevékenységet főtevékenységként
megjelölő más gazdálkodó szervezetben [Ptk. 685. § c) pont], továbbá nem lehet vezető tisztségviselő a
társaságéval azonos főtevékenységet végző más gazdasági társaságban, illetve szövetkezetben, kivéve, ha ezt
az érintett gazdasági társaság társasági szerződése lehetővé teszi vagy a gazdasági társaság legfőbb szerve
ehhez hozzájárul.
(2) A vezető tisztségviselő és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint élettársa nem köthet a
saját nevében vagy javára a gazdasági társaság főtevékenysége körébe tartozó ügyleteket, kivéve, ha ezt a
társasági szerződés megengedi.
(3) A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy az (1)-(2) bekezdésben foglalt tilalom a gazdasági
társasággal azonos tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet [Ptk. 685. § c) pont], illetve a gazdasági
társaság tevékenységi körébe tartozó ügylet tekintetében áll fenn.
(4) A gazdasági társaság vezető tisztségviselője és közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], valamint
élettársa ugyanannál a társaságnál a felügyelőbizottság tagjává nem választható meg.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglalt szabályok megszegésével a gazdasági társaságnak okozott kár
megtérítésére vonatkozó igényt a társaság a kár bekövetkeztétől számított egy éven belül érvényesítheti a
vezető tisztségviselővel szemben.
26. § (1) A gazdasági társaság alapításának, a társasági szerződés módosításának, a cégjegyzékbe
bejegyzett jogoknak, tényeknek és adatoknak és ezek változásának, valamint törvényben előírt más
adatoknak a cégbírósági - elektronikus úton történő - bejelentése a vezető tisztségviselők kötelezettsége.
(2) A vezető tisztségviselők korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a társasággal szemben azokért a
károkért, amelyek a bejelentett adat, jog vagy tény valótlanságából, illetve a bejelentés késedelméből vagy
elmulasztásából származnak, ideértve azt is, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a
kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és nyilvánosságra hozatala nem a számviteli törvény előírásainak
megfelelően történt.
27. § (1) A vezető tisztségviselők kötelesek a gazdasági társaság üzleti titkait (Ptk. 81. §) megőrizni.
(2) A vezető tisztségviselők - ha e törvény másként nem rendelkezik - kötelesek a tagok (részvényesek)
kérésére a társaság ügyeiről felvilágosítást adni, a társaság üzleti könyveibe és irataiba való betekintést
lehetővé tenni. Ha e kérelemnek nem tesznek eleget, az érdekelt tag (részvényes) kérelmére a cégbíróság
törvényességi felügyeleti eljárás keretében kötelezheti a gazdasági társaságot a felvilágosításra, illetve a
betekintés biztosítására.
(3) A tagok (részvényesek) (2) bekezdés szerinti joggyakorlásának rendeltetésszerűnek kell lennie és nem
sértheti a gazdasági társaság méltányos üzleti érdekeit, illetve üzleti titkait.
28. § (1) A gazdasági társaság munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat - ha a társasági szerződés
eltérően nem rendelkezik - a vezető tisztségviselő gyakorolja. Ha a társaságnál ügyvezető testület működik, a
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társasági szerződésben, a társasági szerződés ilyen rendelkezése hiányában pedig az ügyvezető testület
ügyrendjében kell rendelkezni a munkáltatói jogok gyakorlásának a testület tagjai közti megosztásáról.
(2) A társasági szerződés vagy a társaság legfőbb szervének határozata a munkáltatói jogok gyakorlását
több vezető tisztségviselő esetében az egyik vezető tisztségviselőre, illetve más, a gazdasági társasággal
munkaviszonyban álló személyre ruházhatja át.
29. § (1) A gazdasági társaságot törvényes képviselőként a vezető tisztségviselők képviselik harmadik
személyekkel szemben, valamint bíróságok és más hatóságok előtt. A vezető tisztségviselők törvényen
alapuló szervezeti képviseleti jogát a társasági szerződés korlátozhatja, illetve több vezető tisztségviselő
között megoszthatja. A képviseleti jog korlátozása, illetve megosztása harmadik személyekkel szemben nem
hatályos.
(2) A vezető tisztségviselők az ügyek meghatározott csoportjaira nézve a gazdasági társaság
munkavállalóit képviseleti joggal ruházhatják fel.
(3) A gazdasági társaságot a társaság vezető tisztségviselője, valamint cégvezetője (32. §) írásban
cégjegyzés útján képviseli. Ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető
tisztségviselők és a cégvezető cégjegyzési joga - a pénzforgalmi számla feletti rendelkezés tekintetében is önálló, az egyéb képviselők cégjegyzésének érvényességéhez pedig két képviseleti joggal rendelkező
személy együttes aláírására van szükség. A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy meghatározott
munkakört betöltő munkavállaló cégjegyzési joga önálló, valamint hogy a vezető tisztségviselő, illetve a
cégvezető valamelyik képviseletre feljogosított munkavállalóval együttesen jogosult a gazdasági társaság
cégjegyzésére.
30. § (1) A társaság felelős azért a kárért, amelyet vezető tisztségviselője e jogkörében eljárva harmadik
személynek okozott.
(2) A vezető tisztségviselők a gazdasági társaság ügyvezetését az ilyen tisztséget betöltő személyektől
általában elvárható gondossággal - és ha e törvény kivételt nem tesz -, a gazdasági társaság érdekeinek
elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. A vezető tisztségviselők a polgári jog általános szabályai szerint
felelnek a gazdasági társasággal szemben a jogszabályok, a társasági szerződés, illetve a gazdasági társaság
legfőbb szerve által hozott határozatok, illetve ügyvezetési kötelezettségeik felróható megszegésével a
társaságnak okozott károkért.
(3) A gazdasági társaság fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően, a vezető
tisztségviselők ügyvezetési feladataikat a társaság hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek
ellátni. Külön törvény e követelmény felróható megszegése esetére, ha a gazdasági társaság fizetésképtelenné
vált, előírhatja a vezető tisztségviselők hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
(4) Együttes képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselők, illetve testületi ügyvezetés esetén a
vezető tisztségviselők gazdasági társasággal szembeni kártérítési felelőssége a Ptk. közös károkozásra
vonatkozó szabályai szerint egyetemleges. Ha a kárt a testületi ügyvezetés határozata okozta, mentesül a
felelősség alól az a tag, aki a döntésben nem vett részt, vagy a határozat ellen szavazott.
(5) A társasági szerződés előírhatja, hogy a társaság legfőbb szerve évente tűzze napirendjére a vezető
tisztségviselők előző üzleti évben végzett munkájának értékelését, és határozzon a vezető tisztségviselők
részére megadható felmentvény tárgyában. A felmentvény megadásával a legfőbb szerv igazolja, hogy a
vezető tisztségviselők az értékelt időszakban munkájukat a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegességét
szem előtt tartva végezték. A felmentvény hatálytalanná válik, ha utólag a bíróság jogerősen megállapítja,
hogy a felmentvény megadására alapul szolgáló információk valótlanok vagy hiányosak voltak.
(6) A gazdasági társaság jogutód nélkül való megszűnése után a vezető tisztségviselőkkel szembeni
kártérítési igényt - a jogerős cégbírósági törléstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül - a társaság
cégbírósági törlésének időpontjában tagsági jogviszonyban álló tagok (részvényesek) érvényesíthetik. Ha a
tag (részvényes) felelőssége a gazdasági társaság kötelezettségeiért a társaság fennállása alatt korlátozott
volt, a kártérítési igényt a tag (részvényes) a társaság megszűnésekor felosztott vagyonból az őt megillető
rész arányában érvényesítheti.
31. § (1) Megszűnik a vezető tisztségviselői jogviszony
a) a megbízás időtartamának lejártával,
b) visszahívással,
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével,
d) lemondással,
e) ha a tisztségviselő meghal,
f) külön törvényben meghatározott esetben.
(2) A vezető tisztségviselő tisztségéről bármikor lemondhat, ha azonban a gazdasági társaság
működőképessége ezt megkívánja, a lemondás csak annak bejelentésétől számított hatvanadik napon válik
hatályossá, kivéve, ha a gazdasági társaság legfőbb szerve az új vezető tisztségviselő megválasztásáról e
határidő elteltét megelőzően gondoskodott, illetve gondoskodni tudott volna. A lemondás hatályossá válásáig
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a vezető tisztségviselő a halaszthatatlan döntések meghozatalában, illetve az ilyen intézkedések megtételében
köteles részt venni.
32. § (1) Ha ezt a társasági szerződés nem zárja ki, a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselők
tevékenységének segítése érdekében egy vagy több cégvezető kinevezéséről határozhat. A cégvezető olyan
munkavállaló, aki a vezető tisztségviselők rendelkezései alapján irányítja a társaság folyamatos működését.
A cégvezető feladatkörében a gazdasági társaság érdekeinek elsődlegessége alapján köteles eljárni. A
cégvezető tevékenysége nem érinti a vezető tisztségviselők társasággal szembeni 30. § szerinti felelősségét.
(2) Ha a gazdasági társaság székhelyétől eltérő telephelyen vagy fióktelepen is folytat tevékenységet, az
általános jogosítvánnyal rendelkező cégvezetőn, illetve cégvezetőkön kívül a telephelyeken, illetve
fióktelepeknél is működhet cégvezető.
(3) A cégvezetőre a 23. §-ban, a 25. §-ban és a 27. §-ban foglalt előírásokat megfelelően alkalmazni kell.
(4) A cégvezető részére a társaság legfőbb szerve általános képviseleti és önálló cégjegyzési jogot
biztosíthat, valamint előírhatja a 26. §-ban foglalt feladatok ellátását. A cégvezető és a képviseletre jogosult
más munkavállalók képviseleti jogukat másra nem ruházhatják át.

3. Cím
A gazdasági társaság működésének tulajdonosi és közérdekvédelmi ellenőrzése
Felügyelőbizottság
33. § (1) A tagok (részvényesek) a gazdasági társaság ügyvezetésének ellenőrzése céljából jogosultak - a
(2) bekezdés szerinti esetekben pedig kötelesek - társasági szerződésükben felügyelőbizottság létrehozását
előírni.
(2) Kötelező a felügyelőbizottság létrehozása:
a) a nyilvánosan működő részvénytársaság esetében, kivéve, ha a részvénytársaság az egységes irányítási
rendszer szabályai szerint működik;
b) zártkörűen működő részvénytársaság esetében, ha azt a szavazati jogok legalább öt százalékával
rendelkező alapítók, illetve tagok (részvényesek) kérik;
c) a társaság formájára és működésének módjára tekintet nélkül, ha azt törvény a köztulajdon védelme
érdekében vagy a társaság által folytatott tevékenységre figyelemmel előírja;
d) ha e törvény a munkavállalókat megillető ellenőrzési jogok gyakorlása érdekében így rendelkezik (38.
§).
34. § (1) A felügyelőbizottság legalább három, legfeljebb tizenöt tagból áll.
(2) A felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság - ha törvény vagy a társasági szerződés
eltérően nem rendelkezik - tagjai sorából választ elnököt, szükség esetén elnökhelyettest. A
felügyelőbizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább három tag jelen van; határozatát a
jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza.
(3) A felügyelőbizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek a felügyelőbizottsági
tevékenységben nincs helye. A felügyelőbizottság tagját e minőségében a gazdasági társaság tagjai
(részvényesei), illetve munkáltatója nem utasíthatja. A felügyelőbizottság tagjai a társaság legfőbb szerve
ülésén tanácskozási joggal vehetnek részt.
(4) A felügyelőbizottság az ügyrendjét maga állapítja meg, amelyet a gazdasági társaság legfőbb szerve
hagy jóvá. A felügyelőbizottság ügyrendje lehetővé teheti, hogy a felügyelőbizottság ülésén a tagok nem
személyes jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés
megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
(5) Ha a felügyelőbizottság tagjainak száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá csökken,
vagy nincs, aki az ülését összehívja, a gazdasági társaság ügyvezetése a felügyelőbizottság rendeltetésszerű
működésének helyreállítása érdekében köteles összehívni a társaság legfőbb szervének ülését.
35. § (1) A felügyelőbizottság egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját megbízhatja, illetve
az ellenőrzést állandó jelleggel is megoszthatja tagjai között.
(2) A felügyelőbizottság a vezető tisztségviselőktől, illetve a gazdasági társaság vezető állású
munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, amelyet a társasági szerződésben meghatározott módon és határidőn
belül kell teljesíteni. A felügyelőbizottság a társaság könyveit és iratait - ha szükséges, szakértők
bevonásával - megvizsgálhatja.
(3) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a számviteli törvény szerinti beszámolóról a
gazdasági társaság legfőbb szerve csak a felügyelőbizottság írásbeli jelentésének birtokában határozhat.
(4) Ha a felügyelőbizottság megítélése szerint az ügyvezetés tevékenysége jogszabályba, a társasági
szerződésbe, illetve a gazdasági társaság legfőbb szervének határozataiba ütközik, vagy egyébként sérti a
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gazdasági társaság, illetve a tagok (részvényesek) érdekeit, összehívja a gazdasági társaság legfőbb
szervének rendkívüli ülését, és javaslatot tesz annak napirendjére.
36. § (1) A felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama eltérhet attól az időtartamtól, amelyre
vonatkozóan a gazdasági társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket megválasztotta. Ha a társasági
szerződés alapján a társaság legfőbb szerve a vezető tisztségviselőket határozatlan időre választja, úgy a
felügyelőbizottság tagjai is határozatlan időre választhatók.
(2) A 38. §-ban szabályozott munkavállalói képviselet kivételével a gazdasági társaság munkavállalói nem
válhatnak a felügyelőbizottság tagjává.
(3) Egyebekben a felügyelőbizottsági tagság keletkezésére és megszűnésére - ha törvény eltérően nem
rendelkezik - e törvény 23-24. és 31. §-át, a jogviszony tartalmára a 25. § és a 27. § (1) bekezdésének
rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(4) A felügyelőbizottsági tagok - a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint - korlátlanul és
egyetemlegesen felelnek a gazdasági társasággal szemben a társaságnak az ellenőrzési kötelezettségük
megszegésével okozott károkért, ideértve a számviteli törvény szerinti beszámoló, valamint a kapcsolódó
üzleti jelentés összeállításával és nyilvánosságra hozatalával összefüggő ellenőrzési kötelezettség
megszegését is.
37. § (1) A zártkörűen működő részvénytársaság alapszabálya, illetve a korlátolt felelősségű társaság
társasági szerződése az igazgatóság tagjai, illetve az ügyvezetők megválasztásának, visszahívásának, díjazása
megállapításának jogát a felügyelőbizottságra ruházhatja át, továbbá egyes ügydöntő határozatok
meghozatalát a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyásához kötheti (ügydöntő felügyelőbizottság). Ez
esetben az ügyvezetés körében ellátott funkciók tekintetében - a felügyelőbizottság tagjai is vezető
tisztségviselőnek minősülnek.
(2) Ha a felügyelőbizottság az (1) bekezdés szerinti jogkörében eljárva a határozat jóváhagyását
megtagadta, a gazdasági társaság igazgatósága, illetve vezető tisztségviselője jogosult a társaság legfőbb
szervének összehívására. Ez esetben a legfőbb szerv a felügyelőbizottság határozatát megváltoztathatja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott ügydöntő határozatok meghozatalával a társaságnak okozott
károkért a vezető tisztségviselők és a felügyelőbizottság tagjai a társaság irányában egyetemleges
felelősséggel tartoznak a Ptk. közös károkozásra vonatkozó szabályai szerint.
38. § (1) Ha a gazdasági társaság teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóinak létszáma éves
átlagban a 200 főt meghaladja, a munkavállalók - az üzemi tanácsnak a társaság ügyvezetésével kötött eltérő
megállapodása hiányában - jogosultak részt venni a gazdasági társaság működésének ellenőrzésében. Ebben
az esetben a felügyelőbizottság tagjainak egyharmada a munkavállalók képviselőiből áll. Ha a tagok
számának egyharmada tört számot eredményez, a felügyelőbizottság tagjainak számát a munkavállalókra
kedvezőbb módon kell megállapítani.
(2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság az egységes irányítási rendszer szabályai szerint működik,
a munkavállalókat a társaság ügyvezetése ellenőrzésében - az alapszabályban foglaltak szerint - megillető
jogok gyakorlásának módjáról az igazgatótanács és az üzemi tanács állapodik meg egymással. Az
alapszabály az igazgatótanácsnak a megállapodás megkötésére vonatkozó jogosultságát a cégvezetőre
ruházhatja át.
(3) Ha a gazdasági társaság olyan szervezetből jön létre átalakulással, amelynél a felügyelőbizottságban
nem volt munkavállalói képviselet, de az (1) bekezdésben megjelölt feltételek fennállnak, a társasági
szerződésben biztosítani kell, hogy a munkavállalók az átalakulás után a felügyelőbizottság működésében
azonnal részt vehessenek.
(4) A felügyelőbizottságban részt vevő munkavállalói küldött - az üzleti titok körén kívül - tájékoztatni
köteles az üzemi tanácson keresztül a munkavállalók közösségét a felügyelőbizottság tevékenységéről.
39. § (1) A munkavállalói képviselőket a felügyelőbizottságba az üzemi tanács jelöli a munkavállalók
sorából, a gazdasági társaságnál működő szakszervezetek véleményének meghallgatása után.
(2) Az üzemi tanács által jelölt személyeket a gazdasági társaság legfőbb szerve köteles a jelölést követő
első ülésén a felügyelőbizottság tagjává választani, kivéve, ha a jelöltekkel szemben törvényben foglalt
kizáró ok áll fenn. Ebben az esetben újabb jelölést kell kérni.
(3) A felügyelőbizottságban a munkavállalói küldötteket a többi taggal azonos jogok illetik meg, és
azonos kötelezettségek terhelik. Ha a munkavállalói küldöttek véleménye a felügyelőbizottság többségi
álláspontjától egyhangúlag eltér, a munkavállalók kisebbségi álláspontját a gazdasági társaság legfőbb
szervének ülésén ismertetni kell.
(4) A munkavállalói küldöttet megilleti a Munka Törvénykönyve alapján az üzemi tanács tagját megillető
munkajogi védelem.
(5) A munkavállalói küldött munkaviszonyának megszűnése esetén felügyelőbizottsági tagsága is
megszűnik.
(6) A munkavállalói küldöttet a gazdasági társaság legfőbb szerve csak az üzemi tanács javaslatára
hívhatja vissza, kivéve, ha az üzemi tanács a törvényben meghatározott kizáró ok ellenére a társasági
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szerződésben meghatározott határidőn belül nem tesz eleget visszahívási, illetve az új küldöttre vonatkozó
javaslattételi kötelezettségének.

Könyvvizsgáló
40. § (1) A gazdasági társaság legfőbb szerve által választott könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon
a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat elvégzéséről, és ennek során mindenekelőtt annak
megállapításáról, hogy a gazdasági társaság számviteli törvény szerinti beszámolója megfelel-e a
jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a társaság vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
működésének eredményéről.
(2) A könyvvizsgáló nem nyújthat a gazdasági társaság részére olyan szolgáltatást, amely az (1) bekezdés
szerinti közérdekvédelmi feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön
törvény határozza meg a társaság könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a
szolgáltatásnyújtás feltételeit és korlátait.
41. § (1) Ha a számviteli törvény a gazdasági társaság számára a könyvvizsgálati szolgáltatás
igénybevételét kötelezővé teszi, vagy azt a gazdasági társaság társasági szerződése egyébként előírja, a
gazdasági társaság legfőbb szerve megválasztja a társaság könyvvizsgálóját és meghatározza a
könyvvizsgálóval kötendő szerződés lényeges elemeinek tartalmát.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon kívül is kötelező a könyvvizsgáló választása, ha azt törvény a
köztulajdon védelme érdekében előírja.
(3) A társaság könyvvizsgálójává az választható, aki az erre vonatkozó jogszabály szerint a
könyvvizsgálók nyilvántartásában szerepel. Egyebekben a könyvvizsgálóra vonatkozó szakmai képesítési és
etikai követelményeket, valamint az összeférhetetlenségi szabályokat külön törvény állapítja meg.
(4) Ha a társaság legfőbb szerve jogi személyt választ a társaság könyvvizsgálójává, úgy a jogi
személynek ki kell jelölnie azt a tagját, vezető tisztségviselőjét, illetve munkavállalóját, aki a könyvvizsgálat
elvégzéséért személyében felelős. A személyében felelős könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte
esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.
(5) Nem lehet könyvvizsgáló a gazdasági társaság alapítója, illetve tagja (részvényese). Nem választható
könyvvizsgálóvá a társaság vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, valamint ezen személyek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá a társaság munkavállalója, e jogviszonya, illetve
minősége fennállta idején, valamint annak megszűnésétől számított három évig.
42. § (1) A társaság legfőbb szervének a társaság könyvvizsgálóját határozott időre, de legfeljebb öt évre
kell megválasztani. A könyvvizsgáló megbízatásának időtartama nem lehet rövidebb, mint az őt megválasztó
taggyűléstől (közgyűléstől) az üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolóját elfogadó taggyűlésig
(közgyűlésig) terjedő azon időszak, amelynek a felülvizsgálatára megválasztották. A társasági könyvvizsgáló
visszahívására nem adhatnak alapot a független könyvvizsgálói jelentésben tett megállapítások vagy a
társaság számviteli törvény szerinti beszámolójához kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának az
elutasítása.
(2) Külön törvény a társasági könyvvizsgáló újraválasztását kizárhatja.
(3) A könyvvizsgálói megbízás elfogadásának az minősül, ha a könyvvizsgáló megválasztását követő
kilencven napon belül megbízási szerződést köt a gazdasági társaság ügyvezetésével. A határidő
eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása hatálytalanná válik és a legfőbb szervnek másik
könyvvizsgálót kell választania.
43. § (1) A könyvvizsgáló feladatának teljesítése érdekében a gazdasági társaság könyveibe betekinthet, a
vezető tisztségviselőktől, illetve a társaság munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a társaság pénzforgalmi
számláit, ügyfélszámláit, könyvvezetését, szerződéseit megvizsgálhatja.
(2) Ha a gazdasági társaságnál felügyelőbizottság működik, a bizottság kezdeményezheti a társasági
könyvvizsgálónak a bizottság ülésén történő meghallgatását. A könyvvizsgáló is kérheti, hogy a
felügyelőbizottság az általa javasolt ügyet tűzze napirendjére, illetve, hogy a felügyelőbizottság ülésén
tanácskozási joggal részt vehessen.
(3) A gazdasági társaság könyvvizsgálója az (1)-(2) bekezdésben foglaltakkal összefüggő eljárása során
sem alakíthat ki olyan szakmai együttműködést a társaság ügyvezetésével, amely a könyvvizsgálati feladatok
pártatlan elvégzését veszélyeztetheti.
(4) A könyvvizsgáló köteles a gazdasági társaság ügyeivel kapcsolatos üzleti titkot megőrizni.
44. § (1) A gazdasági társaság könyvvizsgálóját a társaság legfőbb szervének a társaság számviteli
törvény szerinti beszámolóját tárgyaló ülésére meg kell hívni. A könyvvizsgáló az ülésen köteles részt venni.
(2) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a gazdasági társaság
vagyonának jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők vagy a
felügyelőbizottság tagjainak e törvényben meghatározott felelősségét vonja maga után, köteles a gazdasági
társaság legfőbb szervének összehívását kezdeményezni. Ha a legfőbb szerv ülésének összehívására nem
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kerül sor, illetve a jogszabályok által megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről a társaság
törvényességi felügyeletét ellátó cégbíróságot értesíti.

IV. Fejezet
TÁRSASÁGI HATÁROZATOK BÍRÓSÁGI FELÜLVIZSGÁLATA. A
KISEBBSÉGI JOGOK VÉDELME. HITELEZŐVÉDELEM
1. Cím
Társasági határozatok bírósági felülvizsgálata, kizárás
45. § (1) A gazdasági társaság bármely tagja (részvényese) kérheti a társaság szervei által hozott
határozatok bírósági felülvizsgálatát arra hivatkozással, hogy a határozat e törvény vagy más jogszabály
rendelkezéseibe, illetve a társasági szerződésbe ütközik.
(2) A gazdasági társaság legfőbb szerve által hozott határozat bírósági felülvizsgálatát - az (1) bekezdés
szerinti jogsértésre hivatkozással - a társaság bármely vezető tisztségviselője, illetve a felügyelőbizottság
bármely tagja is kezdeményezheti.
(3) A jogsértő társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti pert a határozatról való tudomásszerzéstől
számított harminc napon belül a gazdasági társaság ellen kell megindítani. A határozat meghozatalától
számított kilencvennapos jogvesztő határidő elteltével a határozatot akkor sem lehet keresettel megtámadni,
ha a perlésre jogosulttal azt nem közölték, illetve arról addig nem szerzett tudomást.
(4) A keresetindítás joga érvényesen nem zárható ki, de nem illeti meg azt a személyt, aki - a tévedés, a
megtévesztés és a jogellenes fenyegetés eseteit kivéve - a határozat meghozatalához szavazatával hozzájárult.
(5) A keresetindításnak a határozat végrehajtására halasztó hatálya nincs, de a bíróság a határozat
végrehajtását felfüggesztheti. E végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a döntést a bíróság
kérelemre maga is megváltoztathatja. A társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránti perben bírósági
meghagyás nem bocsátható ki.
46. § (1) Ha a felülvizsgálatot a gazdasági társaság vezető tisztségviselője kezdeményezi és a gazdasági
társaságnak nincs olyan vezető tisztségviselője, aki a társaságot képviselhetné, a perben a társaságot a
felügyelőbizottság által kijelölt felügyelőbizottsági tag képviseli. Ha a gazdasági társaságnak nincs
felügyelőbizottsága, vagy a felügyelőbizottság valamennyi tagja felperesként perben áll, a bíróság a társaság
képviseletére ügygondnokot rendel ki.
(2) A jogsértő határozatot a bíróság hatályon kívül helyezi.
(3) A jogsértő társasági határozat felülvizsgálata során hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra
(részvényesekre) is kiterjed, akik nem álltak perben.
47. § (1) A gazdasági társaság tagját a bíróság a gazdasági társaságnak a tag ellen indított keresete alapján
kizárja a társaságból, ha a tagnak a társaságban maradása a társaság céljának elérését nagymértékben
veszélyeztetné.
(2) Nem indítható kizárásra irányuló kereset a részvényes ellen. A tag nem zárható ki a gazdasági
társaságból, ha a gazdasági társaságnak csak két tagja van. Nem zárható ki az a tag, aki legalább a szavazatok
háromnegyedével rendelkezik.
(3) A perindításról a gazdasági társaság legfőbb szerve háromnegyedes szótöbbséggel határoz. A
határozatot írásba kell foglalni. Az érintett tag a perindítás kérdésében nem szavazhat. A keresetet a határozat
meghozatalától számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül lehet előterjeszteni.
(4) A perindítást elhatározó társasági határozat bírósági felülvizsgálata iránt külön per nem indítható,
annak jogsértő voltára azonban a kizárási perben az alperes hivatkozhat.
48. § (1) A tag kizárása iránti perben a tárgyalást - ha egyéb intézkedésre nincs szükség - legkésőbb a
keresetlevélnek a bírósághoz történő érkezésétől, választottbírósági eljárás esetében a tanács megalakulásától
számított tizenötödik napra kell kitűzni.
(2) A tag kizárása iránti kereset más keresettel nem kapcsolható össze, keresetváltoztatásnak,
viszontkereset előterjesztésének nincs helye. A felperes az eredetileg előterjesztett kereseti tényálláshoz
képest más ténybeli indokra a kizárási per folyamán nem térhet át.
(3) A kizárási perben szünetelésnek, felfüggesztésnek, bírósági meghagyás kibocsátásának nincs helye; a
felperes a keresettől a per bármely szakában alperesi hozzájárulás nélkül elállhat.
(4) A bíróság az alperes tagsági jogainak gyakorlását az eljárás jogerős befejezéséig kérelemre
felfüggesztheti. A felfüggesztés a tagnak az adózott eredmény felosztása során reá eső részhez való jogát
nem érinti. A felfüggesztés ideje alatt keletkezett tartozásokért a tagsági jogaiban felfüggesztett tag korlátlan
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felelőssége nem áll fenn. A felfüggesztést elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, a bíróság
azonban az ilyen végzést kérelemre maga is megváltoztathatja.
(5) A tagsági jog felfüggesztésének időtartama alatt - ha törvény kivételt nem tesz - a gazdasági társaság a
társasági szerződését nem módosíthatja, újabb tag kizárását nem kezdeményezheti, nem dönthet a társaság
átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszűnéséről sem.
(6) A jogerős ítélet ellen felülvizsgálat és perújítás nem kezdeményezhető.

2. Cím
Kisebbségi jogok
49. § (1) Azok a tagok (részvényesek), akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, a
társaság legfőbb szervének összehívását - az ok és cél megjelölésével - bármikor kérhetik. A társasági
szerződés ezt a jogot a szavazatok kisebb hányadát képviselő tagoknak (részvényeseknek) is megadhatja. Ha
az ügyvezetés az indítványban foglaltaknak harminc napon belül nem tesz eleget, a gazdasági társaság
legfőbb szervének ülését az indítványtevő tagok kérelmére, a kérelem benyújtásától számított harminc napon
belül a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az indítványtevő tagokat jogosítja fel. A
kérelemnek helyt adó cégbírósági végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
(2) A cégbíróság a társaság legfőbb szerve ülésének (1) bekezdés szerinti összehívására csak akkor
köteles, ha az indítványtevő tagok (részvényesek) a szükséges költségeket megelőlegezik, és biztosítják az
ülés megtartásának egyéb feltételeit is. A gazdasági társaság legfőbb szerve dönt arról, hogy a gazdasági
társaság legfőbb szerve ülésének összehívásával felmerült költségeket a gazdasági társaság vagy az ülést
összehívók viselik.
(3) Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy az utolsó, számviteli törvény
szerinti beszámolót vagy az utolsó két év ügyvezetésében előfordult valamely eseményt - ideértve a
minősített befolyásszerző (52. §) által érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikát is - könyvvizsgáló
vizsgálja meg, illetve, ha a legfőbb szerv szabályszerűen bejelentett ilyen indítvány kérdésében a
határozathozatalt mellőzte, ezt a vizsgálatot a társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező
tagjai (részvényesei) kérelmére a cégbíróság elrendeli.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott kérelmet - jogvesztés terhe mellett - a legfőbb szerv ülésének
napjától számított harminc napon belül kell előterjeszteni. A kérelemnek helyt adó döntés esetében a
könyvvizsgálót a cégbíróság jelöli ki, ennek költségeit a gazdasági társaság köteles előlegezni. A kérelem
alapján a cégbíróság a társaság választott könyvvizsgálóját (40. §) nem jelölheti ki. A gazdasági társaság
legfőbb szerve dönt arról, hogy a könyvvizsgáló tevékenységével felmerült költségeket a gazdasági társaság
vagy a vizsgálatot indítványozók viselik-e.
(5) Ha a gazdasági társaság legfőbb szerve elvetette azt az indítványt, hogy a társaságnak a tagok, a vezető
tisztségviselők vagy a felügyelőbizottsági tagok, illetve a társaság választott könyvvizsgálója ellen
támasztható követelése érvényesítésre kerüljön, továbbá, ha a társaság legfőbb szerve a szabályszerűen
bejelentett ilyen indítvány tárgyában a határozathozatalt mellőzte, a követelést a társaságnak a szavazatok
legalább öt százalékával rendelkező tagjai (részvényesei) a legfőbb szerv ülésének napjától számított
harminc napon belül - jogvesztés terhe mellett a gazdasági társaság nevében keresettel maguk
érvényesíthetik.

3. Cím
Hitelezővédelem
50. § (1) A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetén nem
hivatkozhat korlátolt felelősségére az a tag (részvényes), aki ezzel visszaélt. A korlátolt felelősségű társaság
és a részvénytársaság azon tagjai (részvényesei), akik korlátolt felelősségükkel, illetve a társaság elkülönült
jogi személyiségével a hitelezők rovására visszaéltek, korlátlanul és egyetemlegesen felelnek a megszűnt
társaság ki nem elégített kötelezettségeiért.
(2) A tagok (részvényesek) (1) bekezdés szerinti felelőssége különösen akkor állapítható meg, ha a
társaság vagyonával sajátjukként rendelkeztek, a társasági vagyont saját vagy más személyek javára úgy
csökkentették, hogy tudták, illetve az általában elvárható gondosság tanúsítása esetén tudniuk kellett volna,
hogy ezáltal a társaság a kötelezettségeit harmadik személyek részére nem lesz képes teljesíteni, továbbá a
13. § (4) bekezdése szerinti esetben.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szabályait megfelelően alkalmazni kell a betéti társaság kültagjára is.
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51. § (1) Ha a gazdasági társaság a számviteli törvény szerinti beszámolójában foglaltak alapján egymást
követő két teljes üzleti évben nem rendelkezik a társasági formájára kötelezően előírt jegyzett tőkének
megfelelő összegű saját tőkével és a társaság tagjai (részvényesei) a második év számviteli törvény szerinti
beszámolójának elfogadásától számított három hónapon belül a szükséges saját tőke biztosításáról nem
gondoskodnak, a gazdasági társaság köteles e határidő lejártát követő hatvan napon belül elhatározni más
gazdasági társasággá való átalakulását, vagy rendelkeznie kell jogutód nélküli megszűnéséről.
(2) Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében a törvény a jegyzett tőke
legkisebb összegét nem határozza meg, vagy az olyan mértékű, amelynek a gazdasági társaság az
átalakulással eleget tud tenni.
(3) A korlátolt felelősségű társaság törzstőkéjének és a részvénytársaság alaptőkéjének veszteség folytán
való csökkenése jogkövetkezményeire törvény eltérő szabályokat állapíthat meg.

V. Fejezet
BEFOLYÁSSZERZÉS. ELISMERT VÁLLALATCSOPORT
1. Cím
A minősített többséget biztosító befolyásszerzésre vonatkozó szabályok
52. § (1) Ha a korlátolt felelősségű társaságban vagy a zártkörűen működő részvénytársaságban (a
továbbiakban: ellenőrzött társaság) annak tagja (részvényese) az alapítást követően a (2) bekezdés szerinti
minősített többséget biztosító befolyást szerez, a befolyásszerző (a továbbiakban: minősített befolyásszerző)
köteles azt a befolyás létrejöttét követő tizenöt napon belül a cégbíróságnak elektronikus úton bejelenteni. A
bejelentési kötelezettség késedelmes teljesítése vagy elmulasztása esetén a cégbíróság a minősített
befolyásszerzővel vagy annak vezető tisztségviselőjével szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti
intézkedéseket alkalmazhatja.
(2) E cím alkalmazásában minősített többséget biztosító befolyásnak számít, ha a minősített
befolyásszerző az ellenőrzött társaságban - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok legalább hetvenöt
százalékával rendelkezik. A közvetett befolyást a Ptk. 685/B. § (3) bekezdése szerint kell megállapítani.
53. § (1) A minősített többségű befolyás közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül az
ellenőrzött társaság bármely tagja (részvényese) kérheti, hogy a minősített befolyásszerző az üzletrészét
(részvényét) vegye meg tőle. A minősített befolyásszerző vételi kötelezettségének az üzletrésznek
(részvénynek) a kérelem benyújtásának időpontjában fennálló piaci értékén, de legalább a gazdasági társaság
saját tőkéjéből az üzletrészre (részvényre) jutó résznek megfelelő értékén kell hogy eleget tegyen.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni, ha azt a tagok (részvényesek) a társasági
szerződésben kizárták. A társasági szerződés e rendelkezésének elfogadásához a tagok (részvényesek)
egyhangú határozata szükséges.
54. § (1) Ha a minősített befolyásszerző az ellenőrzött társaság vonatkozásában tartósan hátrányos
üzletpolitikát folytat és ezáltal az ellenőrzött társaság kötelezettségeinek teljesítését jelentősen veszélyezteti,
az ellenőrzött társaság bármely hitelezőjének kérelmére a cégbíróság a minősített befolyásszerzőt biztosíték
adására kötelezheti, illetve vele szemben a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedéseket
alkalmazhatja.
(2) Ha az ellenőrzött társaság felszámolásra kerül, a minősített befolyásszerző korlátlan felelősséggel
tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás során az adós
ellenőrzött társaság vagyona nem fedezi, ha hitelezőinek a felszámolási eljárás során benyújtott keresete
alapján a bíróság - az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel megállapítja a minősített befolyásszerző korlátlan és teljes felelősségét.

2. Cím
Az elismert vállalatcsoport
55. § (1) A számviteli törvényben foglaltak szerint összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésére
köteles gazdasági társaság (uralkodó tag) és az a részvénytársaság, illetve korlátolt felelősségű társaság,
amely felett az uralkodó tag a számviteli törvény alapján meghatározó befolyással rendelkezik (ellenőrzött
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társaság), egységes üzleti céljaik megvalósítására uralmi szerződés kötése útján elismert vállalatcsoportként
történő működésükről határozhatnak.
(2) Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaságok önállóságának korlátozására e törvény és
az uralmi szerződésben foglaltak szerint, a vállalatcsoport egésze céljainak teljesítéséhez szükséges módon és
mértékben kerülhet sor. Az uralmi szerződésben gondoskodni kell a vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött
társaságok tagjai (részvényesei), valamint hitelezői jogainak a védelméről.
(3) Az elismert vállalatcsoportként való működés tényének a cégjegyzékbe való bejegyzése nem hoz létre
az abban részt vevő gazdasági társaságoktól elkülönült jogalanyt.
56. § (1) Az elismert vállalatcsoport létrehozásának az előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének
tartalmáról - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a gazdasági társaságok legfőbb szerve
határoz egyszerű többséggel.
(2) Társasági szerződésükben az uralkodó tag és az ellenőrzött társaságok felhatalmazhatják
ügyvezetésüket az (1) bekezdés szerinti kérdésekben való döntésre.
(3) Az uralmi szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a vállalatcsoportban részt vevő gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, annak
feltüntetésével, hogy melyik társaság minősül a vállalatcsoport uralkodó tagjának és melyik az ellenőrzött
társaságnak;
b) a vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok által megvalósítani kívánt egységes üzleti koncepció
érdekében szükséges együttműködés módját, és annak lényeges tartalmi elemeit, így különösen az uralkodó
tagot a vállalatcsoport-szintű döntések meghozatalában és végrehajtása során megillető jogokat, az
ellenőrzött társaság (társaságok) legfőbb szervének és ügyvezetésének ezzel kapcsolatos jogait és
kötelezettségeit;
c) az ellenőrzött társaság (társaságok) tagjainak (részvényeseinek) és hitelezőinek jogai védelmében
szükséges, az elismert vállalatcsoportként való működésből származó előnyök és hátrányok kiszámítható és
kiegyensúlyozott megosztását biztosító rendelkezéseket, ilyen rendelkezésnek minősül különösen az
uralkodó tag kötelezettségvállalása az ellenőrzött társaság veszteségeinek rendezésére, a tagok
(részvényesek) osztalékának kiegészítésére, illetve üzletrészeik (részvényeik) kicserélésére vagy annak
vállalása, hogy az ellenőrzött társaság esetleges jövőbeli fizetésképtelensége esetén az uralkodó tag részt
vesz az ellenőrzött társaság reorganizációjában;
d) azt, hogy az elismert vállalatcsoport határozott vagy határozatlan időre jön-e létre;
e) a szerződésszegés esetére irányadó jogkövetkezményeket.
(4) Az ellenőrzött társaság tagjai (részvényesei) osztalékának kiegészítését az uralkodó tag saját adózott
eredményéből, illetve szabad eredménytartalékkal kiegészített adózott eredményéből teljesítheti az uralkodó
tag tagjai (részvényesei) részére teljesítendő osztalékfizetéssel egyidejűleg, feltéve, hogy az osztalékfizetés
törvényben előírt feltételei az uralkodó tagnál teljesülnek.
(5) Az uralmi szerződés időtartamát a (3) bekezdésben foglaltakra figyelemmel kell megállapítani. Az
uralmi szerződésre, ha e törvény eltérően nem rendelkezik, a Ptk. szabályai megfelelően alkalmazandók.
57. § (1) Az uralkodó tag - az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő gazdasági társaságok
erre vonatkozó döntését követő nyolc napon belül - köteles a Cégközlöny két egymást követő számában
közleményt közzétenni.
(2) A közleménynek tartalmaznia kell:
a) az elismert vállalatcsoportban részt vevő gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét és
cégjegyzékszámát;
b) az uralmi szerződés tervezetét;
c) a hitelezőknek szóló felhívást, a (4) bekezdésben foglaltak szerint.
(3) Az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő gazdasági társaságoknak elhatározásukról
tájékoztatniuk kell a gazdasági társaságnál működő munkavállalói érdek-képviseleti szerveket, és azokkal
konzultációt kell folytatniuk.
(4) Azok a hitelezők, akiknek az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő bármely gazdasági
társasággal szemben fennálló, le nem járt követelése a döntés első közzétételét megelőzően keletkezett,
követelésük erejéig a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül
biztosítékot követelhetnek. Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha azzal - jogszabály vagy szerződés alapján
- már rendelkezik, vagy ha a gazdasági társaság pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás
indokolatlan.
(5) Az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő ellenőrzött korlátolt felelősségű társaságok vagy
zártkörűen működő részvénytársaságok tagjai (részvényesei) a döntés első közzétételét követő harmincnapos
jogvesztő határidőn belül kérhetik, hogy az uralkodó tag üzletrészüket (részvényeiket) a vásárlás
időpontjában fennálló piaci értéken, de legalább az ellenőrzött társaság saját tőkéjéből az üzletrészre
(részvényre) jutó résznek megfelelő értéken vásárolja meg.
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58. § (1) Az elismert vállalatcsoport előkészítésében részt vevő gazdasági társaságok legfőbb szerve a
szavazatok legalább háromnegyedes többségével határoz az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyásáról.
(2) Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja az uralmi szerződést annak jóváhagyásától számított tizenöt
napon belül - bejegyzés és a Cégközlönyben történő közzététel végett - elektronikusan megküldi a
cégbíróságnak. A cégbíróság a vállalatcsoport elismert vállalatcsoportként való működését az érintett
gazdasági társaságok cégjegyzékébe bejegyzi, ha az uralmi szerződés és az annak elfogadásával kapcsolatban
lefolytatott eljárás e törvény rendelkezéseinek megfelel. A törvény elismert vállalatcsoportra irányadó
rendelkezései a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontját követően alkalmazhatóak. Ugyanettől az időponttól
a 63. §-ban meghatározott feltétel bekövetkeztéig a vállalatcsoportra nem alkalmazhatóak az 52-54. §
rendelkezései.
59. § (1) Ha az ellenőrzött társaságban az uralkodó tag az egyedüli tag (részvényes), az 56-58. §-ban
foglaltakat a (2) bekezdés szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az 56. § (3) bekezdésében foglaltakról uralmi szerződés helyett az uralkodó tag és az ellenőrzött
társaság társasági szerződésében kell rendelkezni azzal, hogy az elismert vállalatcsoport létrehozásának
kezdeményezéséhez és elhatározásához az uralkodó tag legfőbb szervének a határozata szükséges.
60. § (1) Az elismert vállalatcsoport uralkodó tagja, illetve annak ügyvezetése - az uralmi szerződésben,
illetve az 59. § szerinti esetben a társasági szerződésben (a továbbiakban együtt: uralmi szerződésben)
meghatározottak szerint - az ellenőrzött társaság ügyvezetését utasíthatja, az ellenőrzött társaság működésére
vonatkozó kötelező határozatot hozhat. Ez esetben az ellenőrzött társaság legfőbb szervének hatáskörét és
működését illetően nem alkalmazhatók e törvénynek a taggyűlés (közgyűlés) kizárólagos hatáskörét
megállapító rendelkezései, valamint az uralkodó tagnak a 20. § (7) bekezdés szerinti felelőssége nem
állapítható meg, ha eljárása megfelelt az uralmi szerződésben foglaltaknak.
(2) Ha az elismert vállalatcsoport uralmi szerződése előírja, a gazdasági társaság legfőbb szervét megillető
hatáskörök közül - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - az ellenőrzött társaság vezető
tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak kinevezésére, visszahívására és díjazásuk megállapítására az
elismert vállalatcsoport uralkodó tagja jogosult. Az uralmi szerződés azt is előírhatja, hogy az ellenőrzött
társaság cégvezetőjévé az uralkodó tag munkavállalója is kinevezhető, ebben az esetben a kinevezésről az
uralkodó tag legfőbb szerve határoz.
(3) Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó uralkodó tag vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja az
ellenőrzött társaságnál is vezető tisztségviselővé, felügyelőbizottsági taggá választható, a 25. § (1)
bekezdésében foglaltak szerinti hozzájárulást az elismert vállalatcsoportként történt bejegyzéssel
megadottnak kell tekinteni.
(4) Az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselője a gazdasági társaság ügyvezetését - az uralmi
szerződésben foglaltaknak megfelelően - az elismert vállalatcsoport egésze üzleti érdekének az
elsődlegessége alapján köteles ellátni. A vezető tisztségviselő mentesül a 30. § szerinti rendelkezések
alkalmazása alól, ha tevékenysége megfelel a jogszabályoknak és az uralmi szerződésben foglaltaknak.
61. § (1) Az ellenőrzött társaság ügyvezetése - ha a társasági szerződés nem írja elő a tagok
(részvényesek) rövidebb időközönként történő tájékoztatását - legalább évente köteles a gazdasági társaság
legfőbb szervének ülésén beszámolni az uralmi szerződésben foglaltak teljesítéséről.
(2) Az ellenőrzött társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező tagjai (részvényesei),
valamint azok a hitelezői, akiknek az ellenőrzött társasággal szembeni le nem járt követeléseinek értéke eléri
a jegyzett tőke tíz százalékát, kérhetik, hogy az uralkodó tag ügyvezetése adjon részükre tájékoztatást az
uralmi szerződésben foglaltak végrehajtásáról.
(3) Az uralkodó tag társasági szerződése előírhatja, hogy a társaság ügyvezetése a társasági szerződésben
meghatározott időközönként köteles a legfőbb szervnek beszámolni az uralmi szerződésben foglaltak
teljesítéséről.
62. § (1) Az elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság tagját (részvényesét) megilletik az
uralmi szerződésben foglaltak szerinti jogok, illetve juttatások.
(2) Az ellenőrzött társaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező tagjai (részvényesei),
valamint az ellenőrzött társaság vezető tisztségviselői kezdeményezhetik az uralkodó tag legfőbb szerve
ülésének az összehívását, ha az uralmi szerződésben foglaltak lényeges vagy ismételt megsértését észlelik.
Ha az uralkodó tag ügyvezetése a kérelemnek tizenöt napon belül nem tesz eleget, az indítványtevők
kérelmére az uralkodó tag legfőbb szervének ülését a cégbíróság hívja össze, vagy az ülés összehívására az
indítványtevőket jogosítja fel az erre vonatkozó kérelem benyújtásától számított nyolc napon belül. Az ülés
költségeinek megelőlegezéséről az uralkodó tag köteles gondoskodni.
(3) Az ellenőrzött társaságnak a szavazatok (2) bekezdés szerinti hányadával rendelkező tagjai
(részvényesei), valamint azok a hitelezői, akiknek az ellenőrzött társasággal szembeni le nem járt
követeléseinek értéke eléri a jegyzett tőke tíz százalékát, szakértő kirendelését kérhetik a cégbíróságtól annak
megállapítása végett, hogy az uralkodó tag megsérti az e törvényben vagy az uralmi szerződésben
foglaltakat.
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(4) A cégbíróság az uralmi szerződésben foglaltak megsértése esetén az ellenőrzött társaság tagjának
(részvényesének), vezető tisztségviselőjének, továbbá hitelezőjének az indítványára
a) felhívja az elismert vállalatcsoport uralkodó tagját az uralmi szerződésben vállalt kötelezettségének a
teljesítésére;
b) a Ctv. szerinti törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmaz;
c) eltiltja a vállalatcsoportot az elismert vállalatcsoportként való további működéstől.
63. § (1) A vállalatcsoport nem működhet tovább elismert vállalatcsoportként, ha
a) az uralmi szerződésben meghatározott idő letelt, illetve feltétel bekövetkezett;
b) a vállalatcsoportban részt vevő valamennyi gazdasági társaság legfőbb szerve a szavazatok legalább
háromnegyedes többségével így határoznak;
c) a cégbíróság ezt törvényességi felügyeleti eljárása során a 62. § (4) bekezdés c) pontja szerint elrendeli;
d) a vállalatcsoportban részt vevő uralkodó tag a számviteli törvény rendelkezései alapján már nem készít
összevont (konszolidált) éves beszámolót.
(2) A vállalatcsoport uralkodó tagja az elismert vállalatcsoportnak az (1) bekezdés a)-b) és d) pontja
szerinti okból történő megszűnését követő harminc napon belül köteles a változásról a cégbíróságot
értesíteni. A változásbejegyzéshez mellékelni kell a vállalatcsoport megszűnéséről szóló közleményt. Az (1)
bekezdés c) pontjában meghatározott esetben a bejegyzésről és a közzétételről a cégbíróság hivatalból
gondoskodik.
(3) Az uralkodó tag az elismert vállalatcsoportként való működés idején vállalt kötelezettségeinek
teljesítéséért a vállalatcsoport megszűnését követően is helytállni tartozik.

3. Cím
A tényleges vállalatcsoport
64. § (1) Uralmi szerződés és elismert vállalatcsoportként való bejegyzés hiányában is alkalmazhatóak a
60. §-ban foglaltak, ha az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság (társaságok) közötti tartós, már legalább
három éven keresztül, megszakítás nélkül fennálló együttműködés során a vállalatcsoporthoz tartozó
gazdasági társaságok egységes üzleti koncepció alapján folytatják tevékenységüket, és tényleges
magatartásuk biztosítja a vállalatcsoportként való működésből származó előnyök és hátrányok kiszámítható
és kiegyenlített megosztását.
(2) Kétség esetén az uralkodó tagot terheli annak bizonyítása, hogy az (1) bekezdésben foglalt feltételek a
vállalatcsoporthoz tartozó gazdasági társaságok vonatkozásában teljesültek, valamint hogy az uralkodó tag és
az ellenőrzött társaság (társaságok) közötti együttműködés során az (1) bekezdésben foglaltak jogszerűen
kerültek alkalmazásra. A vállalatcsoport uralkodó tagja a tartósan hátrányos üzletpolitika érvényesítése
esetére előírt szabályok (54. §) szerint felel az (1) bekezdésben foglaltak törvénybe ütköző alkalmazása
esetén.
(3) A bíróság az uralkodó tag, valamint a jogi érdekét valószínűsítő más személy kérelmére
megállapíthatja, hogy az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság (társaságok) közötti tényleges együttműködés
megfelelt az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek. A bíróság ilyen tartalmú határozata kizárja, hogy az
ellenőrzött társaságnak a bíróság által vizsgált időszak alatt vagy ezen időszak során felmerült okból utóbb
bekövetkező fizetésképtelenné válásával összefüggésben az uralkodó tag korlátlan felelőssége az ellenőrzött
társaság ki nem elégített tartozásaiért - tartósan hátrányos üzletpolitika érvényesítésére történő hivatkozással
- megállapításra kerüljön.
(4) Ha a bíróság (3) bekezdés szerinti határozatának jogerőre emelkedésétől számított kilencven napon
belül az uralkodó tag és az ellenőrzött társaság (társaságok) a határozatban foglalt tartalommal uralmi
szerződést fogadnak el, a cégbíróság az elismert vállalatcsoportként való működés tényét a
cégnyilvántartásba bejegyzi. Ennek során az 57-58. §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni.

VI. Fejezet
A GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK MEGSZŰNÉSE
1. Cím
A megszűnés esetei
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65. § A gazdasági társaság a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
66. § Jogutód nélkül szűnik meg a gazdasági társaság, ha
a) a társasági szerződésben meghatározott időtartam eltelt, vagy más megszűnési feltétel megvalósult;
b) a társaság legfőbb szerve elhatározza a társaság jogutód nélküli megszűnését;
c) a társaság tagjainak száma egyre csökken, kivéve, ha e törvény másként rendelkezik;
d) a cégbíróság a Ctv.-ben meghatározott okok miatt megszünteti;
e) jogszabály így rendelkezik.
67. § (1) Jogutóddal szűnik meg a társaság társasági formaváltás, egyesülés és szétválás (a továbbiakban
együtt: átalakulás) esetén.
(2) Társasági formaváltásnak számít, ha a gazdasági társaság egyetemes jogutódlással más gazdasági
társasági formát választ.
(3) Gazdasági társaságok egyesülése esetén két vagy több gazdasági társaságból egyetlen jogutód
gazdasági társaság keletkezik. Az egyesülés történhet összeolvadással vagy beolvadással.
(4) Gazdasági társaság szétválása esetén a gazdasági társaság - tagjai (részvényesei) és a társasági vagyon
egy részének a részvételével - két vagy több gazdasági társaságra válik szét. A szétválás történhet
különválással vagy kiválással.
(5)
(6) Az átalakulás szabályainak alkalmazása szempontjából az egyesülés (XI. fejezet) gazdasági
társaságnak minősül.
(7) Az egyesülés és a szétválás során az eddigi formától eltérő másik társasági forma is választható.

2. Cím
Jogutód nélküli megszűnés
68. § (1) A gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnő társaságot terhelő
kötelezettség alapján fennmaradt követelés a társaság megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidő alatt
érvényesíthető a gazdasági társaság volt tagjával (részvényesével) szemben.
(2) Ha a tag felelőssége a társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság fennállása alatt korlátlan és
egyetemleges volt, a helytállási kötelezettsége is korlátlan és egyetemleges a megszűnt gazdasági társaság
kötelezettségeiért. A tagok a helytállási kötelezettségre tekintettel felmerült tartozást - egymás közötti
viszonyukban - a felosztott társasági vagyonból való részesedésük arányában viselik, ha a társasági szerződés
másként nem rendelkezik.
(3) Ha a tag (részvényes) felelőssége a gazdasági társaságot terhelő kötelezettségekért a társaság
fennállása alatt korlátozott volt, a tag (részvényes) felelőssége a társaság megszűnésekor felosztott társasági
vagyonból a tagnak (részvényesnek) jutó rész erejéig áll fenn a megszűnt társaságot terhelő
kötelezettségekért.
(4) Ha a gazdasági társaság jogutód nélkül megszűnik - a felszámolási eljárás, valamint a Ctv. 92. § (2)
bekezdése esetét kivéve - végelszámolásnak van helye.

3. Cím
Az átalakulás közös szabályai
69. § (1) Ha a törvény másként nem rendelkezik, a gazdasági társaság más gazdasági társasággá való
átalakulása során a gazdasági társaság alapítására vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. Az átalakulásnál
alkalmazni kell e törvénynek az egyes társasági formák szabályainál megfogalmazott átalakulási előírásait is.
(2) Nem alakulhat át más gazdasági társasággá az a gazdasági társaság, amely felszámolás vagy
végelszámolás alatt áll, vagy ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a céget, illetve a cégbíróságot
arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.
(3) Gazdasági társaság más gazdasági társasággá való átalakulását csak akkor határozhatja el, ha a tagok
(részvényesek) a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében
teljesítették.
(4) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság előtársaságként nem működhet. A jogutód gazdasági
társaság cégbejegyzéséig, illetve az átalakulás gazdasági társaság által megjelölt időpontjáig [Ctv. 57. § (2)
bekezdés] a gazdasági társaság a bejegyzett társasági formájában folytatja tevékenységét.
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(5) Az átalakulás során olyan társasági formát kell választani, amely esetében legalább a törvény által az
adott társasági formára előírt legkisebb mértékű, vagy - ilyen törvényi előírás hiányában - a társaság által
meghatározott jegyzett tőke követelményének a gazdasági társaság az átalakulással eleget tud tenni.
70. § (1) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság az átalakult gazdasági társaság általános jogutódja.
A jogutód gazdasági társaságot illetik meg a jogelőd gazdasági társaság jogai, és terhelik a jogelőd gazdasági
társaság kötelezettségei, ideértve a munkavállalókkal kötött kollektív szerződésben foglalt kötelezettségeket
is.
(2) Ha a gazdasági társaság által, hatósági engedély kiadása iránti kérelemre indított eljárás van
folyamatban, a gazdasági társaság köteles az átalakulás elhatározását az engedélyt kiadó hatóságnak
haladéktalanul bejelenteni.
(3) Átalakulás esetén a jogelőd gazdasági társaság tagjainak (részvényeseinek) felelőssége csak akkor
állapítható meg, ha a jogutód gazdasági társaság helytállási kötelezettségének nem tudott eleget tenni.
(4) Ha a korlátlanul felelős tag - a tagsági viszonyának megtartása mellett - az átalakulás következtében
korlátozottan felelős taggá (részvényessé) válik, e változás bekövetkeztétől számított öt évig - ha a társasági
vagyon a követelést nem fedezi - korlátlanul és egyetemlegesen felel a társaság azon tartozásaiért, amelyek
korlátlanul felelős tagsági viszonyának megszűnése előtt keletkeztek.
(5) Az átalakulás során a társaságtól megváló - korlátozottan felelős - tagok (részvényesek) tagsági
viszonyuk megszűnésétől számított öt évig felelnek a számukra a 74. § (2)-(3) bekezdése szerint kifizetett
járandóság erejéig a jogelődnek a jogutód által nem fedezett és a tagsági viszonyuk megszűnése előtt
keletkezett tartozásaiért.
(6) Az átalakulás során a társaságtól megváló korlátlanul felelős tag tagsági viszonyának megszűnésétől
számított öt évig korlátlanul felel a jogelődnek a jogutód által nem fedezett, a tagsági viszonya megszűnése
előtt keletkezett tartozásaiért.
71. § (1) A gazdasági társaság legfőbb szerve az átalakulásról - a társasági szerződés eltérő rendelkezése
hiányában - két alkalommal határoz. A tagok a társasági szerződésben úgy is rendelkezhetnek, hogy ha a
vezető tisztségviselők az átalakuláshoz szükséges okiratokat előkészítik, az átalakulási javaslat érdemi
elbírálásáról a legfőbb szerv egy ülésen határoz. Ez utóbbi esetben erre az ülésre el kell készíteni az ülés
napját legfeljebb hat hónappal megelőző, a vezető tisztségviselők által meghatározott időpontra - mint
mérlegfordulónapra - vonatkozó, könyvvizsgáló által elfogadott vagyonmérleg-tervezeteket és vagyonleltártervezeteket.
(2) Ha a legfőbb szerv az átalakulásról két alkalommal határoz, úgy első ízben a vezető tisztségviselőknek
- ha a társaságnál felügyelőbizottság működik -, a felügyelőbizottság által véleményezett előterjesztése
alapján azt állapítja meg, hogy a gazdasági társaság tagjai (részvényesei) egyetértenek-e az átalakulás
szándékával, dönt továbbá arról, hogy a gazdasági társaság milyen társasági formába alakuljon át, és
előzetesen felméri, hogy a társaság tagjai (részvényesei) közül ki kíván a jogutód gazdasági társaság tagjává
(részvényesévé) válni.
(3) Ha a tagok (részvényesek) az átalakulás szándékával - az adott gazdasági társaságnál előírt szavazati
aránnyal egyetértenek, a legfőbb szerv meghatározza a vagyonmérleg-tervezetek fordulónapját, dönt a
könyvvizsgáló személyéről, és megbízza a társaság vezető tisztségviselőit a vagyonmérleg-tervezetek és az
azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek, valamint az átalakulási döntés meghozatalához szükséges egyéb
- jogszabály által meghatározott vagy a legfőbb szerv által előírt - okiratok elkészítésével.
(4) A vezető tisztségviselők elkészítik az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetét és
vagyonleltártervezetét, a jogutód gazdasági társaság (nyitó) vagyonmérleg-tervezetét és vagyonleltártervezetét, a jogutód társaság társasági szerződés tervezetét, illetve a jogutód gazdasági társaságban tagként
(részvényesként) részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról szóló tervezetet.
(5) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete az átalakuló gazdasági társaság
vagyonmérleg-tervezetétől eltérhet.
72. § (1) A 71. § (5) bekezdésében meghatározott esetben átalakulási tervet kell készíteni.
(2) Átalakulási tervet kell készíteni, ha az eltérés oka:
a) az átalakulással egyidejűleg belépő új tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulása;
b) az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévő tagokat (részvényeseket) terhelő, pótlólagosan
teljesítendő vagyoni hozzájárulás;
c) a jogutód gazdasági társaságban részt venni nem kívánó tagra (részvényesre) jutó vagyonhányad.
(3) Átalakulási tervet kell készíteni továbbá, ha az átalakuló gazdasági társaság számviteli törvény szerinti
beszámolójának mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit átértékeli.
(4) Az átalakulási tervben fel kell tüntetni a tőkeszerkezet átrendezésének okait és megvalósításának
módját.
(5) Az átalakulási terv a vagyonmérleg-tervezet melléklete.
(6) Átalakulási terv a jogszabályban előírtakon túl olyan esetekben is készíthető, ha azt a vezető
tisztségviselők az átalakulási döntés meghozatalának megkönnyítése, a legfőbb szerv ülésének jobb
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előkészítése érdekében szükségesnek látják. Az átalakulási tervet az átalakuló társaság vezető tisztségviselője
írja alá.
73. § (1) A vagyonmérleg-tervezetet a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó
módszerekkel és a számviteli törvény által előírt bontásban kell elkészíteni. Az átalakuló gazdasági társaság
azonban a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és kötelezettségeit
átértékelheti.
(2) Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezeteként a számviteli törvény szerinti beszámoló
mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az átalakulásról való végleges döntés
időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg, és ha a társaság az átértékelés lehetőségével nem él.
(3) A vagyonmérleg-tervezetek és vagyonleltár-tervezetek elkészítésére, az átértékelésre vonatkozó
részletes szabályokat, továbbá a jogutód gazdasági társaság tervezett saját tőkéjének és jegyzett tőkéjének
megállapítására vonatkozó részletes rendelkezéseket a számviteli törvény tartalmazza.
(4) A vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket könyvvizsgálóval, továbbá - ha a
gazdasági társaságnál ilyen működik -, a felügyelőbizottsággal is ellenőriztetni kell. Nem jogosult erre a
gazdasági társaság könyvvizsgálója, és az a könyvvizsgáló, aki az átalakulási vagyonmérleg-tervezet
fordulónapját megelőző két üzleti évben a társaság számára könyvvizsgálatot vagy a nem pénzbeli
hozzájárulás értékének ellenőrzését végezte. A jogutód gazdasági társaság könyvvizsgálójává a gazdasági
társaság cégbejegyzésétől számított három üzleti éven belül nem jelölhető ki az a könyvvizsgáló, aki az
átalakulási vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrizte.
(5) A gazdasági társaság vagyonának értékét, a saját tőke összegét a könyvvizsgáló által elfogadottnál
magasabb értékben nem lehet meghatározni.
74. § (1) A vagyonmérleg-tervezet és mellékletei elfogadásáról a legfőbb szerv a társaság átalakulásáról
véglegesen döntő ülésén határoz. A vagyonmérleg-tervezet fordulónapjától a döntés időpontjáig - a 71. § (1)
bekezdésének és a 73. § (2) bekezdésének esetét kivéve - nem telhet el hosszabb idő, mint három hónap. A
fordulónap az erről határozó ülés időpontjánál korábbi is lehet.
(2) A vagyonmérleg-tervezet adatai és a vezető tisztségviselők előterjesztése alapján meg kell határozni a
jogutód gazdasági társaság tagjait (részvényeseit) a tervezett jegyzett tőkéből megillető hányadot, és
ugyancsak meg kell állapítani a jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem
kívánó személyeket megillető vagyonhányadot, továbbá ennek kiadási módját.
(3) Az elszámolás során a társaságtól megváló tag járandóságát úgy kell megállapítani, hogy - ha a
társasági szerződés a tagsági viszony megszűnése esetére más elszámolási módot nem ír elő - az a tagnak a
jogelőd jegyzett tőkéjéhez viszonyított vagyoni hozzájárulása arányához igazodjon. A tagot ugyanilyen
arányban illeti meg a jogelődnek a (szükség szerint az átértékelési különbözettel módosított) saját tőkéje. Ha
a tag járandóságát piaci értéken kívánják megállapítani, akkor kötelező - a számviteli törvény megfelelő
előírásainak figyelembevételével - vagyonátértékelést végrehajtani. Nincs helye a tag részére
vagyonkiadásnak, ha a jogelőd saját tőkéje nulla vagy negatív.
(4) Ha az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezet szerinti saját tőkéje - a jogutód
gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket megillető összeg
elkülönítése után, vagy más okból - nem éri el a jegyzett tőkének a törvényben meghatározott legkisebb
összegét, vagy a jogutód társasági szerződéstervezetében meghatározott jegyzett tőke összegét, az átalakulást
meghiúsultnak kell tekinteni, kivéve, ha a jogutód gazdasági társaság tagjai (részvényesei) az átalakulás
érdekében maguk vagy harmadik személyek bevonásával - az átalakulási okirattervezetek megfelelő
módosítása mellett - a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig a különbözetet a társaság rendelkezésére
bocsátják. Tőkepótlás helyett elegendő az átalakulási okirattervezetek megfelelő átdolgozása, ha a
rendelkezésre álló saját tőke a jogutód jegyzett tőkéjének törvényben előírt legkisebb összegét eléri.
(5) A jogutód gazdasági társaságban tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket
megillető vagyonhányadot a jogutód gazdasági társaság cégbejegyzését követő harminc napon belül kell
kiadni, kivéve, ha az érintettekkel kötött megállapodás későbbi időpontot jelöl meg.
(6) A legfőbb szerv a gazdasági társaság átalakulásáról véglegesen döntő ülésén meghatározhatja azt - a
Ctv. 57. §-ának (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő - időpontot, amikor az átalakuláshoz fűződő
joghatások beállnak.
75. § (1) Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell a gazdasági társaságnál működő munkavállalói
érdek-képviseleti szerveket.
(2) A gazdasági társaság a társasági szerződés aláírását követő nyolc napon belül köteles erről a
Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell
közzétenni.
(3) A közleménynek tartalmaznia kell:
a) az átalakuló gazdasági társaság cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
b) a létrejövő gazdasági társaság formáját, cégnevét és székhelyét;
c) a létrejövő gazdasági társaság társasági szerződése megkötésének napját;
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d) az átalakuló és a létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének legfontosabb adatait, így
különösen a saját tőke, illetve a jegyzett tőke összegét, valamint a mérlegfőösszeget;
e) a létrejövő gazdasági társaság főtevékenységét;
f) a létrejövő gazdasági társaság vezető tisztségviselőinek nevét és lakóhelyét;
g)
h) a hitelezőknek szóló felhívást [76. § (2) bekezdés].
76. § (1) Az átalakulás az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló követeléseket nem teszi
lejárttá.
(2) Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló gazdasági társasággal szemben fennálló, le nem járt követelései
az átalakulással hozott döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, követeléseik erejéig az átalakuló
gazdasági társaságtól a döntés második közzétételét követő harmincnapos jogvesztő határidőn belül
biztosítékot követelhetnek.
(3) Ha a tag (részvényes) felelőssége az átalakuló gazdasági társaság kötelezettségeiért a társaság
fennállása alatt korlátozott, a (2) bekezdésben foglalt rendelkezést csak akkor kell alkalmazni, ha a jogutód
gazdasági társaság saját tőkéjének összege kevesebb, mint a jogelőd gazdasági társaságé volt az átalakulás
elhatározásakor.

4. Cím
Gazdasági társaságok egyesülésére vonatkozó külön szabályok
77. § (1) Az egyesülés során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
törvénynek a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésére vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.
(2) Ha az egyesülő gazdasági társaságok közül egyes jogok (pl. részvénykibocsátás joga) nem mindegyik
gazdasági társaságot illetik meg, e jogok gyakorlása tekintetében jogelődnek csak az a gazdasági társaság
tekinthető, amelyik e joggal maga is rendelkezett.
78. § (1) Az egyesülésben részt vevő gazdasági társaságok legfőbb szervei az egyesülésről - a társasági
szerződések eltérő rendelkezése hiányában - két alkalommal határoznak. A 71. § (1) bekezdése megfelelően
alkalmazandó. Az üléseket vagy az ülések valamelyikét az egyesülni kívánó gazdasági társaságok
összevontan is megtarthatják, az egyes egyesülő társaságok döntéseit azonban ilyenkor is külön-külön kell
meghozni.
(2) Az egyesülésben részt vevő gazdasági társaságok legfőbb szervei első ízben a vezető
tisztségviselőknek az érintett többi társaság vezető tisztségviselőivel történt előzetes egyeztetése alapján
elkészített, és - ha a társaságnál felügyelőbizottság működik - a felügyelőbizottság által véleményezett
előterjesztése, valamint az egyesüléssel érintett másik (többi) gazdasági társaságról adott részletes
tájékoztatás alapján - azt állapítják meg, hogy a társaság tagjai (részvényesei) egyetértenek-e az egyesülés
szándékával és javasolt módjával, döntenek arról, hogy a jogutód milyen társasági formában működjön, és
előzetesen felmérik, hogy a társaság tagjai (részvényesei) közül ki kíván a jogutód tagjává (részvényesévé)
válni.
(3) Ha a tagok (részvényesek) az egyesülés szándékával egyetértenek, a legfőbb szerv - feltéve, hogy az
egyesüléssel érintett másik (többi) gazdasági társaság legfőbb szerve is azonos tartalmú döntést hoz meghatározza a vagyonmérleg-tervezet fordulónápját, a könyvvizsgáló személyét, és megbízza a társaság
vezető tisztségviselőit, hogy az egyesülni kívánó másik (többi) társaság vezető tisztségviselőivel
együttműködve a vagyonmérleg-, és vagyonleltár-tervezeteket, valamint az egyesülési döntés
meghozatalához szükséges egyéb - jogszabály által meghatározott vagy a legfőbb szervek által előírt okiratokat, valamint az egyesülési szerződést készítsék el.
(4) Az egyesülésre a 71. § (4)-(5) bekezdése és a 72-74. §-ban foglaltak megfelelően irányadóak, azzal,
hogy az egyesülés során átalakulási terv nem készül, de a 71. § (4)-(5) bekezdésben és a 72. §-ban írt
körülményeket - szükség szerint - az egyesülési szerződésbe kell foglalni.
(5) Az egyesülni kívánó gazdasági társaságokról, és az egyesüléssel keletkező társaságról is készíteni kell
vagyonleltár-tervezetekkel alátámasztott vagyonmérleg-tervezeteket. A 73. §-ban foglaltak a társaságok
egyesülésére is irányadóak azzal, hogy az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok döntése alapján a
vagyonmérleg-tervezetek ellenőrzése során valamennyi gazdasági társaság esetében ugyanaz a
könyvvizsgáló eljárhat.
(6) Az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok tagjainak (részvényeseinek) az egyesülés elvi
elhatározását követően az egyesülésben részt vevő gazdasági társaságok ügyeiről a társaságok vezető
tisztségviselői az egyesüléssel összefüggő minden felvilágosítást kötelesek megadni.
79. § (1) Az egyesülő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői - ha a társaságok legfőbb szervei
mindegyik gazdasági társaság esetében az egyesülés mellett foglaltak állást - egymással együttműködve, és a
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legfőbb szervek döntései alapján - elkészítik az egyesülési szerződés tervezetét, amelyben a 78. § (4)
bekezdésében foglaltakon túl meg kell határozni:
a) az egyesülő gazdasági társaságok cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát, a létrejövő gazdasági
társaság formáját, cégnevét és székhelyét;
b) az egyesülés módját (összeolvadás vagy beolvadás);
c) beolvadás esetében az átvevő gazdasági társaság társasági szerződésében szükséges módosítások
tervezetét;
d) összeolvadás esetében az új gazdasági társaság társasági szerződésének tervezetét;
e) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formák egyesülése kapcsán előír, illetve amit az
egyesülésben részt vevő társaságok legfőbb szervei szükségesnek tartanak.
(2) A vagyonmérleg-tervezet és mellékletei elfogadásáról az egyesülésben részt vevő társaságok legfőbb
szervei határoznak. A 70. § (1)-(3) bekezdése, a 74. § és a 76. § rendelkezései az egyesülésnél is megfelelően
alkalmazandók.
(3) Az egyesülési szerződést az azt elfogadó legfőbb szervek felhatalmazása alapján az egyesülésben részt
vevő gazdasági társaságok vezető tisztségviselői írják alá.
(4) Az egyesülésről az egyesülési szerződés elfogadásától számított tizenöt napon belül tájékoztatni kell a
gazdasági társaságoknál működő munkavállalói érdek-képviseleti szerveket.
(5) Az egyesüléssel érintett gazdasági társaságok az egyesülés valamennyi társaságnál megtörtént
végleges elhatározása esetében, az utolsó döntés meghozatalától számított nyolc napon belül kötelesek erről
a Cégközlönynél közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő lapszámban kell
közzétenni. A közleményben a 75. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül meg kell jelölni az egyesülés módját
is. A közzététel kezdeményezésére az az egyesüléssel érintett társaság köteles, amelyet erre az egyesülő
társaságok maguk közül kijelölnek.
80. § (1) Összeolvadás esetében az egyesülő gazdasági társaságok megszűnnek, és vagyonuk az
átalakulással létrejövő új gazdasági társaságra mint jogutódra száll át.
(2) Összeolvadás esetében a gazdasági társaságok saját törzsbetéteinek értékét, saját részvényeinek
névértékét, továbbá kölcsönös részesedésük értékét a jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéjének
meghatározása során nem lehet figyelembe venni.
81. § (1) Beolvadás esetében a beolvadó gazdasági társaság megszűnik, és annak vagyona az átvevő
gazdasági társaságra mint jogutódra száll át, amelynek társasági formája változatlan marad.
(2) Beolvadás esetében a beolvadó gazdasági társaságnak az átvevő gazdasági társaságban lévő
részesedésének névértékét a jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során nem lehet
figyelembe venni.
(3) Beolvadás esetében tilos az átvevő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság törzstőkéjét
(alaptőkéjét) megemelni a beolvadó társaság tulajdonában lévő saját törzsbetétek értékével, saját részvények
névértékével.
(4) Beolvadás esetében tilos az átvevő korlátolt felelősségű társaság vagy részvénytársaság törzstőkéjét,
illetve alaptőkéjét megemelni a beolvadó gazdasági társaság azon törzsbetéteinek értékével, illetve
részvényeinek névértékével, amelyek az átvevő gazdasági társaság tulajdonában vannak.
(5) A (2)-(4) bekezdésben megjelölt részesedés értékét, illetve a törzsbetétek értékét, valamint részvények
névértékét a létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében már nem lehet szerepeltetni.

5. Cím
A gazdasági társaság szétválására vonatkozó külön szabályok
82. § (1) Egyszemélyes gazdasági társaság is szétválhat két vagy több gazdasági társaságra. Ilyenkor
szétválási szerződés helyett szétválási okiratot kell készíteni.
(2) A gazdasági társaság szétválásánál nincs akadálya annak, hogy a jogelőd társaság tagja akár
valamennyi jogutódban tagként vegyen részt.
83. § (1) A szétváló gazdasági társaság legfőbb szerve - a társasági szerződés eltérő rendelkezése
hiányában - két alkalommal határoz a szétválásról. A 71. § (1) bekezdése megfelelően alkalmazandó.
(2) A szétváló társaság legfőbb szerve első ízben a 71. § (2)-(3) bekezdése szerinti kérdésekről dönt,
meghatározza, hogy milyen jogutód társaságokra történjen a szétválás, egyúttal azt is felméri, hogy a
gazdasági társaság tagjai (részvényesei) melyik jogutód gazdasági társaság tagjává kívánnak válni, illetve
van-e olyan tag, aki egyik jogutódban sem kíván részt venni.
(3) A vezető tisztségviselők a szétváló társaság és a szétválás utáni valamennyi jogutód tekintetében
elkészítik a vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket. E tervezetekre és a vezető tisztségviselőknek az
ügydöntő határozatokat előkészítő egyéb feladataira a 71. § (4)-(5) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
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(4) A szétválásra a 71. § (4)-(5) bekezdés és a 72-74. §-ban foglaltak megfelelően irányadók, azzal, hogy
a szétválás során átalakulási terv nem készül, de a 71. § (4)-(5) bekezdésében és a 72. §-ban írt
körülményeket - szükség szerint - a szétválási szerződésbe kell foglalni.
(5) A szétválási szerződés tervezetét a legfőbb szervnek a szétválásról elviekben döntő első ülésén
meghatározottak szem előtt tartásával a vezető tisztségviselők készítik el. Ebben - a (4) bekezdésben
foglaltakon túl - meg kell határozni:
a) a szétváló gazdasági társaság formáját, cégnevét, székhelyét és cégjegyzékszámát és a létrejövő
gazdasági társaságok formáját, cégnevét és székhelyét;
b) a szétválás módját (különválás, kiválás);
c) a vagyonmegosztási javaslatot, vagyis a társasági vagyon felosztását a szétváló társaság tagjai
(részvényesei) között, valamint ehhez kapcsolódóan a szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és
kötelezettségek megosztására irányuló javaslatot; továbbá a jogelőd vagyonának a jogutódok közti
megosztásának tervezett arányát;
d) az egyes jogosítványok, illetve kötelezettségek, valamint a folyamatban lévő peres és nemperes ügyek
és hatósági eljárások tekintetében a jogutód nevesítését;
e) kiválás esetében a fennmaradó gazdasági társaság társasági szerződésében szükséges módosítások
tervezetét, valamint a kiválással létrejövő társaság(ok) társasági szerződésének tervezetét;
f) különválás esetében a létrejövő új gazdasági társaságok társasági szerződésének tervezetét;
g) mindazt, amit e törvény az egyes társasági formák szétválása kapcsán előír, illetve amit a szétváló
társaság legfőbb szerve szükségesnek tart.
84. § (1) A 83. §-ban meghatározott tervezetek és okiratok javaslatainak elfogadásáról a szétváló társaság
legfőbb szerve dönt, egyúttal megbízza a társaság vezető tisztségviselőit, hogy a szétválási szerződés és a
jogutódok társasági szerződésének (társasági szerződésmódosításának) tervezetét a szükséghez képest
dolgozzák át.
(2) A szétválás elhatározásáról a szétválási szerződés megkötésétől számított tizenöt napon belül a
szétváló gazdasági társaságnál működő munkavállalói érdek-képviseleti szerveket értesíteni kell.
(3) A szétválási szerződést a szétváló társaság tagjai, valamint a jógutódok tagjai (leendő tagjai) kötik meg
egymással, és írják alá. A jogutód társasági szerződésének aláírására csak azok a tagok jogosultak, akik az
adott jogutód tagjaivá válnak majd.
(4) A szétválási szerződés, illetve a jogutódok társasági szerződésének aláírásától számított nyolc napon
belül köteles a szétváló társaság erről a Cégközlönyben közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két
egymást követő lapszámban kell közzétenni.
(5) A szétválásról szóló közleményben a 75. § (3) bekezdésében felsoroltakon kívül meg kell jelölni:
a) a szétválás módját (különválás, kiválás);
b) a szétváló gazdasági társaságot megillető jogok és terhelő kötelezettségek megosztására vonatkozó
megállapodás legfontosabb rendelkezéseit, különösen a vagyonmegosztás arányát;
c) a hitelezőknek szóló felhívást, valamint azt, hogy a hirdetményi határidő alatt hol kaphatnak
tájékoztatást a hitelezők a követelésüket érintő vagyonmegosztási rendelkezésekről.
85. § (1) A szétválásra a 70. § (1)-(3) bekezdése megfelelően alkalmazandó. A szétváló gazdasági társaság
jogutódai - ideértve azt a gazdasági társaságot is, amelyből a kiválás történt - a szétváló társaságnak a
szétválás előtt keletkezett kötelezettségeiért - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a szétválási szerződés
rendelkezése szerint felelnek. A szétváló társaság vagyonmegosztás előtt szerzett jogainak érvényesítésére a
szétválás után az a jogutód jogosult, amelyhez az adott jogot a szétválási szerződés telepítette.
(2) Ha valamely vagyontárgyról, igényről a szétválási szerződésben nem rendelkeztek, vagy az csak utóbb
vált ismertté, a vagyontárgy, igény vagy annak ellenértéke (érvényesítési joga) valamennyi jogutód
társaságot a vagyonmegosztás arányában illeti meg.
(3) Ha a kötelezettségről a szétválási szerződésben nem rendelkeztek, vagy az csak a megállapodást
követően válik ismertté, a jogutód gazdasági társaságok (ideértve a szétválás után megmaradó társaságot is)
felelőssége egyetemleges.
(4) A szétválási szerződésben nevesített követelést elsősorban azzal a jogutóddal szemben kell
érvényesíteni, amelyhez az adott kötelezettséget a szétválási szerződés a vagyonmegosztás folytán telepítette.
Ha e kötelezettségét a jogutód nem teljesíti, valamennyi jogutód felelőssége egyetemleges. A jogutódok
egymás közötti viszonyában az elszámolás alapja a szétválási szerződésben írt vagyonmegosztási
rendelkezés, ilyen rendelkezés hiányában pedig a vagyonmegosztás aránya.
(5) A szétváló gazdasági társaság tagjainak (volt tagjainak) a szétváló társaság tartozásaiért való
felelőssége a 70. § (3)-(6) bekezdése szerint alakul.
86. § (1) Kiválás esetében az a gazdasági társaság, amelyből a kiválás történik, a társasági szerződése
módosítását követően változatlan társasági formában működik tovább, a kivált tagok (részvényesek)
részvételével és a társasági vagyon egy részének felhasználásával pedig új gazdasági társaság vagy
társaságok jönnek létre.
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(2) Kiválásra sor kerülhet úgy is, hogy a társaságtól megváló tag a társasági vagyon egy részével más, már
működő társasághoz mint átvevő társasághoz csatlakoznak. A szétválási szerződés megkötésében ilyenkor az
átvevő társaság is részt vesz. Az eljárásban a beolvadás szabályai is megfelelően alkalmazandóak.
(3) Különválás esetében a különváló gazdasági társaság megszűnik és vagyona az átalakulással létrejövő
gazdasági társaságokra mint jogutódokra száll át.

6. Cím
Az átalakulás cégbejegyzése utáni feladatok
87. § (1) A jogutód gazdasági társaság jogelődöt feltüntető cégbejegyzésével egyidejűleg - kiválás
esetében a jogelőd gazdasági társaság, illetve beolvadás esetében az átvevő társaság kivételével - a jogelőd
gazdasági társaságot törölni kell a cégnyilvántartásból a jogutód feltüntetésével.
(2) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság cégbejegyzését követő kilencven napon belül mind a
jogelőd gazdasági társaságra, mind a jogutód gazdasági társaságra vonatkozóan a cégbejegyzés napjával,
illetve a társaság által az átalakulás időpontjaként meghatározott nappal [Ctv. 57. § (2) bekezdés] végleges
vagyonmérleget kell készíteni. E vagyonmérleg és az átalakulási vagyonmérleg-tervezet szerint megállapított
saját tőke közötti pozitív különbözetet a jegyzett tőkén felüli vagyonként kell figyelembe venni, negatív
különbözet esetén pedig - ha arra a jegyzett tőkén felüli vagyon nem nyújt fedezetet, és a fedezetről a tagok
az előzőekben megállapított kilencvennapos határidőn belül nem gondoskodtak - a jegyzett tőkét le kell
szállítani. A végleges vagyonmérlegre vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.
(3) Ha a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését megtagadja, az átalakulni kívánó gazdasági társaság a
korábbi formában működik tovább.

II. Rész
AZ EGYES GAZDASÁGI TÁRSASÁGOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
VII. Fejezet
A KÖZKERESETI TÁRSASÁG
88. § (1) A közkereseti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági
szerződéssel a társaság tagjai arra vállalnak kötelezettséget, hogy korlátlan és egyetemleges felelősségük
mellett üzletszerű közös gazdasági tevékenységet folytatnak és az ehhez szükséges vagyoni hozzájárulást a
társaság rendelkezésére bocsátják.
(2) A közkereseti társaság elnevezést - vagy annak „kkt.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell
tüntetni.

1. Cím
A társaság belső jogviszonyai
89. § (1) Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben megállapított összeget
meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni.
(2) A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszonya fennállása
alatt nem követelheti vissza.
90. § (1) Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a nyereség és a veszteség a tagok között a
vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg. Semmis az a megállapodás, amely valamely tagot a
nyereségből vagy a veszteség viseléséből kizár.
(2) A számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyásáról a tagok gyűlése határoz.
91. § (1) A társaság bármely tagja a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön
megállapodás alapján személyesen közreműködhet a társaság tevékenységében.
(2) Nem minősül személyes közreműködésnek az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a
munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.
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(3) A tagot személyes közreműködéséért - a társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való
külön megállapodás alapján - díjazás illetheti meg.

2. Cím
A tagok gyűlése
92. § (1) A közkereseti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel
lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.
(2) A társasági szerződésben a tagok a tagok gyűlése összehívására és a határozathozatal eljárási rendjére
nézve részletes szabályokat állapíthatnak meg.
93. § (1) A tagok gyűlése határoz a társaság mindazon ügyében, amelyet törvény vagy a társasági
szerződés a társaság legfőbb szervének a hatáskörébe utal. A tagok háromnegyedes szótöbbséggel meghozott
határozattal bármely kérdés eldöntését a tagok gyűlése hatáskörébe utalhatják.
(2) A tagok gyűlése hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok ülés tartása nélkül írásbeli vagy más
bizonyítható módon történő szavazás útján is határozhatnak, kivéve, ha bármely tag az ülés megtartását
igényli. A társasági szerződés az ülés tartása nélküli határozathozatal lehetőségét kizárhatja.
(3) A határozathozatal során valamennyi tagnak azonos mértékű szavazata van. A társasági szerződés ettől
eltérően rendelkezhet, de legalább egy szavazat minden tagot megillet.
(4) A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg határozatát.
A társasági szerződés ettől eltérő rendelkezése semmis. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik,
kivéve azokat a kérdéseket, amelyek esetében törvény vagy a társasági szerződés háromnegyedes
szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.
(5) Háromnegyedes szótöbbséggel meghozott határozat kell az üzletvezetési és képviseleti jog
megvonásához. Valamennyi tag egyhangú szavazatával meghozott határozat kell - a 18. § (2)-(3)
bekezdésben szabályozott esetek kivételével - a társasági szerződés módosításához, valamint a társaság
átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének az elhatározásához.
(6) A társasági szerződés módosítását - a 18. § (2)-(3) bekezdésben szabályozott esetek kivételével valamennyi tagnak alá kell írnia.

3. Cím
Üzletvezetés, képviselet
94. § (1) Ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik, a társaság üzletvezetésére mindegyik tag
időbeli korlátozás nélkül jogosult.
(2) A társasági szerződésben a tagok az üzletvezetéssel egy vagy több tagot is megbízhatnak; ebben az
esetben a többi tag üzletvezetésre nem jogosult.
(3) A társaság jogi személy tagja az üzletvezetést az általa kijelölt természetes személy útján látja el. Ilyen
esetben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó személyi előírásokat a jogi személy tag képviselőjére kell
alkalmazni.
95. § (1) Az üzletvezetés körébe tartozik mindazon kérdések eldöntése, amelyekről nem a tagok gyűlése
jogosult határozni.
(2) Az üzletvezetésre jogosult tagok mindegyike önállóan járhat el. Az üzletvezetésre jogosult tag a másik
ilyen tag tervezett vagy már megtett intézkedése ellen tiltakozhat. Ebben az esetben a tagok gyűlése jogosult
az intézkedés felülbírálatára. A még meg nem tett intézkedés - a halaszthatatlan intézkedés kivételével mindaddig nem tehető meg, amíg arról a tagok gyűlése nem határoz.
(3) A társasági szerződés úgy is rendelkezhet, hogy több üzletvezetésre jogosult tag csak együttesen járhat
el. Egyetértés hiányában bármelyikük jogosult az adott kérdésben a tagok gyűlésének a döntését kérni. A
halaszthatatlan intézkedéseket azonban az üzletvezetésre jogosult tagok önállóan is megtehetik. Az ilyen
intézkedésről a többi üzletvezetésre jogosult tagot haladéktalanul tájékoztatni kell.
96. § A társaság törvényes képviselői az üzletvezetésre jogosult tagok, akik a társasági szerződésben
foglaltaknak megfelelően gyakorolják a cégjegyzési jogukat.

4. Cím
A társaság külső jogviszonyai
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97. § (1) A társaság kötelezettségeiért elsősorban a társaság felel vagyonával. Ha a társasági vagyon a
követelést nem fedezi, a társaság kötelezettségeiért a tagok saját vagyonukkal korlátlanul és egyetemlegesen
felelnek.
(2) A tagok - mögöttes felelősségük érintése nélkül - a társasággal együtt is perelhetők. A társaság
vagyonára a tagok perben állása nélkül is, a tagok saját vagyonára pedig csak perben állásuk esetén hozható
marasztaló ítélet és vezethető végrehajtás.
(3) A társaságba belépő tag felelőssége - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a belépése
előtt keletkezett társasági kötelezettségekért a többi tagéval azonos.
98. § A tag hitelezője a tag által a társaság tulajdonába adott dolgot, vagyoni értékű jogot biztosíték vagy
kielégítés céljából nem veheti igénybe. A hitelező követelésének fedezetéül csak az a vagyonhányad szolgál,
amely a tagot a társaság vagy a tagsági jogviszony megszűnése esetére megilleti. Ha a hitelező e
vagyonhányadra végrehajtást vezetett, a tagot megillető rendes felmondás jogát gyakorolhatja, de nem
követelheti a tagnak járó vagyonhányad természetbeni kiadását.

5. Cím
A tagsági jogviszony megszűnése
99. § Megszűnik a tagsági jogviszony
a) ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulását felhívás ellenére nem
teljesítette;
b) a tagok közös megegyezésével;
c) a tag kizárásával;
d) rendes felmondással;
e) azonnali hatályú felmondással;
f) a társasági részesedés átruházásával;
g) a tag halálával vagy megszűnésével;
h) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik.
100. § (1) A társaságban fennálló tagsági jogviszonyát bármely tag három hónapra írásban felmondhatja
(rendes felmondás). E jog kizárása vagy korlátozása semmis. Ha a felmondás lejárta alkalmatlan időre esik, a
többi tag a felmondási időt legfeljebb további három hónappal meghosszabbíthatja.
(2) Bármely tag a társaságban fennálló tagsági jogviszonyát írásban, az ok megjelölésével azonnali
hatállyal felmondhatja, ha a társaság valamely más tagja a társasági szerződést súlyosan megszegi vagy olyan
magatartást tanúsít, amely a vele való további együttműködést, vagy a társaság céljának elérését
nagymértékben veszélyezteti.
(3) A rendes vagy azonnali hatályú felmondás érvénytelensége iránt a társaság az arról való
tudomásszerzéstől számított tizenöt napos jogvesztő határidőn belül indíthat pert.
101. § (1) A tag a társasági részesedését (tagsági jogait és kötelezettségeit) írásban megkötött szerződéssel
a társaság más tagjára vagy harmadik személyre átruházhatja. Az átruházás a társasági szerződés
módosításával válik hatályossá.
(2) A társasági szerződés módosítása szükséges ahhoz is, hogy házastársi vagyonközösség vagy házastársi
közös vagyon megosztása címén a nem tag házastárs - akár ítélet, akár a másik házastárssal való
megállapodás alapján - a társaság tagjává váljon.
102. § (1) A társaságtól megváló taggal - a társasági részesedését átruházó tag kivételével - a tagsági
jogviszonya megszűnésének időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni.
(2) A társaságtól megváló tagot - a társaság és a tag eltérő megállapodásának hiányában - a társaság saját
tőkéjéből akkora hányadrész illeti meg, amilyen mértékben a vagyoni hozzájárulása viszonyult a társaság
jegyzett tőkéjéhez.
(3) A társaság saját tőkéjéből a társaságtól megváló tagot megillető arányos rész kiszámításánál - eltérő
megállapodás hiányában - a forgalmi értéket kell irányadónak tekinteni.
(4) A (3) bekezdés szerinti forgalmi érték megállapítható a számított saját tőke alapján is. A számított
saját tőke meghatározása során a társaság a könyveiben értékkel kimutatott eszközeit és kötelezettségeit
(ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) átértékelheti, a könyveiben értékkel nem szereplő,
a számviteli törvény 23. §-a szerinti feltételeknek megfelelő eszközöket és a társaságot terhelő
kötelezettségeket figyelembe veheti.
(5) A társaságtól megváló tag követelését - a társaság és a tag eltérő megállapodásának hiányában - a
tagsági jogviszony megszűnésétől számított három hónapon belül pénzben kell kifizetni.
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103. § A meghalt tag örököse, illetve a megszűnt tag jogutódja a társaság tagjaival történt megegyezés
alapján a társaságba tagként beléphet. Ilyen megegyezés hiányában az örökössel, illetve a megszűnt tag
jogutódjával történő elszámolásra a 102. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
104. § (1) A társaságtól megváló tag - ideértve a társasági részesedését átruházó tagot is - a tagsági
jogviszonya megszűnésétől számított ötéves jogvesztő határidőn belül, ugyanúgy felel a társaságnak
harmadik személlyel szemben fennálló, a tagsági jogviszonya megszűnése előtt keletkezett tartozásáért, mint
ahogy a tagsági jogviszonya fennállta alatt felelt. Ezt a rendelkezést kell megfelelően alkalmazni a megszűnt
tag társaságba be nem lépő jogutódjára is.
(2) A meghalt tag örököse - ha a társaságba nem lép be - a jogelődje halálának időpontjától számított
ötéves jogvesztő határidőn belül az örökhagyó tartozásaiért való felelősség szabályai szerint felel azokért a
társasági tartozásokért, amelyek a halál időpontjáig keletkeztek.

6. Cím
A társaság megszűnése
105. § (1) Ha tagsági jogviszony megszűnése folytán a társaság tagjainak száma egy főre csökken, a
társaság csak akkor szűnik meg, ha hat hónapos jogvesztő határidőn belül nem jelentenek be a cégbíróságnál
új tagot.
(2) Az új tag belépéséig, illetve a végelszámoló cégbíróság által történő kirendeléséig az egyedüli tagot
akkor is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni, ha korábban nem minősült
annak.
106. § A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont
- a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani a
társaság tagjai között.
107. § (1) Közkereseti társaság betéti társasággá vagy betéti társaság közkereseti társasággá a társasági
szerződésének a módosításával alakulhat át. Az ilyen társasági formaváltozásokra a VI. fejezet rendelkezéseit
nem kell alkalmazni.
(2) A társasági tevékenység megváltozott formában való továbbfolytatásában részt venni nem kívánó
tagokkal a 102. § rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával kell elszámolni.
(3) Ha közkereseti társaság betéti társasággá való átalakulása során az addig korlátlanul felelős tag
felelőssége korlátozottá válik, az ilyen tag e változás bekövetkeztétől számított ötéves jogvesztő határidőn
belül még korlátlanul felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely e
változás előtt keletkezett.

VIII. Fejezet
A BETÉTI TÁRSASÁG
108. § (1) A betéti társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) létesítésére irányuló társasági
szerződéssel a társaság tagjai üzletszerű, közös gazdasági tevékenység folytatására vállalnak kötelezettséget
oly módon, hogy legalább egy tag (beltag) felelőssége a társasági vagyon által nem fedezett
kötelezettségekért korlátlan és a többi beltaggal egyetemleges, míg legalább egy másik tag (kültag) csak a
társasági szerződésben vállalt vagyoni betétje szolgáltatására köteles, a társaság kötelezettségeiért azonban a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.
(2) A betéti társaság elnevezést - vagy annak „bt.” rövidítését - a társaság cégnevében fel kell tüntetni.
(3) A társaságra a közkereseti társaságra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, ha e fejezet másként nem
rendelkezik.
109. § (1) A kültag a társaság üzletvezetésére - a 110. § (2) bekezdésében szabályozott eset kivételével,
illetve, ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - nem jogosult. A tagok gyűlése tevékenységében a
kültag is részt vesz.
(2) A kültag a társaság törvényes képviseletére (cégjegyzésre) - a 110. § (2) bekezdésében szabályozott
eset kivételével, illetve, ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - nem jogosult. A társaság
képviseletének ellátására meghatalmazást a szervezeti képviselő, illetve a tagok gyűlése a kültag részére is
adhat.
(3) Ha a betéti társaságnak csak egyetlen olyan tagja van, aki elláthatja az üzletvezetést és a képviseletet,
akkor ő erre - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - időbeli korlátozás nélkül jogosult.
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(4) Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított ötéves
jogvesztő határidőn belül felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan tartozásáért, amely e
változás előtt keletkezett.
110. § (1) Ha a társaságból valamennyi beltag vagy valamennyi kültag kiválik, a társaság az utolsó beltag
vagy az utolsó kültag kiválásától számított hat hónapos jogvesztő határidő elteltével megszűnik, kivéve, ha a
társaság e határidőn belül a társasági szerződése módosításával a betéti társaságként vagy közkereseti
társaságként való működés törvényes feltételeit megteremti, és ezt a változást a cégbíróságnak bejelenti.
(2) Ha a társaságnak nem maradt üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagja, az (1) bekezdés szerinti
bejelentés megtételéig, illetve a jogvesztő határidő eredménytelen eltelte esetén a végelszámoló kijelöléséig a
kültagot is a társaság üzletvezetésére és képviseletére jogosultnak kell tekinteni.

IX. Fejezet
A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
111. § (1) A korlátolt felelősségű társaság (e fejezetben a továbbiakban: társaság) olyan gazdasági
társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul, és
amelynél a tag kötelezettsége a társasággal szemben csak törzsbetétének szolgáltatására és a társasági
szerződésben esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás szolgáltatására terjed ki. A társaság
kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a tag nem felel.
(2) A korlátolt felelősségű társaság elnevezést - vagy annak „kft.” rövidítését - a társaság cégnevében fel
kell tüntetni.

1. Cím
A társaság alapítása
112. § Tilos a tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni.
113. § (1) A társasági szerződésben - a 12. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül - meg kell határozni:
a) az egyes tagok törzsbetéteinek mértékét;
b) a szavazati jog mértékét.
(2) Szükség szerint rendelkezik a társasági szerződés azokról a kérdésekről, amelyek szabályozását e
törvény - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - a társasági szerződés körébe utalja.
114. § (1) A társaság törzstőkéje az egyes tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzstőke összege
nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál.
(2) A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
(3) Az egyes tagok nem pénzbeli hozzájárulásuk értékét maguk állapítják meg és azt a tagok fogadják el.
Ha a tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál nem vettek igénybe könyvvizsgálót vagy
más szakértőt, úgy meg kell határozniuk, hogy milyen szempontok alapján történt meg a hozzájárulás
értékelése. Ezen nyilatkozatukat az ügyvezető 117. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatához kell csatolni.
(4) A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek mértéke azonban nem lehet
kevesebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak
kell lennie.
(5) Minden tagnak egy törzsbetéte van; egy törzsbetétnek azonban - a közös tulajdon szabályai szerint több tulajdonosa is lehet.
115. § (1) A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden
egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság javára befizették.
(2) Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó
összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni. A társaság
cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni.
116. § (1) A nem pénzbeli hozzájárulást a társasági szerződésben szabályozott időben és módon kell a
társaság rendelkezésére bocsátani.
(2) Ha alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás értéke eléri a törzstőke felét, akkor ezt alapításkor teljes
egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
(3) Ha a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság
rendelkezésére, akkor ezt a társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül teljesíteni kell.
117. § (1) Az ügyvezető köteles a cégbírósághoz történő bejelentéssel egyidejűleg nyilatkozni, hogy a
115. § (1) bekezdésben és a 116. § (2) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek.
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(2) A cégbejegyzést követően az egyes vagyoni hozzájárulások teljesítésének megtörténtét az ügyvezető
köteles a cégbíróságnak elektronikus úton bejelenteni.
118. § (1) A társaság tagjai kötelesek a pénzbeli hozzájárulást befizetni és a nem pénzbeli hozzájárulást
rendelkezésre bocsátani. A társasági tagok nem mentesíthetők a befizetés alól, és a társasággal szemben
beszámításnak sincs helye.
(2) A társaság fennállása alatt a tag az általa teljesített vagyoni hozzájárulást - a tőkeleszállítás esetét
kivéve - a társaságtól nem követelheti vissza.

2. Cím
A társaság és a tagok közötti jogviszony
119. § (1) A társaság tagjai törzsbetétjük szolgáltatásán kívül egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (a
továbbiakban: mellékszolgáltatás) teljesítésére is kötelezettséget vállalhatnak. A tagok által - nem választott
tisztségviselőként - végzett személyes munkavégzés is mellékszolgáltatásnak minősülhet, ha nem
munkaviszonyon vagy polgári jogi jogviszonyon alapul. A mellékszolgáltatás teljesítésének feltételeit a
társasági szerződésben kell szabályozni.
(2) A mellékszolgáltatásért a tagot külön díjazás illetheti meg.
(3) Az üzletrész átruházása a mellékszolgáltatási kötelezettséget megszünteti, kivéve, ha azt az üzletrész
megszerzője a társaság hozzájárulásával átvállalja.
120. § (1) A társasági szerződés feljogosíthatja a taggyűlést arra, hogy a veszteségek fedezésére
pótbefizetési kötelezettséget írjon elő a tagok számára. A szerződésben meg kell határozni azt a legmagasabb
összeget, amelynek befizetésére a tag kötelezhető, továbbá a pótbefizetés teljesítésének módját, gyakoriságát,
ütemezését, valamint a visszafizetés rendjét. A pótbefizetés összege a tag törzsbetétjét nem növeli.
(2) A pótbefizetési kötelezettséget - ha a társasági szerződés ettől eltérően nem rendelkezik - a
törzsbetétek arányában kell meghatározni és teljesíteni. A pótbefizetés a törzsbetétek teljes befizetése előtt is
előírható.
(3) A pótbefizetés késedelmes teljesítése vagy teljesítésének elmulasztása esetén a 14. § és a 138. §
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy az üzletrész vételárából le kell vonni a
nem teljesített pótbefizetés összegét, amely a társaságot illeti meg.
(4) A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket a - visszafizetés időpontjában a tagjegyzékben
(150. §) szereplő - tagok részére vissza kell fizetni, a visszafizetésre csak a törzsbetétek teljes befizetése után
kerülhet sor. Nem kell visszafizetni a saját üzletrészre jutó pótbefizetést.
121. § (1) A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető
hányadot az üzletrész testesíti meg. A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában az üzletrész mértéke
a tagok törzsbetétéhez igazodik. Azonos mértékű üzletrészhez azonos tagsági jogok fűződnek, a társasági
szerződés azonban egyes üzletrészeket a többiekétől eltérő tagsági jogokkal ruházhat fel.
(2) Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Ha a tag másik önálló üzletrészt szerez meg, eredeti
üzletrésze az átvett üzletrésszel megnövekszik.
122. § (1) Egy üzletrésznek több tulajdonosa is lehet. Ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak
számítanak; jogaikat - ideértve a társasági szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján
gyakorolhatják, és a tagot terhelő kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
(2) A közös képviselőnek a résztulajdonosok személyében és tulajdoni hányadában beállt valamennyi
változást be kell jelentenie a társaságnak. A képviselő személyének megváltozását az új közös képviselőnek nyolc napon belül - be kell jelentenie.
123. § (1) Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (135. §) kivéve - szabadon
átruházható. A társasági szerződésben a tagok egymásnak elővásárlási jogot biztosíthatnak, illetve az
üzletrész harmadik személyre történő átruházását egyéb módon korlátozhatják vagy feltételhez köthetik.
(2) Az üzletrészt harmadik személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes mértékben
befizette, kivéve a 138. §-ban, valamint a 120. § (3) bekezdésében foglalt eseteket. A tagot, a társaságot vagy
a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt
üzletrészre - ha azt a társasági szerződés nem zárja ki vagy nem korlátozza - elővásárlási jog illeti meg.
(3) Ha a tag a vele közölt vételi ajánlat bejelentésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy
kell tekinteni, hogy az elővásárlási jogával nem kívánt élni. A társaság vagy az általa kijelölt személy esetén
a határidő a bejelentéstől számított harminc nap. Ez utóbbi határidő vonatkozik a 126. §-ban megjelölt
beleegyezés esetére is.
124. § A tag üzletrészének bírósági végrehajtási eljárás során történő értékesítésénél a többi tagot, a
társaságot vagy a taggyűlés által kijelölt személyt - ebben a sorrendben - az üzletrészre - a bírósági
végrehajtási árverésen gyakorolható - elővásárlási jog illeti meg. Ennek során az elővásárlási jog
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gyakorlására a 123. §-ban foglaltak irányadóak azzal, hogy a társaságot megillető elővásárlási jogot mindkét
esetben a taggyűlés gyakorolja.
125. § (1) Az elővásárlási jog átruházása semmis.
(2) Az elővásárlási jog megsértésével kötött szerződés hatálytalanságának megállapítására pert csak a
szerződéskötéstől számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet indítani.
126. § (1) A tagok az üzletrész kívülálló személyre történő átruházását a társaság beleegyezéséhez
köthetik. A beleegyezés megadásának, illetve megtagadásának feltételeit a társasági szerződésben kell
szabályozni. A beleegyezés megadásáról a taggyűlés dönt.
(2) Az adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházás a társasági szerződésben kizárható vagy
korlátozható.
127. § (1) Az üzletrész átruházása esetén az átruházónak a tagsági jogviszonyból eredő jogai és
kötelezettségei az üzletrész megszerzőjére szállnak át.
(2) Az üzletrész átruházásához írásbeli szerződést kell kötni.
(3) Az üzletrész átruházása a társasági szerződés módosítását nem igényli.
(4) A tulajdonosváltozást és annak időpontját a tagjegyzékbe (150. §) való bejegyzés végett az üzletrész
megszerzője - nyolc napon belül - köteles bejelenteni a társaságnak. A bejelentést közokiratban vagy teljes
bizonyító erejű magánokiratban kell megtenni, és mellékelni kell hozzá az üzletrész-adásvételi szerződést. A
bejelentésben nyilatkozni kell a megszerzés tényén kívül arról is, hogy az üzletrész megszerzője a társasági
szerződés rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el.
128. § (1) A tag halálával vagy megszűnésével üzletrésze átszáll a jogutódra. A társasági szerződés az
átszállást kizárhatja, ebben az esetben azonban rendelkeznie kell az üzletrésznek a tagok vagy a társaság által
történő megváltásáról.
(2) Ha a tag jogutód nélkül szűnik meg, a társaság köteles a tag megszűnéséről való tudomásszerzéstől
számított három hónapon belül vagyonrendezési eljárás lefolytatását kezdeményezni (Ctv. 119. §). Ha a
vagyonrendezési eljárásban az üzletrészre más nem tart igényt, a jogutód nélkül megszűnt tag üzletrészét
haladéktalanul be kell vonni.
129. § (1) Ha a tag az üzletrészét házastársi közös vagyonból szerezte, akkor a bíróság a házassági
vagyonjogi perben a nem tag házastársnak - kérelmére - az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen
történő átruházására vonatkozó szabályok szerint juttathat társasági részesedést.
(2) Az üzletrész adásvételi szerződésen kívüli jogcímen történő átruházására vonatkozó szabályok
irányadóak akkor is, ha a nem tag házastárs a tag házastárssal kötött szerződés alapján szerzett jogcímet
társasági részesedés megszerzésére.
(3) A házastársi vagyonközösséghez tartozó üzletrész házastársak közötti megosztására - a házastársak
közötti szerződés vagy a bíróság jogerős ítélete alapján - az üzletrész értékesítése útján is sor kerülhet. A 123.
§ (2) bekezdését az értékesítés során megfelelően alkalmazni kell.
130. § (1) Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös
vagyon megosztása esetén osztható fel. A felosztáshoz - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a
taggyűlés hozzájárulása szükséges. Nincs szükség a taggyűlés hozzájárulására a házastársi közös vagyon
megosztása esetén történő felosztáshoz, azonban ilyenkor a tagokat, a társaságot vagy a taggyűlés által
kijelölt személyt - ebben a sorrendben - a 123. § szabályai szerinti elővásárlási jog illeti meg.
(2) A törzsbetét legkisebb mértékére vonatkozó rendelkezéseket az üzletrészek felosztása esetében is
alkalmazni kell.
(3) A társasági szerződés az üzletrész felosztását kizárhatja.
131. § (1) A társaság saját tőkéjéből a tagok javára, azok tagsági jogviszonyára figyelemmel kifizetést a
társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és - a törzstőke leszállításának
esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a tárgyévi adózott
eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből teljesíthet.
Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje nem éri el
vagy a kifizetés következtében nem érné el a társaság törzstőkéjét.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű
juttatás egyaránt.
(3) Az ügyvezetőnek írásban nyilatkoznia kell a taggyűlésnek arról, hogy a kifizetés nem veszélyezteti a
társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését. A nyilatkozat megtételének
elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott károkért az ügyvezető a
vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felel. Az ügyvezető köteles a
nyilatkozatot 30 napon belül a cégbírósághoz elektronikus úton benyújtani. A bejelentés nem jár
illetékfizetési és közzétételi kötelezettséggel.
(4) Azokat a kifizetéseket, melyeket az (1) és (3) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a társaság
részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a tag rosszhiszeműségét.
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132. § (1) A tagot a társaságnak a 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani
rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg.
Osztalékra az a tag jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő taggyűlés időpontjában a tagjegyzékben (150. §)
szerepel, kivéve, ha a társasági szerződés ettől eltérő időpontot határoz meg. A társasági szerződés
lehetőséget adhat arra, hogy a tagot megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként kerüljön
teljesítésre. A tag az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.
(2) A taggyűlés az osztalékfizetésről az ügyvezetőnek - ha a társaságnál felügyelőbizottság működik, a
felügyelőbizottság által jóváhagyott - javaslatára, a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával
egyidejűleg határozhat.
(3) A társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában az (1) bekezdésben meghatározott eredményt a
törzsbetétek arányában kell a tagok között felosztani.
133. § Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban - ha a
társasági szerződés azt megengedi - a taggyűlés osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
a) a számviteli törvény szerinti - e célból készített - közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a
társaság rendelkezik az osztalék fizetéséhez szükséges fedezettel; azzal, hogy a kifizetés nem haladhatja meg
az utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett
eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal
kiegészített összegét és a társaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés folytán
nem csökkenhet a törzstőke összege alá, továbbá
b) a tagok vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény szerinti
beszámoló alapján - a 131. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem lenne
jogszabályi lehetőség.
134. § A 131. § (4) bekezdésben foglaltak megfelelően alkalmazandók abban az esetben is, ha a tag
polgári jogi szerződés alapján, nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre a
131. § (1) bekezdésben foglaltak egyébként nem adnának lehetőséget, és amely a felelős társasági
gazdálkodás követelményével összeegyeztethetetlen.
135. § (1) A társaság a saját üzletrészét a törzstőkén felüli vagyonából vásárolhatja meg. Csak azok az
üzletrészek vásárolhatók meg, amelyekre a törzsbetétek teljes összegét befizették, illetőleg teljesítették.
(2) Tilos a saját üzletrész megvásárlása, ha a társaság osztalék fizetéséről sem határozhatna. A saját
üzletrész megvásárlása fedezetének megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti
beszámolóban és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet
figyelembe venni.
(3) A társaság tulajdonába került saját üzletrész után a társaság szavazati jogot nem gyakorolhat, ezen
üzletrészt a határozatképesség megállapításánál figyelmen kívül kell hagyni.
(4) A saját üzletrészre eső osztalékot az osztalékra jogosult tagokat megillető juttatásként kell - ha a
társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - törzsbetéteik arányában számításba venni. Az osztalékra való
jogosultság szabályai megfelelően alkalmazandók a társaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása
során is.
(5) Az (1) bekezdés alapján megvásárolt üzletrészt - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - a
vásárlástól számított egy éven belül a társaság köteles elidegeníteni vagy azt a tagoknak - törzsbetéteik
arányában - térítés nélkül átadni, illetve a törzstőke-leszállítás szabályainak alkalmazásával bevonni.
136. § A társaság rendelkezik az üzletrésszel
a) a tagsági jogviszony 14. § szerinti megszűnése, illetve a tag bírósági kizárása esetében az árverés
lebonyolítása érdekében, vagy
b) a tag jogutód nélküli megszűnése, illetve
c) öröklés esetén, ha a társasági szerződés az átszállást kizárta [128. § (1) bekezdés] és ha a tagok,
illetőleg a társaság az üzletrészt nem váltották meg, addig, amíg a megváltás meg nem történik.
137. § (1) Az üzletrész bevonására - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - csak akkor kerülhet sor, ha a
társasági szerződés az üzletrész bevonását kifejezetten megengedi. Az érintett tag beleegyezése nem
szükséges az üzletrész bevonásához, ha a bevonás feltételeit a társasági szerződés már akkor is tartalmazta,
amikor a tag az üzletrészét megszerezte.
(2) A tagsági jogviszony 14. § szerinti megszűnése, illetve a tag bírósági kizárása esetében az árverés
lebonyolítása érdekében az üzletrészt be lehet vonni akkor is, ha a bevonást a társasági szerződés nem teszi
lehetővé.
(3) Az üzletrész bevonásának elhatározása a taggyűlés hatáskörébe tartozik.
(4) A bevonás elrendelésével a törzsbetét megszűnik, és értékével a törzstőkét - a kötelező tőkeleszállítás
szabályainak alkalmazásával - csökkenteni kell.
(5) A társaság úgy is határozhat, hogy az üzletrészt a tagoknak - eltérő megállapodás hiányában törzsbetéteik arányában térítés nélkül át kell adni.
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138. § Az érintett taggal való megállapodás alapján kell értékesíteni annak a tagnak az üzletrészét, akinek
tagsági jogviszonya a 14. § alapján szűnt meg. Ilyen megállapodás hiányában a tagsági jog megszűnésétől
számított negyvenöt napon belül nyilvános árverést kell tartani.
139. § (1) A bíróság által kizárt tag, illetőleg a 14. § alapján a tagsági viszonyát elvesztett tag
üzletrészének értékesítése a társaság kötelezettsége. Az üzletrész értékesítése nyilvános árverésen történik,
amelyet a kizárást elrendelő ítélet jogerőre emelkedését követő negyvenöt napon belül kell megtartani. Más
módon csak a kizárt tag hozzájárulásával lehet értékesíteni az üzletrészt.
(2) Az üzletrész nyilvános árverésre bocsátása előtt, az árverés időpontját legalább nyolc nappal
megelőzően, a Cégközlönyben árverési hirdetményt kell közzétenni. A hirdetményben meg kell jelölni:
a) a társaság cégnevét és székhelyét;
b) az árverés helyét és idejét;
c) a fizetés módját és határidejét;
d) az árverésre kerülő üzletrészre vonatkozó legfontosabb adatokat, ideértve az érintett törzsbetét összegét
és a kikiáltási árat is.
(3) Az árverésen - azon tag kivételével, akinek az üzletrésze árverésre kerül - személyesen vagy
meghatalmazott útján bárki részt vehet. A meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba kell foglalni.
140. § (1) Az árverést közjegyző jelenlétében kell megtartani. Az árverésen az üzletrészt a legjobb
ajánlatot tevő vevő veheti meg, aki köteles a teljes vételárat kifizetni, kivéve, ha a hirdetményben a társaság
ettől eltérő fizetési módot határozott meg. A társaság tagjait és a társaságot ebben a sorrendben az árverésen
kialakult vételáron és az ott meghatározott fizetési mód betartásával elővásárlási jog illeti meg, amelyet az
arra jogosultak az árverésen gyakorolhatnak. Az árverés eredményét az ügyvezető közli a jogosultakkal.
(2) Az első árverés során - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - az üzletrész a törzsbetét
társasági szerződésben meghatározott értékének kétharmadát el nem érő áron nem adható el. Ha az első
árverés meghiúsul, az többször is megismételhető. A megismételt árverés során az üzletrész alacsonyabb
áron is eladható, de a társaság követelésénél alacsonyabb áron nem értékesíthető.
(3) Hat hónap eltelte után árverés nem tartható. Az árverés eredménytelensége esetén a társaság az utolsó
árverést követő harminc napon belül határoz arról, hogy az üzletrészt
a) a törzstőkén felüli vagyona fedezete mellett a társaság megvásárolja, vagy
b) a társaság tagjai vásárolják meg - eltérő megállapodás hiányában - törzsbetéteik arányában, illetve
c) a társaság bevonja azt.
(4) Az árverési vevő tulajdonszerzésére a Ptk. 120. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezést kell
alkalmazni.
(5) Az árverésen elért vételár befizetett összegéből - az árverés költségeinek levonását követően - először
a társaságnak a törzsbetét be nem fizetett részére eső követelését kell kielégíteni, míg a fennmaradó összeg az
üzletrész volt tulajdonosát illeti meg. Ha a tagot a bíróság kizárta a társaságból, akkor a költségek levonása
után az árverésen elért teljes vételár a kizárt tagot illeti.
(6) Ha az árverés eredménytelen volt, a volt tag csak a társaság árveréskori saját tőkéjéből ráeső
részesedésre tarthat igényt.

3. Cím
A társaság szervezete
A taggyűlés
141. § (1) A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlést legalább évente egyszer össze kell hívni.
(2) A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
b) osztalékelőleg fizetésének elhatározása;
c) pótbefizetés elrendelése és visszatérítése;
d) elővásárlási jog gyakorlása a társaság által;
e) az elővásárlásra jogosult személy kijelölése;
f) az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásánál a beleegyezés megadása;
g) eredménytelen árverés esetén döntés az üzletrészről;
h) üzletrész felosztásához való hozzájárulás és az üzletrész bevonásának elrendelése;
i) a tag kizárásának kezdeményezéséről való határozat;
j) a 37. §-ban foglalt kivétellel az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
k) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, viszszahívása és díjazásának megállapítása;
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l) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;
m) olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet a társaság saját tagjával, ügyvezetőjével vagy
azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársával köt;
n) a tagok, az ügyvezetők, a felügyelőbizottsági tagok, illetve a könyvvizsgáló elleni követelések
érvényesítése;
o) a társaság beszámolójának, ügyvezetésének, gazdálkodásának könyvvizsgáló által történő
megvizsgálásának elrendelése;
p) az elismert vállalatcsoport létrehozásának előkészítéséről és az uralmi szerződés tervezetének
tartalmáról való döntés, az uralmi szerződés tervezetének jóváhagyása;
q) a társaság jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának elhatározása;
r) a társasági szerződés módosítása;
s) a törzstőke felemelésének és leszállításának elhatározása;
t) törzstőkeemelés esetén a tagok elsőbbségi jogának kizárása;
u) törzstőkeemelés során az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak kijelölése;
v) törzstőke felemelésekor, illetve az elsőbbségi jog gyakorlása esetén a törzsbetétek arányától való eltérés
megállapítása;
w) törzstőke leszállításakor a törzsbetétek arányától való eltérés megállapítása;
x) mindazon ügyek, amelyeket törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.
142. § (1) A taggyűlésen a tagot meghatalmazott személy is képviselheti. Nem lehet meghatalmazott az
ügyvezető, a cégvezető, a felügyelőbizottság tagja, valamint a könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
(2) A taggyűlés akkor határozatképes, ha azon a törzstőke legalább fele vagy a leadható szavazatok
többsége képviselve van. A társasági szerződés ennél nagyobb részvételi arányt is előírhat.
(3) Ha a taggyűlés nem volt határozatképes, a taggyűlés és a megismételt taggyűlés között - ha a társasági
szerződés eltérően nem rendelkezik - legalább három, legfeljebb pedig tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen
esetben a taggyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben a jelenlevők által képviselt törzstőke, illetve
szavazati jog mértékétől függetlenül határozatképes, ha a társasági szerződés másként nem rendelkezik.
(4) A határozatképtelenség miatt megismételt taggyűlés összehívása az eredeti taggyűlés meghívójában
megjelölt feltételekkel is történhet.
(5) A tagok a társasági szerződésben úgy is rendelkezhetnek, hogy a határozatképességre vonatkozó - a
(2)-(3) bekezdés szerinti - szabályokat csak azokban az esetekben kell alkalmazni, amikor a határozattervezet
elfogadásához a leadható szavazatok legalább háromnegyedes többségére van szükség.
143. § (1) A taggyűlést - ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik - az ügyvezető
hívja össze.
(2) E törvényben vagy a társasági szerződésben meghatározott eseteken kívül a taggyűlést akkor is össze
kell hívni, ha az a társaság érdekében egyébként szükséges. Az ügyvezető haladéktalanul köteles, a
szükséges intézkedések megtétele céljából, összehívni a taggyűlést, ha tudomására jut, hogy
a) a társaság saját tőkéje veszteség folytán a törzstőke felére csökkent, vagy
b) a társaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve, ha vagyona tartozásait
nem fedezi.
(3) A (2) bekezdésben megjelölt esetekben a tagoknak határozniuk kell különösen a pótbefizetés
előírásáról vagy - ha ennek lehetőségét a társasági szerződés nem tartalmazza - a törzstőke más módon való
biztosításáról, illetve a törzstőke leszállításáról, mindezek hiányában a társaságnak más társasággá történő
átalakulásáról, illetve jogutód nélküli megszüntetéséről. A határozatokat legkésőbb három hónapon belül
végre kell hajtani.
144. § (1) A taggyűlést - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a társaság székhelyére vagy
telephelyére kell összehívni, ettől eltérni csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes
hozzájárulásával lehet.
(2) A taggyűlésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyűlés
napja között - ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - legalább tizenöt napnak kell lennie.
(3) Bármelyik tag jogosult az általa megjelölt napirendi kérdés megtárgyalását kérni, ha javaslatát a
taggyűlés előtt legalább három nappal ismerteti a tagokkal.
145. § (1) A társasági szerződés rendelkezhet a taggyűlés olyan módon történő megtartásáról is, hogy a
tagok a taggyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem a társasági szerződésben foglaltak szerint,
erre alkalmas, a tagok közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus hírközlő
eszköz közvetítésével vesznek részt. A taggyűlés ilyen módon történő megtartása esetén nem alkalmazhatók
olyan elektronikus hírközlő eszközök, amelyek nem teszik lehetővé a taggyűlésen részt vevők személyének
megállapítását.
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(2) A társasági szerződés kizárhatja a taggyűlés elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével történő
megtartásának lehetőségét, illetve meghatározhatja azokat a kérdéseket, amelyek ilyen módon nem
tárgyalhatók.
(3) Az elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a hozott
határozatokat hiteles módon, úgy kell rögzíteni, hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a taggyűlésen
hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet
az ügyvezető hitelesít.
146. § (1) A taggyűlésről az ügyvezető - a 145. §-ban foglalt eset kivételével - jegyzőkönyvet készít. A
jegyzőkönyv tartalmazza a taggyűlés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt szavazati jog
mértékét, továbbá a taggyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és a határozatokat az
azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat vagy az abban részt
nem vevőket.
(2) A jegyzőkönyvet az ügyvezető és egy - a taggyűlésen jelenlevő, hitelesítőnek megválasztott - tag írja
alá.
(3) Az ügyvezető a tagok által hozott határozatokról folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok könyve),
amelyet - a társasági szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a társaság székhelyén kell tartani. Az
ügyvezetőnek a határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok
könyvébe. A társasági szerződés előírhatja, hogy a határozatok könyvében a felügyelőbizottság határozatait
is nyilván kell tartani.
(4) A jegyzőkönyvbe, továbbá a 145. §-ban és a 148. §-ban megjelölt felvételbe, valamint a határozatok
könyvébe bármelyik tag betekinthet és az azokban foglaltakról az ügyvezető által hitelesített másolatot
kérhet.
147. § (1) Ha a társasági szerződés így rendelkezik, a taggyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a tagok ülés
tartása nélkül is határozhatnak.
(2) A társasági szerződés előírhatja, hogy a tagok meghatározott hányadának vagy bármely tagnak a
kérésére össze kell hívni a taggyűlést a határozattervezet megtárgyalására.
148. § (1) A taggyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és - ha a társasági
szerződés ennél rövidebb határidőt nem állapít meg -, a döntésre legalább nyolc napot biztosítva kell a
tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban vagy más, döntésük bizonyítására alkalmas módon adják le [7. §
(1) bekezdés].
(2) A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal során is irányadóak e törvénynek a tagok szavazati jogának
számítására, gyakorlására és a határozattervezet elfogadásához megkívánt szavazatarányra vonatkozó
rendelkezései.
(3) A taggyűlés tartása nélküli döntéshozatal esetében a határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő
napon kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az ügyvezető a tagokat az utolsó szavazat
beérkezését követően - ha a társasági szerződés rövidebb határidőt nem ír elő - nyolc napon belül írásban
tájékoztatja.

A társaság ügyvezetése
149. § A társaság ügyeinek intézését és a társaság törvényes képviseletét a tagok közül vagy harmadik
személyek köréből a taggyűlés által választott egy vagy több ügyvezető látja el. A társasági szerződés úgy is
rendelkezhet, hogy valamennyi tag jogosult az ügyintézésre és képviseletre; ilyenkor őket kell
ügyvezetőknek tekinteni, amennyiben megfelelnek a vezetői tisztségviselőkre vonatkozó általános
rendelkezéseknek.
150. § (1) Az ügyvezető a társaság tagjairól nyilvántartást (a továbbiakban: tagjegyzéket) vezet.
(2) A tagjegyzéken fel kell tüntetni:
a) valamennyi tag nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és törzsbetétét;
b) a közös tulajdonban lévő üzletrész (122. §) esetén az egyes tulajdonosok és a közös képviselő nevét
(cégét), lakóhelyét (székhelyét), valamint a törzsbetét mértékét;
c) a törzstőke mértékét;
d) a társasági szerződésnek az esetleges pótbefizetésekre és mellékszolgáltatásokra, valamint az üzletrész
átruházásának korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezéseit.
(3) A tagok személyében vagy üzletrészeiben bekövetkezett minden változást, így az üzletrészek
átruházását (átszállását), felosztását, a társaság tulajdonába kerülését vagy bevonását az ügyvezetőnek át kell
vezetnie a tagjegyzéken.
(4) Az ügyvezető köteles a tagjegyzéket, illetve a tagjegyzékben feltüntetett adatok megváltozása esetén a
hatályos tagjegyzéket a cégbíróságnak elektronikus úton benyújtani.
151. § (1) Ha a társaság ügyvezetőinek száma a társasági szerződésben meghatározott létszám alá
csökkent, az ügyvezető harminc napon belül köteles összehívni a taggyűlést.
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(2) Ha a társaságnak nem maradt ügyvezetője a taggyűlést bármelyik tag összehívhatja. Ha erre a változás
bekövetkeztétől számított harminc napon belül nem került sor, vagy az nem lehetséges, akkor a taggyűlést
bármelyik tag vagy hitelező kérelmére a cégbíróság hívja össze.

4. Cím
A társasági szerződés módosítása. A törzstőke felemelése és leszállítása
152. § A társasági szerződés módosításához - ha a törvény eltérően nem rendelkezik - a taggyűlés
legalább háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
153. § A tagok társasági szerződésben foglalt kötelezettségeinek növeléséhez, új kötelezettségek
megállapításához, illetve az egyes tagok külön jogainak csorbításához a taggyűlés egyhangú határozatára van
szükség.
154. § (1) A törzstőke felemelhető pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával, valamint a
törzstőkén felüli vagyon terhére.
(2) A törzstőke felemeléséről a taggyűlés jogosult dönteni a társasági szerződés módosítására vonatkozó
szabályok betartásával, azzal, hogy a tőkeemeléshez - ha a társasági szerződés szigorúbb rendelkezést nem
tartalmaz - egyszerű szótöbbséggel meghozott határozat elégséges.
155. § (1) A vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőke felemelésére csak akkor
kerülhet sor, ha valamennyi korábbi törzsbetétet teljes egészében szolgáltatták.
(2) A tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozatban meg kell határozni, hogy a tőkeemelésre milyen
nagyságú (tárgyú) pénzbeli, illetve nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásával kerül sor.
(3) Vagyoni hozzájárulás szolgáltatásával megvalósuló törzstőkeemelés esetén a tagoknak - ha a társasági
szerződés, illetve a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozat másként nem rendelkezik - a tőkeemelés
elhatározásától számított tizenöt napon belül elsőbbségi joguk van arra, hogy a tőkeemelésben részt
vegyenek.
(4) Ha a tag nem él a megadott határidőn belül elsőbbségi jogával, helyette további tizenöt napon belül a
többi tag gyakorolhatja az elsőbbségi jogot. Ha a tagok nem éltek elsőbbségi jogukkal, a taggyűlés által
kijelölt személyek jogosultak a vagyoni hozzájárulás szolgáltatására.
156. § (1) A 155. § (3)-(4) bekezdésében meghatározott elsőbbségi jog gyakorlására - ha a társasági
szerződés, illetve a tőkeemelést elhatározó taggyűlési határozat legalább háromnegyedes szótöbbséggel
másként nem rendelkezik - a tagok törzsbetéteik arányában jogosultak.
(2) A tőkeemelésben részt vevő új tagoknak közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban kell
nyilatkozniuk arról, hogy a társasági szerződés rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek ismerik el.
(3) A tőkeemelésről döntő taggyűlési határozatnak tartalmaznia kell a felemelt törzstőke és az egyes tagok
törzsbetéteinek nagyságát, az adott tag által a tőkeemelés során szolgáltatott vagyoni hozzájárulást, annak
szolgáltatásának módját és idejét.
(4) Ha a tagok elsőbbségi joga nem sérül, egy taggyűlésen is lehet dönteni a törzstőke felemeléséről.
157. § A törzsbetét legkisebb összegére, megfizetésének módjára, esedékességére, a késedelem
jogkövetkezményeire, valamint a vagyoni hozzájárulás értékelésére és szolgáltatására, továbbá a vagyoni
hozzájárulást szolgáltató tag felelősségére vonatkozó rendelkezéseket a törzstőke felemelése során is
alkalmazni kell.
158. § (1) A taggyűlés a törzstőkét a társaság törzstőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével
felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti
beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a
társaság törzstőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint helyesbített saját
tőke összegét. A törzstőkén felüli vagyon fedezetének fennállását - a mérleg fordulónapját követő hat
hónapon belül - a számviteli törvény szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg igazolja.
(2) A törzstőke (1) bekezdés szerinti felemelése a tagok törzsbetéteit - külön befizetés nélkül - a korábbi
törzsbetéteik arányában növeli, ha a társasági szerződés, illetve a minősített szótöbbséggel hozott taggyűlési
határozat ettől eltérően nem rendelkezik.
159. § (1) A taggyűlés a törzstőkét - a társasági szerződés módosítására vonatkozó szabályok betartásával
- leszállíthatja, e törvényben meghatározott esetekben pedig köteles azt leszállítani.
(2) A törzstőke nem szállítható le - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a 114. § (1) bekezdésében
meghatározott összeg alá.
(3) A törzstőke 114. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá történő leszállításáról is határozhat a
társaság (feltételes tőkeleszállítás). Ez esetben a törzstőke leszállítása hatályosulásának előfeltétele, hogy a
törzstőke leszállításával egyidejűleg elhatározott törzstőkeemelés megtörténjen és így a törzstőke legalább a
114. § (1) bekezdésében meghatározott nagyságot elérje.
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160. § (1) A társaság elhatározásából történő törzstőke leszállításáról döntő taggyűlési határozatban meg
kell határozni a leszállított törzstőke és az egyes tagok törzsbetéteinek nagyságát, valamint azt, hogy a
törzstőke-leszállításra tőkekivonás vagy veszteség rendezése érdekében, illetve a saját tőke más elemeinek ideértve a lekötött tartalékot is - növelése céljából kerül-e sor. A törzstőke leszállítása a társasági szerződés,
illetve a tőke leszállításáról döntő taggyűlési határozat eltérő rendelkezése hiányában törzsbetéteik arányában
érinti a tagok üzletrészét.
(2) A törzstőke tőkekivonással történő leszállításakor a tagokat megillető összeg megállapítása során
számításba kell venni - a törzstőke arányában - a törzstőkén felüli vagyon összegét is. Amennyiben a saját
tőke kevesebb, mint a jegyzett tőke összege, a törzstőke tőkekivonással történő leszállítása esetén először a
veszteség rendezése miatti törzstőke leszállításáról kell dönteni.
161. § (1) Ha a törzstőke leszállítása e törvényben meghatározott ok miatt kötelező, a taggyűlés az ok
bekövetkeztétől történt tudomásszerzéstől számított harminc napon belül köteles a tőke leszállításáról
határozni.
(2) Ha a törzstőkét a 114. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá kellene leszállítani - ha a társaság
nem él a 143. § (3) bekezdésében, illetve a 159. § (3) bekezdése nyújtotta lehetőségek valamelyikével - a
társaságnak társasági formaváltásról, más társasággal való egyesüléséről, szétválásáról, avagy jogutód nélküli
megszűnéséről kell döntenie. A taggyűlési határozat tartalmára a 160. § megfelelően irányadó.
162. § (1) Az ügyvezető a törzstőke leszállítását elhatározó taggyűlési határozat meghozatalát követő
harminc napon belül köteles a taggyűlési határozatról szóló közleményt a cégbíróságnak elektronikus úton
megküldeni, egyidejűleg intézkedni a tőkeleszállításról hozott döntés Cégközlönyben történő kétszer egymás
utáni közzétételéről, akként, hogy a két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A
hirdetményben fel kell tüntetni a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a
hirdetmény első alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem
vált követeléseik után - a (3) bekezdés szerinti kivételekkel - biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert
hitelezőket a társaság közvetlenül is köteles értesíteni.
(2) A hitelezők a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül
jogosultak bejelenteni, ha a társaság törzstőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra tartanak
igényt.
(3) Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha a törzstőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos
biztosítékkal - jogszabály rendelkezése vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a társaság
pénzügyi, vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
163. § (1) A társaság az igénybejelentés előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon
belül köteles biztosítékot nyújtani, vagy a kérelem elutasítását és annak indokát a hitelező tudomására hozni.
Az elutasító, illetve a hitelező által nem megfelelőnek tartott biztosíték nyújtására vonatkozó döntés
felülvizsgálatát a hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolcnapos jogvesztő határidőn belül a
cégbíróságtól kérheti. A cégbíróság - a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő
alkalmazásával - a kérelem előterjesztésétől számított harminc napon belül határoz. A cégbíróság az eljárás
lefolytatását követően elutasítja a kérelmet, vagy a társaságot megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi. A
törzstőke leszállítása mindaddig nem jegyezhető be a cégjegyzékbe, amíg a hitelező megfelelő biztosítékot
nem kapott.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók, ha a társaság törzstőkéjének leszállítására
a) a társaság veszteségének rendezése végett [143. § (3) bekezdése], vagy
b) a számviteli törvényben meghatározott módon, a társaság törzstőkéjén felüli lekötött tartalék javára
történő átcsoportosítás céljából
kerül sor.
(3) A (2) bekezdés b) pont szerinti esetben a törzstőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a
társaság törzstőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék kizárólag a társasági veszteségek
csökkentésére vagy utóbb a társaság törzstőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból a tagok javára
kifizetést teljesíteni.
164. § (1) A tőkeleszállítás bejegyzésének feltétele, hogy az ügyvezető igazolja a 162-163. §-ban foglalt
szabályok betartását.
(2) A törzstőke leszállítása alapján a tagoknak kifizetéseket csak a tőkeleszállítás cégjegyzékbe történt
bejegyzése után szabad teljesíteni.
(3) Az ügyvezetőnek a törzstőke leszállítása meghiúsulását harminc napon belül kell elektronikus úton
bejelentenie a cégbírósághoz.
(4) Ha a törzstőke kötelező leszállítása hiúsult meg és a meghiúsulástól számított harminc napon belül a
társaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a társaság köteles más társasági formába
átalakulni vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.

5. Cím
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A társaság megszűnése
165. § (1) A társaság megszűnésének elhatározásához a taggyűlésnek legalább háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(2) A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonból
először a pótbefizetéseket kell visszatéríteni, majd a további részt - a társasági szerződés eltérő rendelkezése
hiányában - a törzsbetétek arányában kell felosztani a társaság tagjai között.
(3) Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a társaság törzstőkéje még
nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített
befizetésekre vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és annak teljesítését a tagoktól
megkövetelni, ha arra a társaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében szükség van.
166. § Ha a társaság tagjainak száma egy főre csökkent, a társaság nem szűnik meg, hanem egyszemélyes
társaságként tovább működik. Amennyiben a társaság legkésőbb egy éven belül nem jelent be új tagot, akkor
a korábbi társasági szerződését alapító okiratra kell módosítani.

6. Cím
Az egyszemélyes társaság
167. § (1) A társaságot egy tag is alapíthatja, illetve ilyen társaság létrejöhet úgy is, hogy a már működő
társaság valamennyi üzletrészének tulajdonát egy tag szerzi meg (a továbbiakban: egyszemélyes társaság).
(2) Egyszemélyes társaság alapításához alapító okirat elfogadására van szükség. Az alapító okirat
tartalmára és alakszerűségére a társasági szerződésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(3) Egyszemélyes társaság alapítása esetén a cégbírósághoz történő bejelentés előtt a nem pénzbeli
hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani, illetve a pénzbeli hozzájárulás tekintetében a 115. §
rendelkezéseit azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az alapító okirat ilyen rendelkezése esetén elegendő
százezer forint pénzbeli hozzájárulásnak a cég javára történő befizetése.
168. § (1) Az egyszemélyes társaságnál a taggyűlési hatáskörbe tartozó kérdésekben az egyedüli tag dönt,
és erről a vezető tisztségviselőket írásban köteles értesíteni.
(2) Ha az egyedüli tag természetes személy, egyszemélyes társaságnál az alapító okirat úgy is
rendelkezhet, hogy a tag jogosult az ügyvezetésre és a képviseletre.
(3) Az egyszemélyes társaság és annak tagja közötti szerződés érvényességéhez a szerződés közokiratba
vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalása szükséges.
169. § (1) Egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
(2) Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke felemelése folytán új tagokkal
egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági szerződésre
módosítani.
170. § Egyebekben az egyszemélyes társaságokra a többszemélyes társaságokra vonatkozó szabályokat
kell megfelelően alkalmazni.

X. Fejezet
A RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
1. Cím
Általános szabályok
171. § (1) A részvénytársaság olyan gazdasági társaság, amely előre meghatározott számú és névértékű
részvényekből álló alaptőkével (jegyzett tőkével) alakul, és amelynél a tag (részvényes) kötelezettsége a
részvénytársasággal szemben a részvény névértékének vagy kibocsátási értékének szolgáltatására terjed ki. A
részvénytársaság kötelezettségeiért - törvényben meghatározott kivétellel - a részvényes nem felel.
(2) A részvénytársaság zárt körben vagy nyilvánosan alapítható, működési formája lehet zártkörű vagy
nyilvános. Részvénytársaság - zártkörű vagy nyilvános működési formában - létrejöhet e törvény szerinti
átalakulással (VI. fejezet) is.
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(3) A részvénytársaság elnevezést - a működési forma megjelölésével, illetve annak „zrt.” vagy „nyrt.”
rövidítésével - a társaság cégnevében fel kell tüntetni.
(4) A részvénytársaság az e törvényben meghatározott szabályok szerint (173. §) működési formáját
megváltoztathatja. A működési forma megváltoztatása nem jelenti a részvénytársaság átalakulását.
172. § (1) Nyilvánosan működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei az értékpapírokra vonatkozó
külön törvényben meghatározott feltételek szerint részben vagy egészben nyilvánosan kerülnek forgalomba
hozatalra. Nyilvánosan működik az a részvénytársaság is, amelynek részvényeit a nem nyilvános forgalomba
hozatalt követően nyilvános értékesítésre ajánlották fel, illetve a szabályozott piacra bevezették.
(2) Zártkörűen működik az a részvénytársaság, amelynek részvényei nem kerülnek nyilvános forgalomba
hozatalra, továbbá az a részvénytársaság is, amelynek a nyilvánosan forgalomba hozott részvényeit nyilvános
ajánlattétel útján már nem értékesítik, illetve azokat a szabályozott piacról kivezették.
(3) Tilos a zártkörűen működő részvénytársaság részvényeseit, illetve jegyzett tőkéjét nyilvános felhívás
útján gyűjteni.
173. § A részvénytársaság legfőbb szerve az alapszabály módosítására irányadó szabályok szerint - az
értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések figyelembevételével - határozhat a részvénytársaság
működési formájának megváltoztatásáról.
174. § (1) Az összes részvény névértékének összege a részvénytársaság alaptőkéje.
(2) A részvények névértéken aluli kibocsátása semmis. A névértéken aluli kibocsátásból eredő károkért
harmadik személyekkel szemben, ha a kibocsátás a cégbejegyzést megelőzően történik, az alapítók
egyetemlegesen felelnek. Ha a névértéken aluli kibocsátásra a cégbejegyzést követően kerül sor, a felelősség
a részvénytársaságot terheli.
(3) A részvény névértéke meghatározható az alaptőke mindenkori összegének hányadában.
175. § A részvénytársaság a számviteli szabályok szerinti saját tőkéjéből csak e törvénynek a
részvénytársaságokra megállapított szabályai szerint, a törvényben meghatározott eljárási rendben teljesíthet
vagyoni juttatást a részvényes javára.
176. § (1) A részvényest e minőségében a törvényben meghatározott, a részvény által megtestesített
tagsági és vagyoni jogok illetik meg.
(2) Tilos a részvényesi jogok gyakorlásával összefüggésben az azonos részvénysorozatba [183. § (3)
bekezdés] tartozó részvényekkel rendelkező részvényesek közötti bármiféle hátrányos különbségtétel.

A részvény
177. § A részvény tagsági jogokat megtestesítő, névre szóló, névértékkel rendelkező forgalomképes
értékpapír.
178. § A részvény - ha törvény eltérően nem rendelkezik - szabadon átruházható. A részvény
átruházhatóságának korlátozása harmadik személlyel szemben akkor hatályos, ha törvény erre lehetőséget ad.
179. § A nyomdai úton előállított részvény átruházása a részvény hátoldalára vagy a részvényhez csatolt
lapra (toldatra) írt teljes vagy üres forgatmány útján történik.
180. § (1) A dematerializált részvény elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott,
az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben meghatározott tartalmi kellékeit azonosítható módon
tartalmazó adatösszesség, amelynek nincs sorszáma. Dematerializált részvény esetén a részvényes nevét,
valamint az azonosításhoz szükséges egyéb adatait az értékpapír-forgalmazó által a részvényes javára
vezetett értékpapírszámla tartalmazza.
(2) A dematerializált részvény átruházása az értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján
történik.
(3) Dematerializált részvény esetén - az ellenkező bizonyításáig - azt a személyt kell a részvény
tulajdonosának tekinteni, akinek értékpapírszámláján a részvényt nyilvántartják.
181. § (1) A nyomdai úton előállított részvény tulajdonjogának öröklés, a részvényes jogutódlással történő
megszűnése vagy házastársi közös vagyon megosztása jogcímén történő átszállása esetén, a jogosult kérésére
az igazgatóság a tulajdonosváltozást - a megfelelő okirati bizonyítékok alapján - a részvény hátoldalán
(toldaton) átvezeti és a jogosultat - ha az eltérően nem rendelkezik - a részvénykönyvben részvényesként
feltünteti. Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető vezeti át a tulajdonosváltozást, ezzel
egyidejűleg értesíti a részvénytársaság igazgatóságát vagy annak megbízottját (202. §), amely a részvényest ha az eltérően nem rendelkezik - a részvénykönyvbe bejegyzi.
(2) A nyomdai úton előállított részvény tulajdonjogának jogerős bírósági határozattal vagy hatósági
árverésen történő megszerzése esetén, a tulajdonos kérésére az igazgatóság - a jogerős bírósági határozat,
illetve az árverési jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte feltüntetésével - a tulajdonváltozást a részvény
hátoldalán (toldaton) átvezeti, és a jogosultat - ha az eltérően nem rendelkezik - a részvénykönyvben
részvényesként feltünteti. Dematerializált részvény esetén a jogerős bírósági határozat, illetve az árverési
jegyzőkönyv alapján, annak száma és kelte értékpapírszámlán történő feltüntetésével az értékpapírszámla-
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vezető vezeti át az új tulajdonos javára a tulajdonváltozást, és ezzel egyidejűleg értesíti a részvénytársaság
igazgatóságát vagy annak megbízottját (202. §), amely a részvényest - ha az eltérően nem rendelkezik - a
részvénykönyvbe bejegyzi.
(3) Zálogjoggal terhelt részvények tulajdonjogának a zálogjog érvényesítése során történő átruházására a
Ptk. zálogjogról szóló rendelkezései alkalmazandók.
182. § (1) A részvény a névértékétől függő mértékű szavazati jogot testesít meg, kivéve, ha e törvény
vagy a törvény alapján a részvénytársaság alapszabálya a szavazati jogot a részvények meghatározott
csoportjára kizárja vagy korlátozza. Azonos névértékű részvények azonos szavazati jogot biztosítanak.
(2) Többletszavazati jogot biztosító részvény kibocsátása az e törvényben meghatározott esetek
kivételével semmis.
183. § (1) Részvényfajták:
a) a törzsrészvény,
b) az elsőbbségi részvény,
c) a dolgozói részvény,
d) a kamatozó részvény,
e) a visszaváltható részvény.
(2) Az elsőbbségi részvényfajtán belül a részvények különböző részvényosztályokba tartozhatnak, egy
részvényosztályon belül eltérő tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények kerülhetnek
kibocsátásra.
(3) Egy részvényfajtán, illetve részvényosztályon belül több részvénysorozat bocsátható ki. Az azonos
tartalmú és mértékű tagsági jogokat megtestesítő részvények egy részvénysorozatnak minősülnek. Az egy
sorozatba tartozó részvények névértéke és előállítási módja nem térhet el egymástól.

2. Cím
Zártkörűen működő részvénytársaság
A zártkörűen működő részvénytársaság által kibocsátható részvények
184. § Zártkörűen működő részvénytársaság az alapszabályban foglaltaknak megfelelően a 183. § (1)
bekezdésében felsorolt részvényfajtákat bocsáthatja ki.
185. § (1) Az a részvény, amely nem tartozik a 183. § (1) bekezdésének b)-e) pontjaiban felsorolt
részvényfajták közé, törzsrészvény.
(2) A részvénytársaság által kibocsátott törzsrészvények névértéke összegének mindenkor meg kell
haladnia a részvénytársaság alaptőkéjének a felét.
186. § (1) A részvénytársaság alapszabálya - az erre vonatkozó feltételek meghatározásával - rendelkezhet
olyan részvény kibocsátásáról, amely más részvényfajtával szemben a részvényesnek meghatározott előnyt
biztosít (elsőbbségi részvény).
(2) Az alapszabály az elsőbbségi részvényfajtán belül
a) osztalékelsőbbséget,
b) a részvénytársaság jogutód nélkül történő megszűnése esetén a felosztásra kerülő vagyonból történő
részesedés elsőbbségét (likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbség),
c) a szavazati joggal összefüggő elsőbbséget,
d) vezető tisztségviselő vagy felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbséget, valamint
e) elővásárlási jogot,
f) külön törvényben meghatározott egyéb elsőbbségi jogot
biztosító részvényosztályt határozhat meg.
(3) Az alapszabály rendelkezhet olyan elsőbbségi részvény kibocsátásról, amely a (2) bekezdésben
meghatározott elsőbbségi jogosultságok közül egyidejűleg többet testesít meg.
(4) A (2) bekezdés a), b) és e) pontjában, valamint a (3) bekezdésében meghatározott elsőbbségi
részvényhez kapcsolódó szavazati jogot az alapszabály korlátozhatja vagy kizárhatja, ennek hiányában az
elsőbbségi részvényhez fűződő szavazati jog - a (2) bekezdés c) pontja kivételével - a részvény névértékének
megfelelően kerül megállapításra.
(5) Az alapszabály rendelkezhet olyan elsőbbségi részvényosztályba tartozó részvénysorozat
kibocsátásáról, amelynek részvényeit a részvényes vagy a részvénytársaság kérésére, az alapszabály
előírásainak megfelelően, más elsőbbségi részvényosztályba tartozó részvényre vagy törzsrészvényre kell
átcserélni.
(6) A (2) bekezdés f) pontja alapján külön törvényben meghatározott elsőbbségi részvény tekintetében e
törvénynek az elsőbbségi részvényekre vonatkozó rendelkezéseitől el lehet térni.
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187. § (1) Az osztalékelsőbbséget biztosító részvény a részvényesek között felosztható adózott
eredményből a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően, illetve
azoknál kedvezőbb mértékben jogosít osztalékra.
(2) Ha valamelyik évben az osztalékelsőbbséget biztosító részvények után bármely okból nem került sor
az osztalék kifizetésére, a következő évben más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó
részvényekre - ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik - a részvénytársaság csak akkor fizethet
osztalékot, ha az osztalékelsőbbséget biztosító részvények után járó elmaradt osztalék maradéktalanul
kifizetésre került.
(3) Ha a részvénytársaság a szavazati jogot korlátozó vagy kizáró elsőbbségi részvénynek biztosított
osztalékot valamelyik évben nem vagy nem teljesen fizeti ki, és azt a következő évben sem pótolja az arra az
évre esedékes osztalékkal együtt, az elsőbbségi részvény részvényesét teljes szavazati jog és más, az
alapszabályban meghatározott elsőbbségi jog illeti meg. Az elsőbbségi részvényes e jogokat mindaddig
gyakorolhatja, amíg a részvénytársaság az elmaradt osztalékot ki nem fizeti.
(4) Az osztalékelsőbbségi részvényhez fűződő kedvezmények igénybevételére vonatkozó részletes
szabályokról a részvénytársaság alapszabályában kell rendelkezni.
188. § (1) A szavazatelsőbbségi jogot biztosító részvény alapján a részvényes az alapszabályban
meghatározott mértékű többszörös szavazati jogot gyakorolhat. Az egy részvényhez kapcsolódó szavazati
jog azonban nem haladhatja meg a részvény névértékéhez igazodó szavazati jog tízszeresét.
(2) Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy a közgyűlési határozat csak a szavazatelsőbbséget biztosító
részvények egyszerű többségének igenlő szavazata mellett, ha pedig a szavazatelsőbbséget biztosító
részvényből egy részvény került kibocsátásra, az e részvénnyel rendelkező részvényes igenlő szavazatával
hozható meg.
(3) Az alapszabályban fel kell sorolni mindazokat a kérdéseket, amelyekre a (2) bekezdésben biztosított
elsőbbségi jog kiterjed, ideértve azt az esetet is, ha a szavazatelsőbbségi jog a közgyűlés hatáskörébe tartozó
valamennyi döntéshozatalra vonatkozik. Ezek hiányában a (2) bekezdésében meghatározott elsőbbségi jogra
vonatkozó alapszabályi rendelkezés semmis.
189. § (1) A vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény alapján a részvényesek az
alapszabályban meghatározott módon és eljárási rendben jogosultak az igazgatóság egy vagy több tagjának,
de legfeljebb az igazgatósági tagok egyharmadának a kijelölésére, akik ezáltal az igazgatóság tagjává válnak.
Az elsőbbségi részvényesek jogosultak az általuk kijelölt igazgatósági tag visszahívására.
(2) A közgyűlés az (1) bekezdésben meghatározottak szerint kijelölt vezető tisztségviselőt az
alapszabályban vagy a törvényben meghatározott feltételek bekövetkezte esetén visszahívhatja, ha a
kijelölésre jogosult elsőbbségi részvényesek ezt nem teszik meg. Ilyen esetben az elsőbbségi részvényesek új
vezető tisztségviselő kijelölésére jogosultak.
(3) Vezető tisztségviselő kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény nem bocsátható ki, ha a
részvénytársaságnál az igazgatóság jogkörét vezérigazgató (247. §) gyakorolja.
(4) A felügyelőbizottsági tag kijelölésére vonatkozó elsőbbségi részvény alapján a felügyelőbizottsági tag
kijelölésére, illetve visszahívására az (1)-(2) bekezdés megfelelően irányadó.
190. § (1) Elővásárlási jogot biztosító részvény esetén a részvényest a részvénytársaság által kibocsátott,
adásvétel útján átruházni kívánt részvényekre elővásárlási jog illeti meg. Ha a részvényes az átruházási
szándék és a kapott vételi ajánlat feltételeinek közlésétől számított tizenöt napon belül nem nyilatkozik, úgy
kell tekinteni, hogy elővásárlási jogával nem kíván élni.
(2) Az elővásárlási jog gyakorlásának részletes feltételeit az alapszabály állapítja meg.
191. § (1) Az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően a részvénytársaságnál teljes és részmunkaidőben
foglalkoztatott munkavállalók számára - ingyenesen vagy kedvezményes áron - dolgozói részvény
bocsátható ki (dolgozói részvény). A részvénytársaság olyan dolgozói részvény kibocsátásáról is határozhat,
amely a részvényesek között felosztható adózott eredményből - az osztalékelsőbbséget biztosító részvényt
követően - a más részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket megelőzően jogosít
osztalékra. Alapszabály rendelkezhet olyan dolgozói részvény kibocsátásáról is, amely vezető tisztségviselő
kijelölésére vonatkozó elsőbbségi jogot is megtestesít.
(2) A dolgozói részvényt - a 262. §-ban meghatározottak szerint - a részvénytársaság alaptőkéjének
felemelésével egyidejűleg, legfeljebb a felemelt alaptőke tizenöt százalékáig lehet forgalomba hozni.
(3) A dolgozói részvény csak a részvénytársaság munkavállalóira, illetve azokra ruházható át, akik
számára az alapszabály ezt a jogot a részvénytársasággal fennállt korábbi munkaviszonyukra tekintettel
biztosítja. A dolgozói részvény kibocsátáskori megszerzésének és utóbb történő átruházásának részletes
feltételeit az alapszabály határozza meg. Az alapszabály lehetővé teheti, hogy dolgozói részvényt a
munkavállalók meghatározott csoportjai közösen szerezhessenek.
(4) Ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik, a munkavállaló halála vagy munkaviszonyának
megszűnése esetén a munkavállaló örököse, illetve a volt munkavállaló a dolgozói részvényeket a (3)
bekezdésben meghatározott személyekre vagy a részvénytársaságra a munkaviszony megszűnésétől számított
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hat hónap elteltét követő első közgyűlésig ruházhatja át. A dolgozói részvénynek más személyre történő
átruházása semmis. Az átruházásra biztosított határidő eredménytelen elteltét követően a részvénytársaság a
dolgozói részvényt a közgyűlésen alaptőkéjének megfelelő csökkentésével bevonja vagy más
részvényfajtává átalakítva értékesíti.
(5) Öröklés esetén az (4) bekezdésben meghatározott hathónapos határidő
a) ha hagyatéki eljárásra nem került sor, az örökhagyó halálától,
b) hagyatéki eljárás esetén a hagyaték teljes hatályú átadásáról rendelkező hagyatékátadó végzés jogerőre
emelkedése napjától,
c) öröklési per esetén a bírósági ítélet jogerőre emelkedése napjától
számítandó.
(6) A volt munkavállalót, illetve örökösét a részvény bevonása, illetve átalakítását követő átruházása
esetén a részvény névértéke illeti meg, amelyet a részvény bevonásától vagy átruházásától számított harminc
napon belül kell kifizetni.
192. § (1) Az alapszabály rendelkezéseinek megfelelően az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó
mértékben előre meghatározott mértékű kamatra jogosító részvény is forgalomba hozható (kamatozó
részvény).
(2) A kamatozó részvény tulajdonosát a részvény névértéke után, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a
szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményből a részvényen feltüntetett módon
számított kamat illeti meg. Nem fizethető a részvényesnek kamat, ha ennek következtében a
részvénytársaság saját tőkéje a számviteli jogszabályok szerint számított módon nem érné el a
részvénytársaság alaptőkéjét.
(3) A kamatozó részvény tulajdonosát a kamaton felül a részvényhez fűződő valamennyi jog megilleti,
ideértve az osztalékhoz való jogot is.
193. § (1) A közgyűlés az alaptőke tíz százalékát meg nem haladó mértékben olyan részvény
kibocsátásáról is határozhat, amely alapján a kibocsátandó részvényre a részvénytársaságot vételi jog vagy a
részvényest eladási jog illeti meg, az alapszabályban meghatározott feltételek szerint (visszaváltható
részvény). Kibocsátható olyan visszaváltható részvény is, amely mind a vételi, mind az eladási jogot
megtestesíti.
(2) A vételi, illetve eladási jog gyakorlásának feltételeit a részvénytársaság alapszabályában kell a
részvények kibocsátását megelőzően meghatározni azzal, hogy a részvénytársaság csak olyan részvény
vonatkozásában élhet vételi jogával vagy teljesítheti a részvényes eladási jogából fakadó kötelezettségeit,
amelyekre vonatkozóan a részvényes a teljes névértéket, illetve kibocsátási értéket megfizette, a nem
pénzbeli hozzájárulást pedig a részvénytársaság rendelkezésére bocsátotta. A feltételek meghatározása során
az alapszabály eltérhet a Ptk.-nak a vételi jogra vonatkozó rendelkezéseitől.
(3) Tilos a (2) bekezdésben foglalt jogok gyakorlása, ha a részvénytársaság - a 219. § (1) bekezdése
alapján - osztalékfizetésről sem határozhatna. A vételi, illetve eladási jog gyakorlásához a szükséges fedezet
megállapításával összefüggésben a számviteli törvény szerinti beszámolóban és a közbenső mérlegben
foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe venni.
(4) A részvénytársaság a vételi vagy eladási jog gyakorlásának tényét soron kívül köteles a cégbíróságnak
elektronikus úton bejelenteni; a részvénytársaság a bejelentéssel egyidejűleg intézkedik a joggyakorlás
tényének a Cégközlönyben való közzétételéről. A társaság a visszaváltott részvény bevonásáról az alaptőke
kötelező leszállításának szabályait (270. §) figyelembe véve gondoskodik.
(5) Az alapszabály rendelkezhet olyan visszaváltható részvény kibocsátásáról, amely egyben a 186. § (2)
bekezdésében meghatározottak közül egy vagy több elsőbbségi jogot is megtestesít.

Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvény
194. § (1) A részvénytársaság alaptőkéjének feléig forgalomba hozhat olyan névre szóló kötvényt,
amelyet a kötvényes kérésére részvénnyé kell átalakítani (átváltoztatható kötvény).
(2) A részvénytársaság olyan névre szóló kötvény kibocsátását is elhatározhatja, amely utóbb, az alaptőke
felemelésekor tulajdonosának - a részvényeseket követően - jegyzési jogot biztosít (jegyzési jogot biztosító
kötvény).
(3) Az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvényre vonatkozó rendelkezéseket az alapszabály
állapítja meg. A részvénytársaság közgyűlése felhatalmazhatja az igazgatóságot átváltoztatható vagy jegyzési
jogot biztosító kötvény kibocsátására.

A részvényutalvány és az ideiglenes részvény
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195. § A részvénytársaság alapításának, illetve az alaptőke felemelésének a cégjegyzékbe való bejegyzése
előtt a részvényesek által teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről részvényutalvány állítható ki. A
részvényutalvány névre szóló okirat, amely másra nem ruházható át. A részvényutalvány - az ellenkező
bizonyításáig - igazolja az okiratban meghatározott személynek a részvénytársasággal szemben fennálló
jogait és kötelességeit.
196. § (1) A részvénytársaság alapításának, illetve az alaptőke felemelésének cégbírósági bejegyzését
követően, az alaptőke (felemelt alaptőke), illetve a részvények kibocsátási értékének a teljes befizetéséig
terjedő időszakra a részvényes által átvenni vállalt vagy az általa jegyzett részvényre teljesített vagyoni
hozzájárulás összegéről ideiglenes részvényt kell előállítani. Az ideiglenes részvény értékpapír, amelyre a
részvényre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy az ideiglenes részvény átruházása a részvény
tulajdonosának a részvénykönyvbe történő bejegyzésével válik hatályossá.
(2) Az ideiglenes részvénnyel a részvényes részvényesi jogait az általa már teljesített vagyoni
hozzájárulás mértékével arányosan gyakorolja. Elsőbbségi részvény esetén a részvényest elsőbbségi jog nem
illeti meg mindaddig, amíg teljes vagyoni hozzájárulását nem teljesíti. Ilyen esetben az elsőbbségi részvényes
a törzsrészvények tulajdonosait megillető részvényesi jogok arányos gyakorlására jogosult.
(3) A nyomdai úton előállított ideiglenes részvényen, illetve a dematerializált ideiglenes részvény esetén
az értékpapírszámlán fel kell tüntetni a részvényes által az ideiglenes részvény kibocsátásáig befizetett
összeget is. Az ideiglenes részvény kibocsátását követően a részvényes által teljesített további vagyoni
hozzájárulás összegét a részvényes kérésére az ideiglenes részvényen az értékpapírokra vonatkozó szabályok
szerint kell feltüntetni vagy az ideiglenes részvény érvénytelenné nyilvánításával egyidejűleg új ideiglenes
részvényt kell kibocsátani.
(4) Ha a részvényes az ideiglenes részvényt másra átruházza, a részvénytársasággal szemben az általa
átvenni vállalt vagy jegyzett részvényekre teljesítendő vagyoni hozzájárulásából eredő tartozásáért készfizető
kezesként felel. Az ideiglenes részvény többszöri átruházása esetén a készfizető kezesi felelősség valamennyi
volt részvényest egyetemlegesen terheli.
(5) Semmis az az ideiglenes részvény, amelyet a részvénytársaság bejegyzését megelőzően vagy a
ténylegesen teljesített vagyoni hozzájárulást meghaladó értékben állítanak ki.
(6) Az igazgatóság a részvények előállításakor felszólítja a részvényeseket ideiglenes részvényeik
benyújtására. A felszólításban megjelölt határidő elteltével a részvénytársaság az ideiglenes részvényeket
érvénytelenné nyilvánítja, illetve megsemmisíti.
197. § Az ideiglenes részvény az alapszabály szerint nyomdai úton vagy dematerializált formában
egyaránt előállítható. Amennyiben az ideiglenes részvény dematerializált formában kerül kibocsátásra, a
részvényesnek a dematerializált ideiglenes részvényt nyilvántartó értékpapírszámla, illetve ha a részvényes
már rendelkezik értékpapírszámlával, az alszámla megnyitására vonatkozó joga akkor nyílik meg, amikor az
alapszabálynak megfelelően teljesíti vagyoni hozzájárulását, illetve annak első részletét.

A részvény előállítása
198. § (1) A részvényt az értékpapírokra vonatkozó előírások betartásával, nyomdai úton vagy
dematerializált értékpapírként kell előállítani, illetve nyilvántartani. Az ideiglenes részvény és a részvény
előállítási módja eltérő lehet.
(2) A nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé alakítható át. Az átalakítás részletes
szabályait az értékpapírokról szóló törvényi rendelkezések állapítják meg.
199. § (1) A nyomdai úton előállított részvényen legalább a következőket kell feltüntetni:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
b) a részvény sorszámát, sorozatát és névértékét;
c) az első tulajdonos nevét;
d) a részvényfajtához, részvényosztályhoz, illetve részvénysorozathoz fűződő, az alapszabályban
meghatározott jogokat;
e) a kibocsátás időpontját (az alapszabály, illetve alaptőke-emelés esetén az alapszabály módosításának
keltét), az alaptőke nagyságát és a kibocsátott részvények számát;
f) a cégjegyzési módnak megfelelően a cégjegyzésre jogosult(ak) aláírását, az értékpapír kódját;
g) a részvény átruházásának korlátozása vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötése esetén a
korlátozás tartalmát, a részvénytársaság beleegyezési jogát.
(2) A dematerializált részvényre az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a
részvényen a részvény sorszámát feltüntetni nem kell, valamint az f) pontban meghatározott személyek
aláírását - az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően - a kibocsátó által kiállított és
a központi értéktárban elhelyezett okiraton kell feltüntetni. A dematerializált részvény az aláírás helyett, az
okiratot cégszerűen aláírók nevét tartalmazza.
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200. § (1) A részvényes a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke, illetve ha a részvények névértéke és kibocsátási értéke eltérő -, a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése
után igényelheti a neki járó nyomdai úton előállított részvény kiadását, illetve a dematerializált részvény
értékpapírszámlán történő jóváírását.
(2) A részvénytársaság az (1) bekezdésben foglaltak teljesülését követő harminc napon belül akkor is
köteles intézkedni a részvények haladéktalan előállításáról, ha ilyen részvényesi igény nem merült fel.
(3) Az a részvény, amelyet a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzése és az alaptőke,
illetve a részvények kibocsátási értékének teljes befizetése előtt állítanak ki, semmis.
201. § (1) Az alapszabály felhatalmazása alapján az egy részvénysorozatba tartozó részvények összevont
címletű részvényként is kibocsáthatók, továbbá a kibocsátást követően a részvényes kérésére és költségére
összevont címletű részvénnyé alakíthatóak át. A részvények összevont címletű részvénnyé történő átalakítása
- eltérő megállapodás hiányában - nem hoz létre közös tulajdont; a részvényes az összevont részvény
alapcímletéhez kapcsolódó jogaival, az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint szabadon
rendelkezik.
(2) Az összevont címletű részvényt - a részvényes kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont
részvényekre, illetve az alapszabályban az adott részvénysorozatra meghatározott névértékű részvényekre
kell bontani.

A részvénykönyv
202. § (1) A részvénytársaság igazgatósága vagy - (2) bekezdés szerinti - megbízottja a részvényesről,
ideértve az ideiglenes részvény tulajdonosát is, részvénykönyvet vezet, amelyben nyilvántartja a részvényes,
illetve a részvényesi meghatalmazott (a továbbiakban együtt: részvényes) - közös tulajdonban álló részvény
esetén a közös képviselő - nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvénysorozatonként a részvényes
részvényeinek, ideiglenes részvényeinek darabszámát (tulajdoni részesedésének mértékét), valamint egyéb,
törvényben és a részvénytársaság alapszabályában meghatározott adatokat. A részvénykönyv törölt adatainak
megállapíthatónak kell maradniuk.
(2) A részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére - külön törvény szerinti elszámolóháznak, központi értéktárnak, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi intézménynek, ügyvédnek vagy
könyvvizsgálónak (ide nem értve a számviteli törvény szerinti kötelező könyvvizsgálat esetén a választott
könyvvizsgálót), valamint közjegyzőnek, jogtanácsosnak adhat megbízást. A megbízás tényét és a megbízott
személyét a Cégközlönyben közzé kell tenni.
(3) A részvény átruházása a részvénytársasággal szemben akkor hatályos és a részvényes a
részvénytársasággal szemben részvényesi jogait csak akkor gyakorolhatja, ha a részvényest a
részvénykönyvbe bejegyezték.
(4) Dematerializált részvény esetén az (1) bekezdés szerinti adatoknak - ide nem értve az alapszabályban
meghatározott adatokat - a részvénykönyv vezetője számára történő bejelentésére, a részvényeknek az
értékpapírszámlán történő jóváírását követő két munkanapon belül, az értékpapírszámla-vezető köteles. Az
értékpapírszámla-vezető nem jelentheti be az adatokat, ha a részvényes így rendelkezett.
(5) Nyomdai úton előállított és - külön törvény szerinti - értékpapírletét-kezelőnél letétbe helyezett
részvény esetén a (4) bekezdést a letétkezelőre kell megfelelően alkalmazni.
(6) Nem jegyezhető be a részvénykönyvbe
a) az, aki így rendelkezett;
b) az, aki részvényét törvénynek vagy az alapszabálynak a részvény átruházására vonatkozó szabályait
sértő módon szerezte meg.
(7) A részvénykönyv vezetője - a (6) bekezdésben meghatározott kivétellel - nem tagadhatja meg a
részvénykönyvbe való haladéktalan bejegyzést.
(8) A részvénykönyv vezetője köteles a részvénykönyvből haladéktalanul törölni azt a részvényest, aki így
rendelkezett.
(9) Ha a részvényes tulajdonjoga az értékpapírszámlán történő terheléssel megszűnt, az értékpapírszámlavezető köteles e tényt a részvénykönyv vezetőjének a változástól számított két munkanapon belül
bejelenteni. A részvénykönyv vezetője köteles a bejelentés alapján a változást a részvénykönyvben
haladéktalanul átvezetni.
(10) A részvényes a részvénykönyvbe betekinthet és annak rá vonatkozó részéről az igazgatóságtól, illetve
annak megbízottjától másolatot igényelhet, amelyet a részvénykönyv vezetője öt napon belül teljesíteni
köteles. Harmadik személy a részvénykönyvbe betekinthet.
(11) Törvény meghatározott tevékenységet folytató részvénytársaságok számára a részvénykönyv
vezetésének további feltételeit határozhatja meg, ennek keretében bejelentési kötelezettséget írhat elő a
részvényt átruházó, illetve az azt megszerző terhére.
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A részvényátruházás sajátos szabályai
203. § (1) Ha a nyomdai úton előállított részvényre szerződéssel elővásárlási jogot, visszavásárlási jogot
vagy vételi jogot kötöttek ki, az a részvénytársasággal, illetve harmadik személyekkel szemben akkor
hatályos, ha a részvényen e jogokat felülbélyegzéssel feltüntették.
(2) Az igazgatóság a felülbélyegzéssel kapcsolatban a részvényes bejelentésére köteles eljárni.
(3) A dematerializált részvényen fennálló (1) bekezdés szerinti jog a részvénytársasággal, illetve harmadik
személyekkel szemben akkor hatályos, ha azt az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerint
nyilvántartják.
204. § (1) Törvény korlátozhatja a meghatározott személyek által átruházás útján megszerezhető
részvényfajtákat, illetve részvényosztályokat.
(2) Az alapszabály a részvény átruházás útján történő megszerzését az (1) bekezdésben foglaltakat
meghaladóan is korlátozhatja.
205. § (1) Az alapszabály előírhatja, hogy a részvények átruházásához a részvénytársaság beleegyezésére
(Ptk. 215. §) van szükség.
(2) A részvények átruházásához az alapszabályban megkívánt beleegyezés - az alapszabály eltérő
rendelkezése hiányában - az igazgatóság hatáskörébe tartozik.
(3) A beleegyezés csak fontos okból tagadható meg, így ha
a) a részvényt a részvénytársaság versenytársa kívánja megszerezni, vagy
b) azt - a részvénytársaság céljára és a részvényesek körére tekintettel - egyéb, az alapszabályban
meghatározott ok indokolja.
(4) Ha az igazgatóság a részvényre vonatkozó átruházási szándék írásban történt bejelentésének
kézhezvételétől számított harminc napon belül nem nyilatkozik, a beleegyezés megadottnak tekintendő.

A részvénytársaság alapítása
206. § (1) A részvénytársaság alapítása során az alapítók arra vállalnak kötelezettséget, hogy a
részvénytársaság valamennyi részvényét átveszik (zártkörű alapítás).
(2) Az alapítók a részvénytársaság alapításáról, a részvények átvételére vonatkozó
kötelezettségvállalásról, valamint a részvénytársaság szervezetéről és működéséről az alapszabályban
rendelkeznek.
207. § (1) A részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb ötmillió forintnál.
(2) Részvénytársaság pénzbeli hozzájárulás nélkül, nem pénzbeli hozzájárulással is alapítható.
208. § (1) Az alapszabályban - a 12. § (1) bekezdésében felsoroltakon kívül - meg kell határozni:
a) az alaptőke összegét, az alapításkor befizetendő pénzbeli hozzájárulás összegét és a részvény
névértéke, illetve kibocsátási értéke befizetésének egyéb feltételeit;
b) az alapítók nyilatkozatát a valamennyi részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalásról és a
részvényeknek az alapítók közötti megoszlásáról;
c) az alapítás során kibocsátandó részvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, hányad
részvény esetén a hányad részvények névértékét, valamint a részvények előállításának módját;
d) a 37. §-ban és a 247. §-ban foglalt kivételekkel az első igazgatóság tagjainak nevét (lakóhelyét);
e)
f) a közgyűlés összehívásának módját, továbbá a szavazati jog gyakorlásának feltételeit és módját.
(2) Szükség szerint tartalmazza az alapszabály:
a) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, szolgáltatásának időpontját, az ellenében adandó
részvények számát, névértékét, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és a nem
pénzbeli hozzájárulásnak az alapszabály szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló vagy
szakértő nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét);
b) az egyes részvényfajtákhoz, részvényosztályokhoz, illetve részvénysorozatokhoz kapcsolódó jogokat és
a részvényekhez fűződő egyes jogok esetleges korlátozását, a részvények más részvényfajtába,
részvényosztályba, illetve részvénysorozatba tartozó részvényre történő átalakításának szabályait, valamint
az egyes részvényfajtához, illetve részvényosztályhoz tartozó részvények számát, névértékét, illetve
kibocsátási értékét részvénysorozatonként;
c) az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvények sorozatát, számát, névértékét és a
kötvényekre vonatkozó szabályokat;
d) a részvények átruházásának korlátozását vagy annak a részvénytársaság beleegyezéséhez kötését;
e) a részvények kötelező bevonásával [267. § (3) bekezdés] összefüggésben szükséges rendelkezéseket;
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f) az igazgatóság felhatalmazását - a visszaváltható részvényhez kapcsolódó jogok gyakorlásával, a saját
részvény megszerzésével, osztalékelőleg fizetésével, valamint az alaptőkének az alaptőkén felüli vagyon
terhére történő felemelésével kapcsolatban - közbenső mérleg elfogadására;
g) vezérigazgató (247. §) választása esetén az első vezérigazgató nevét (lakóhelyét);
h) felügyelőbizottság választása esetén az első felügyelőbizottság tagjainak nevét (lakóhelyét),
könyvvizsgáló választása esetén az első könyvvizsgáló nevét (lakóhelyét, székhelyét);
i) mindazt, amiről a részvényesek az alapszabályban rendelkezni kívánnak.
209. § (1) Nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása esetén - az e törvényben meghatározott esetek
kivételével - az alapszabályhoz mellékelni kell a könyvvizsgáló, illetve más szakértő (a továbbiakban:
könyvvizsgáló) jelentését, amely tartalmazza a nem pénzbeli hozzájárulás leírását és értékelését - ezzel
összefüggésben a könyvvizsgáló arra vonatkozó megállapítását, hogy a nem pénzbeli hozzájárulásnak az
alapítók által előzetesen megállapított értéke egyensúlyban van-e az ellenében adandó részvények számával,
névértékével -, valamint az alkalmazott értékelési szempontok ismertetését. A részvénytársaság választott
könyvvizsgálója a nem pénzbeli hozzájárulás értékének előzetes felülvizsgálatára nem jogosult.
(2) Nincs szükség a könyvvizsgálói jelentésre, ha a nem pénzbeli szolgáltatást nyújtó részvényes a
szolgáltatás időpontjához képest három hónapnál nem régebbi, számviteli törvény szerinti beszámolóval
rendelkezik, amely a hozzájárulás értékét tartalmazza, vagy ha a nem pénzbeli hozzájárulás olyan
értékpapírokból áll, amelyek piaci értéke megállapítható.
(3) A könyvvizsgáló jelentését az igazgatóság a bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg a
Cégközlönyben közzéteszi.
210. § (1) A részvénytársaság cégbejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem
benyújtásáig
a) a pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló alapítók az alapszabályban átvenni vállalt részvény
névértékének, illetve kibocsátási értékének legalább huszonöt százalékát befizették,
b) a nem pénzbeli hozzájárulást - kivéve, ha a nem pénzbeli szolgáltatás értéke az alaptőke huszonöt
százalékát nem éri el - a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.
(2) Az alapszabály a pénzbeli hozzájárulás befizetésének minimális mértékét, illetve a bejegyzés előtt
rendelkezésre bocsátandó nem pénzbeli hozzájárulás értékének az alaptőkéhez viszonyított arányát magasabb
százalékban is megállapíthatja.
(3) A pénzbeli hozzájárulás teljesítését vállaló részvényes köteles a részvények teljes névértékét, illetve
kibocsátási értékét a részvénytársaságnak a cégjegyzékbe történő bejegyzésétől számított egy éven belül
befizetni.
(4) A nem pénzbeli hozzájárulásnak azon részét, amelyet a részvényes a bejegyzésig nem bocsátott a
részvénytársaság rendelkezésére, az alapszabályban meghatározott időpontban, de nem később, mint a
részvénytársaság bejegyzésétől számított ötödik év végéig kell a részvénytársaság rendelkezésére bocsátani.
211. § (1) A részvénytársaság cégbejegyzésétől számított két éven belül a társaság és annak alapítója,
valamint a társaság és a szavazati jogok legalább tíz százalékával rendelkező részvényese közötti
vagyonátruházási szerződés létrejöttéhez - feltéve, hogy a részvénytársaság által teljesítendő ellenszolgáltatás
elérné az alaptőke egytizedét - a közgyűlés előzetes, jóváhagyó határozatára van szükség. Ennek során a nem
pénzbeli hozzájárulás értékelésére és a könyvvizsgáló jelentésének nyilvánosságra hozatalára vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell (209. §).
(2) A részvénytársaság alapszabálya az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazását a cégbejegyzés
időpontjától számított két naptári évnél hosszabb időszakra és a szavazati jogok tíz százalékával nem
rendelkező részvényesek vonatkozásában is előírhatja.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a részvénytársasággal az
alapító, illetve a részvényes közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa, továbbá, olyan személy köt
szerződést, amelyben az alapító, illetve a részvényes közvetlenül vagy közvetve a szavazatok több mint
ötven százalékával vagy meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk. 685/B. §).
(4) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók a társaság tevékenységi körébe tartozó szokásos
nagyságrendű szerződésekkel, a hatósági határozattal és hatósági árverés útján történő tulajdonszerzéssel,
valamint a tőzsdei ügyletekkel kapcsolatban.

A részvényes jogai és kötelezettségei
A részvényes jogai
212. § (1) A részvényes az e fejezetben meghatározott jogok gyakorlására a részvény vagy - a (2)-(3)
bekezdésben írtak szerint kiállított - letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe történő
bejegyzést követően jogosult.
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(2) Dematerializált részvény esetén az értékpapírszámla-vezető köteles a részvényes kérésére a
részvényről tulajdonosi igazolást kiállítani. A tulajdonosi igazolásnak tartalmaznia kell a részvénytársaság
cégnevét, a részvényfajtát, a részvény darabszámát, az értékpapírszámla-vezető cégnevét és cégszerű
aláírását, a részvényes nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét). A közgyűlésen való részvételi jog
gyakorlásához kiállított tulajdonosi igazolás a közgyűlés vagy a megismételt közgyűlés napjáig érvényes.
(3) Nyomdai úton előállított és - külön törvény szerinti - értékpapírletét-kezelőnél letétbe helyezett
részvény esetén az értékpapírletét-kezelő köteles a részvényes kérésére a részvényről letéti igazolást
kiállítani. A letéti igazolás tartalmára és érvényességének időtartamára a (2) bekezdés megfelelően irányadó.
(4) A tulajdonosi igazolás kiállítását követően az értékpapírszámla-vezető az értékpapírszámlán a
részvényre vonatkozó változást csak a tulajdonosi igazolás egyidejű visszavonása mellett vezethet át. A letéti
igazolást az értékpapírletét-kezelőnek vissza kell vonnia, ha annak kiállítását követően a részvényt a
tulajdonos vagy képviselője rendelkezésére bocsátja.
(5) A részvénynek több tulajdonosa is lehet, akik a részvénytársasággal szemben egy részvényesnek
számítanak; jogaikat csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják és a részvényeseket terhelő
kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
(6) Az értékpapírokra vonatkozó külön törvény előírásai alapján eljáró részvényesi meghatalmazott a
részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat saját nevében, a részvényes javára gyakorolja.
213. § (1) A részvényes részvényesi jogait képviselő útján is gyakorolhatja. A könyvvizsgáló nem lehet
meghatalmazott. Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában nem lehet meghatalmazott az igazgatóság
tagja, illetve a vezérigazgató (247. §), a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója és a
felügyelőbizottság tagja sem.
(2) Egy képviselő több részvényest is képviselhet, egy részvényesnek azonban csak egy képviselője lehet.
A képviselőnek a meghatalmazó részvényes utasításai szerint kell szavaznia, ellenkező esetben a szavazat
érvénytelen.
(3) Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a képviseleti meghatalmazás egy közgyűlésre vagy
meghatározott időre, de legfeljebb tizenkét hónapra szólhat. A képviseleti meghatalmazás kiterjed a
felfüggesztett közgyűlés folytatására és a határozatképtelenség miatt ismételten összehívott közgyűlésre.
(4) A meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű magánokirat formájában kell a
részvénytársasághoz benyújtani.
214. § A részvényes jogosult a közgyűlésen részt venni, e törvényben megszabott keretek között
felvilágosítást kérni, valamint észrevételt és indítványt tenni, szavazati joggal rendelkező részvény
birtokában pedig szavazni.
215. § (1) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden
részvényesnek a napirendi pont tárgyalásakor a szükséges felvilágosítást megadni.
(2) Az igazgatóság a számviteli törvény szerinti beszámolónak és az igazgatóság, valamint a
felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait a közgyűlést megelőzően legalább tizenöt nappal köteles a
részvényesek tudomására hozni.
(3) A részvényest a részvénytársaság üzleti titkaival kapcsolatban titoktartási kötelezettség terheli, ennek
megszegésével a részvénytársaságnak okozott károkat köteles a Ptk. 339. §-ának szabályai szerint
megtéríteni.
216. § (1) A részvényhez fűződő szavazati jogot - az e törvényben meghatározott kivételekkel - a
részvény névértéke határozza meg.
(2) A szavazati jog gyakorlásának módját - e törvény és az értékpapírokra vonatkozó külön törvény
keretei között - az alapszabály határozza meg.
(3) Nem gyakorolhatja szavazati jogát a részvényes, amíg esedékes vagyoni hozzájárulását nem
teljesítette.
217. § (1) Azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább öt százalékával rendelkeznek, - az ok
megjelölésével - írásban kérhetik az igazgatóságtól, hogy valamely kérdést tűzzön a közgyűlés napirendjére.
Az alapszabály ezt a jogot a szavazatok kisebb hányadát képviselő részvényeseknek is megadhatja.
(2) A részvényesek az (1) bekezdés szerinti jogukat a közgyűlési meghívó kézhezvételétől, illetve a
közgyűlés összehívásáról szóló hirdetmény megjelenésétől számított nyolc napon belül gyakorolhatják.

A részvényes kötelezettségei
218. § (1) A részvényes köteles az általa átvett részvények névértékének, illetve kibocsátási értékének
megfelelő pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatást a 210. § szerint meghatározott időpontig a
részvénytársaságnak befizetni, illetve rendelkezésre bocsátani. A részvényes e kötelezettségek alól - az
alaptőke-leszállítás esetét kivéve - nem mentesíthető; az általa már teljesített vagyoni hozzájárulást a
részvénytársaság fennállása alatt nem követelheti vissza.
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(2) A részvényes - a 210. §-ban meghatározott határidőn belül - a részvény névértékének, illetve
kibocsátási értékének befizetésére akkor köteles, amikor az igazgatóság az alapszabályban meghatározott
feltételek szerint erre felszólítja. A részvényes fizetési kötelezettségének a felszólítást megelőzően is eleget
tehet.
(3) Ha a részvényes részvényesi joga a 14. § szerint szűnt meg és a részvényes által az alapszabályban
átvenni vállalt részvényre jutó vagyoni hozzájárulás teljesítésének kötelezettségét más személy nem vállalja
át, kötelező az alaptőkének a késedelembe esett részvényes által vállalt vagyoni hozzájárulás mértékének
megfelelő leszállítása.
(4) A késedelembe esett részvényest az általa teljesített vagyoni hozzájárulás értéke az alaptőke
leszállítását követően, illetve akkor illeti meg, amikor a helyébe lépő részvényes vagyoni hozzájárulását a
részvénytársasággal szemben teljesíti.

A társasági vagyon védelme
219. § (1) A részvénytársaság saját tőkéjéből a részvényes javára, annak tagsági jogviszonyára
figyelemmel kifizetést a társaság fennállása során kizárólag az e törvényben meghatározott esetekben és - az
alaptőke leszállításának esetét kivéve - csak a számviteli törvényben meghatározott feltételek teljesülése
esetén, a tárgyévi adózott eredményből, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott
eredményből teljesíthet. Nem kerülhet sor kifizetésre, ha a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint
helyesbített saját tőkéje nem éri el vagy a kifizetés következtében nem érné el a részvénytársaság alaptőkéjét.
(2) Az alapszabály előírhatja, hogy az igazgatóságnak írásban kell nyilatkozni arról, hogy az (1) bekezdés
szerinti kifizetés nem veszélyezteti a társaság fizetőképességét, illetve a hitelezők érdekeinek érvényesülését.
A nyilatkozat megtételének elmulasztásával történő kifizetéssel, illetve valótlan nyilatkozat tételével okozott
károkért az igazgatóság tagjai a vezető tisztségviselőkre vonatkozó általános rendelkezések szerint felelnek.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában kifizetésnek minősül a pénzbeli és a nem pénzbeli vagyoni értékű
juttatás egyaránt. Kivételt képeznek a részvénytársaság által - a 191. § (1) bekezdése és 259. § (3) bekezdése
alapján - ellenérték nélkül juttatott részvények.
(4) Azokat a kifizetéseket, amelyeket az (1) bekezdés rendelkezései ellenére teljesítettek, a
részvénytársaság részére vissza kell fizetni, feltéve, hogy a társaság bizonyítja a részvényes
rosszhiszeműségét.
(5) A kamatozó részvény kivételével a részvénytársaság kamatot a részvény után nem fizethet.
220. § (1) A részvényest a részvénytársaságnak a 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a közgyűlés
által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék) illeti meg.
Osztalékra az a részvényes jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés időpontjában a
részvénykönyvben szerepel, kivéve, ha az alapszabály ettől eltérő időpontot határoz meg. Az alapszabály
lehetőséget adhat arra, hogy a részvényest megillető osztalék nem pénzbeli vagyoni értékű juttatásként
kerüljön teljesítésre. A részvényes az osztalékra csak a már teljesített vagyoni hozzájárulása arányában
jogosult.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazására az alapszabályban az egyes részvényosztályokra
meghatározott külön jogok figyelembevételével kerülhet sor.
(3) A közgyűlés az osztalékfizetésről a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadásával egyidejűleg,
az igazgatóság javaslatára határozhat. Ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, az igazgatóság
javaslatát a felügyelőbizottságnak előzetesen jóvá kell hagynia.
221. § (1) Két, egymást követő számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása közötti időszakban - ha
az alapszabály azt megengedi - a részvénytársaság közgyűlése osztalékelőleg fizetéséről akkor határozhat, ha
a) a számviteli törvény szerint készített közbenső mérleg alapján megállapítható, hogy a részvénytársaság
rendelkezik az osztalékelőleg fizetéséhez szükséges fedezettel. A kifizetés azonban nem haladhatja meg az
utolsó számviteli törvény szerinti beszámoló szerinti üzleti év könyveinek lezárása óta keletkezett
eredménynek a számviteli törvényben foglaltak alapján megállapított, illetve a szabad eredménytartalékkal
kiegészített összegét és a részvénytársaságnak a számviteli törvény szerint helyesbített saját tőkéje a kifizetés
folytán nem csökkenhet az alaptőke összege alá, továbbá
b) a részvényesek vállalják az osztalékelőleg visszafizetését, amennyiben utóbb a számviteli törvény
szerinti beszámoló alapján - a 219. § (1) bekezdésben foglaltakra figyelemmel - az osztalékfizetésre nem
lenne jogszabályi lehetőség.
(2) Az alapszabály felhatalmazhatja az igazgatóságot arra, hogy a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyása
mellett a közgyűlés helyett határozzon osztalékelőleg fizetéséről.
222. § (1) A 219. § (4) bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a részvényes,
bár nem tagsági jogviszonyára tekintettel, olyan kifizetésben részesült, amelyre a 219. § (1) bekezdésben
foglaltak egyébként nem adnának lehetőséget, és amely a felelős társasági gazdálkodás követelményével
összeegyeztethetetlen.
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(2) A részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei, valamint a
részvénytársaság azon hitelezői, akiknek a kifizetés időpontjában még nem esedékes követelése eléri a
jegyzett tőke tíz százalékát, a költségek megelőlegezésével egyidejűleg kérhetik a cégbíróságtól független
szakértő kirendelését annak megvizsgálása végett, hogy a kifizetés megalapozza-e a 219. § (4) bekezdésben
foglaltak alkalmazását. A cégbíróság eljárására a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok
megfelelően alkalmazandók.

Saját részvény
223. § (1) A részvénytársaság az általa kibocsátott részvényeknek (saját részvény) az alapítás során
történő átvételére nem jogosult. A részvénytársaság saját részvényeit - e törvény eltérő rendelkezése
hiányában - kizárólag alaptőkén felüli vagyona fedezete mellett szerezheti meg, kivéve, ha a szabályozott
piacra bevezetett részvények kivezetése során a részvényes az eladási jogát gyakorolja. A részvénytársaság
köteles a szabályozott piacra bevezetett részvények kivezetése során a részvényes eladási jogának gyakorlása
következtében megszerzett részvényeket 2 éven belül elidegeníteni, vagy azokat bevonni.
(2)
(3) Tilos azoknak a részvényeknek a megszerzése, amelyek névértékének, illetve kibocsátási értékének
teljes befizetése (rendelkezésre bocsátása) nem történt meg.
(4) Tilos a saját részvény megszerzése, ha az adott üzleti évben a részvénytársaság a 219. § (1)
bekezdésében meghatározott feltételek hiányában nem fizethet osztalékot, kivéve a szabályozott piacra
bevezetett részvények kivezetése esetén. Ennek megállapítására a számviteli törvény szerinti beszámolóban
és a közbenső mérlegben foglaltakat a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül lehet figyelembe
venni. A részvénytársaság köteles a szabályozott piacra bevezetett részvények kivezetése során a részvényes
eladási jogának gyakorlása következtében megszerzett részvényeket 2 éven belül elidegeníteni, vagy azokat
bevonni.
224. § A saját részvény megszerzésének feltétele, hogy a közgyűlés az igazgatóságot arra, a feltételek
meghatározásával felhatalmazza. A felhatalmazás szólhat egyszeri alkalomra vagy legfeljebb tizennyolc
hónapos időtartamra. A felhatalmazással együtt meg kell határozni különösen a megszerezhető részvények
fajtáját (osztályát), számát, névértékét, visszterhes megszerzés esetében az ellenérték legalacsonyabb és
legmagasabb összegét.
225. § (1) Az alapszabály rendelkezhet arról, hogy nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes
felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére a részvénytársaságot közvetlenül fenyegető, súlyos
károsodás elkerülése érdekében kerül sor.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az igazgatóság a soron következő közgyűlésen köteles tájékoztatást
adni a saját részvények megszerzésének indokáról, a megszerzett részvények számáról, össznévértékéről,
valamint e részvényeknek a részvénytársaság alaptőkéjéhez viszonyított arányáról és a kifizetett
ellenértékről.
226. § (1) Nincs szükség a közgyűlés által adott előzetes felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére
a részvénytársaságot megillető követelés kiegyenlítését célzó, peres vagy nem peres bírósági eljárás
keretében kerül sor. Ilyen esetben a 223. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell alkalmazni.
(2) Nincs szükség a közgyűlés által adott felhatalmazásra, ha a részvények megszerzésére átalakulással
(VI. fejezet) összefüggésben kerül sor. Ilyen esetben a 223. § (2) és (4) bekezdésében foglaltakat nem kell
alkalmazni.
(3) Ha a saját részvények megszerzésére az (1) vagy a (2) bekezdésben meghatározott esetekben kerül sor,
a részvénytársaság köteles a megszerzett részvényeknek az alaptőke tíz százalékát meghaladó részét a
megszerzéstől számított három éven belül elidegeníteni vagy az alaptőke csökkentésével bevonni.
(4) Ha a részvénytársaság a saját részvények megszerzése során törvénybe ütköző módon járt el, köteles a
részvényeket azok megszerzésétől számított egy éven belül elidegeníteni vagy az alaptőke csökkentésével
bevonni.
227. § A részvénytársaság a megszerzett saját részvény alapján szavazati jogot nem gyakorolhat, a saját
részvényt a határozatképesség megállapításánál, valamint a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásával
összefüggésben is figyelmen kívül kell hagyni. A saját részvényre eső osztalékot, illetve kamatot - ha az
alapszabály eltérően nem rendelkezik - az osztalékra jogosult részvényeseket megillető részesedésként kell
részvényeik arányában számításba venni. Az osztalékra való jogosultság szabályai megfelelően
alkalmazandók a részvénytársaság megszűnése esetén a társasági vagyon felosztása során is.
228. § (1) A saját részvényre vonatkozó szabályok alkalmazandók azokban az esetekben is, amikor a
részvénytársaság részvényeit olyan részvénytársaság vagy korlátolt felelősségű társaság szerzi meg,
amelyben a részvénytársaság - közvetlenül vagy közvetve - a szavazatok több mint ötven százalékával vagy
meghatározó befolyással rendelkezik (Ptk. 685/B. §).
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(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadóak abban az esetben is, ha a részvénytársaság részvényeit olyan
külföldi székhellyel rendelkező gazdasági társaság szerzi meg, amely - a rá irányadó jog szerint részvénytársaságnak vagy korlátolt felelősségű társaságnak minősül.
(3) A részvénytársaság által megszerzett saját részvényekkel azonosan kell megítélni, ha harmadik
személy a részvények megszerzése során saját nevében, de a részvénytársaság javára jár el.
(4) A 223-226. §-okban foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha a részvénytársaság - ideértve az (1)-(3)
bekezdés szerinti eseteket - saját részvényeit követelés biztosítékául fogadja el.
229. § (1) A részvénytársaság nem nyújthat kölcsönt, nem adhat biztosítékot, továbbá pénzügyi
kötelezettségeit azok esedékessé válását megelőzően nem teljesítheti, ha annak célja az általa kibocsátott
részvények harmadik személy részéről történő megszerzésének az elősegítése.
(2) Az (1) bekezdésbe foglaltakba ütköző szerződés semmis.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatók azokra az ügyletekre, amelyek közvetlenül vagy
közvetve a részvénytársaság munkavállalói - ideértve a részvénytársaság többségi befolyása alatt álló
társaságok munkavállalóit - vagy a munkavállalók által e célra alapított szervezetek részvényszerzését segítik
elő, továbbá a bankok és más hitelintézetek által rendes üzletmenetük során megkötött ügyletekre.
230. § Nem minősülnek saját részvénynek azok a részvények, amelyeket a részvénytársaság e törvény
vagy az alapszabály rendelkezése szerint ideiglenesen köteles megszerezni (191. §, 193. §). Ezekkel a
részvényekkel a részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat.

A részvénytársaság szervezete
A közgyűlés
231. § (1) A közgyűlés a részvénytársaság legfőbb szerve, amely a részvényesek összességéből áll.
(2) A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) döntés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az alapszabály megállapításáról és módosításáról;
b) döntés a részvénytársaság működési formájának megváltoztatásáról;
c) a részvénytársaság átalakulásának és jogutód nélküli megszűnésének elhatározása;
d) a 37. §-ban foglalt kivétellel az igazgatóság tagjainak, illetve a vezérigazgatónak (247. §), továbbá a
felügyelőbizottság tagjainak és a könyvvizsgálónak a megválasztása, visszahívása, díjazásának
megállapítása;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása;
f) döntés - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - osztalékelőleg fizetéséről;
g) döntés a nyomdai úton előállított részvény dematerializált részvénnyé történő átalakításáról;
h) az egyes részvénysorozatokhoz fűződő jogok megváltoztatása, illetve az egyes részvényfajták,
osztályok átalakítása;
i) döntés - ha e törvény másként nem rendelkezik - az átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító
kötvény kibocsátásáról;
j) döntés - ha e törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke felemeléséről;
k) döntés - ha e törvény másként nem rendelkezik - az alaptőke leszállításáról;
l) döntés a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának kizárásáról, illetve az igazgatóság felhatalmazásáról a
jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására;
m) döntés minden olyan kérdésben, amit törvény vagy az alapszabály a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe
utal.
232. § (1) A közgyűlést az alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer össze
kell hívni. Szükség esetén rendkívüli közgyűlés bármikor összehívható.
(2) A közgyűlést - ha e törvény másképp nem rendelkezik - az igazgatóság hívja össze.
(3) A közgyűlést az alapszabályban meghatározott módon, a közgyűlés kezdő napját legalább tizenöt
nappal megelőzően a részvényeseknek küldött meghívó útján kell összehívni. Az alapszabály rendelkezhet
úgy is, hogy azoknak a részvényeseknek, akik ezt kívánják, a közgyűlésre szóló meghívót elektronikus úton
kell megküldeni.
(4) A meghívó tartalmazza:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
b) a közgyűlés időpontját és helyét;
c) a közgyűlés megtartásának módját;
d) konferencia-közgyűlés esetén a szavazási meghatalmazott nevét, elérhetőségét;
e) a közgyűlés napirendjét;
f) a szavazati jog gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
g) a közgyűlés határozatképtelensége esetére a megismételt közgyűlés helyét és idejét.
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(5) A közgyűlés helye, ha az alapszabály vagy az igazgatóság eltérően nem rendelkezik, a
részvénytársaság székhelye vagy telephelye.
233. § (1) A közgyűlésen megjelent részvényesekről jelenléti ívet kell készíteni, amelyen fel kell tüntetni
a részvényes, illetve képviselője nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), részvényei számát és az őt
megillető szavazatok számát, valamint a közgyűlés időtartama alatt a jelenlévők személyében bekövetkezett
változásokat.
(2) A jelenléti ívet a közgyűlés elnöke és a jegyzőkönyvvezető aláírásával hitelesíti.
234. § (1) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített
szavazatok több mint felét képviselő részvényes jelen van.
(2) Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés az eredeti napirenden szereplő ügyekben
- az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában - a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A
nem határozatképes és a megismételt közgyűlés között - az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
(3) Az alapszabály módot adhat a közgyűlés felfüggesztésére. Ha a közgyűlést felfüggesztik, azt harminc
napon belül folytatni kell. Ebben az esetben a közgyűlés összehívására és a közgyűlés tisztségviselőinek
megválasztására vonatkozó szabályokat nem kell alkalmazni. A közgyűlést csak egy alkalommal lehet
felfüggeszteni.
235. § Az alapszabály a határozatképességgel kapcsolatos rendelkezések [234. § (1) bekezdés]
alkalmazását az egyszerű többséget igénylő kérdések eldöntésénél kizárhatja vagy azokat eltérően
szabályozhatja.
236. § (1) A közgyűlésnek a 231. § (2) bekezdésének a)-c), h) és k) pontjaiban felsorolt ügyekben, ha a
törvény eltérően nem rendelkezik, a határozati javaslatot legalább háromnegyedes többséggel kell elfogadnia.
Az alapszabály a felsorolt ügyeken kívül is előírhatja a szavazatok legalább háromnegyedes többségével
történő határozathozatalt.
(2) Ha az alapszabály módosítására az alaptőke felemeléséről vagy leszállításáról hozott közgyűlési
határozat végrehajtásával összefüggésben, az alaptőke nagyságának meghatározása végett kerül sor, a
közgyűlésnek az alapszabály módosítására vonatkozó jóváhagyó döntése az alaptőke felemelésével vagy
leszállításával összefüggő közgyűlési határozat elfogadásával megadottnak tekintendő.
237. § Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a közgyűlés olyan határozata, amely valamely
részvénysorozathoz kapcsolódó jogot hátrányosan változtat meg, akkor hozható meg, ha ahhoz az érintett
részvénysorozatok részvényesei az alapszabályban meghatározott módon külön is hozzájárulnak. Ennek
során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések ide nem értve a 227. § szerint kizárt szavazati jogosultságot - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás
megadásának módjára vonatkozó részletes szabályokat az alapszabályban kell megállapítani.
238. § (1) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét;
b) a közgyűlés megtartásának módját, helyét és idejét;
c) a közgyűlés levezető elnökének, a jegyzőkönyvvezetőnek, a jegyzőkönyv hitelesítőjének és a
szavazatszámlálóknak a nevét;
d) a közgyűlésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott indítványokat;
e) a határozati javaslatokat, az azokra leadott szavazatok és ellenszavazatok számát, valamint a
szavazástól tartózkodók számát.
(2) A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető és a közgyűlés levezető elnöke írja alá, és egy erre
megválasztott, jelen lévő részvényes hitelesíti.
(3) Az igazgatóság a közgyűlési jegyzőkönyvnek vagy kivonatának egy hiteles példányát, a jelenléti ívet a
közgyűlés befejezését követő harminc napon belül köteles a cégbírósághoz benyújtani.
(4) Bármely részvényes a közgyűlési jegyzőkönyvből kivonat vagy másolat kiadását kérheti az
igazgatóságtól.
239. § (1) Az alapszabály rendelkezhet a közgyűlés oly módon történő megtartásáról is, hogy a
részvényesek a közgyűlésen nem közvetlen személyes jelenléttel, hanem az alapszabályban foglaltak szerint,
erre alkalmas, a részvényesek közötti párbeszédet, illetve vitát korlátozás nélkül lehetővé tevő elektronikus
hírközlő eszköz közvetítésével vesznek részt, amely a személyes részvétellel egyenértékű részvényesi
joggyakorlásra ad lehetőséget. A konferencia-közgyűlés megtartása során nem alkalmazhatók olyan
elektronikus hírközlő eszközök, illetve a közgyűlés nem tartható meg olyan feltételekkel, amelyek nem teszik
lehetővé a konferencia-közgyűlésen részt vevők személyének megállapítását, továbbá nem alkalmazhatók
olyan feltételek, amelyek valamely részvényes vagy a részvényesek meghatározott csoportja tekintetében
hátrányos különbségtételt eredményeznek.
(2) Ha az alapszabály a konferencia-közgyűlés megtartását lehetővé teszi, és nem tartalmaz a részvétellel
kapcsolatban eltérő rendelkezést, a részvényesek szabadon döntenek saját részvételük módjáról. Ilyen
esetben azoknak a részvényeseknek, akik a közgyűlésen személyesen vesznek részt, e szándékukat legalább
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öt nappal a közgyűlés napja előtt be kell jelenteniük a részvénytársaságnak. Mindazokat a részvényeseket,
akik e szándékukról a részvénytársaságot határidőben nem tájékoztatják, úgy kell tekinteni, mint akik a
közgyűlésen telekommunikációs kapcsolaton keresztül vesznek részt.
(3) A közgyűléssel, illetve a telekommunikációs kapcsolat biztosításával összefüggésben a
részvénytársaságnál felmerülő költségeket a részvénytársaság viseli, azok a részvényesekre nem háríthatók
át.
240. § (1) Az alapszabály rendelkezhet úgy, hogy a részvénytársaság éves rendes közgyűlésén csak
személyes megjelenéssel lehet részt venni, továbbá meghatározhatja azokat az egyéb kérdéseket, amelyek a
konferencia-közgyűlésen nem tárgyalhatók.
(2) Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy nem tartható konferencia-közgyűlés olyan internet kapcsolat
közbeiktatásával, amely a hangot nem közvetíti.
(3) Az alapszabály kimondhatja, hogy nem tartható konferencia-közgyűlés, ha a részvénytársaságnak a
szavazatok legalább öt százalékával rendelkező részvényesei - az ok megjelölésével - írásban ez ellen, a
közgyűlés megtartása előtt legalább öt nappal tiltakoznak, és egyben kérik a közgyűlés hagyományos módon
történő megtartását.
241. § (1) A konferencia-közgyűlés megnyitása előtt a közgyűlésen közvetlen személyes jelenléttel részt
venni kívánó részvényesek részvényesi jogosultságát a részvénykönyv adatai alapján ellenőrizni kell.
Alapszabályban vagy annak felhatalmazása alapján közgyűlési határozatban kell rendelkezni arról, hogy a
közgyűlésen telekommunikációs kapcsolat útján részt vevő részvényesek személyazonossága miként
ellenőrizendő, rendelkezni kell továbbá a szavazás módjáról és eredményének hiteles megállapításáról, a
közgyűlés tisztségviselőinek megválasztásáról, valamint a részvényest megillető felszólalási és javaslattételi
jog gyakorlásának feltételeiről.
(2) A konferencia-közgyűlésen elhangzottakat és a hozott határozatokat hiteles módon úgy kell rögzíteni,
hogy az utóbb is ellenőrizhető legyen. Ha a közgyűlésen elhangzottakról felvétel készült, azonban a
közgyűlésen hozott határozatot be kell nyújtani a cégbírósághoz, a felvétel alapján jegyzőkönyvet kell
készíteni, amelyet az igazgatóság hitelesít.
242. § (1) Az alapszabály előírhatja, hogy a részvényesek a közgyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben
közgyűlés tartása nélkül írásban vagy más, a döntéshozatal során tett jognyilatkozatok bizonyítására alkalmas
eszköz felhasználásával is határozhatnak.
(2) A közgyűlés tartása nélkül döntésre bocsátott határozatok tervezetét a részvényeseknek az igazgatóság
írásban köteles megküldeni úgy, hogy a döntésre a részvényeseknek - alapszabály eltérő rendelkezése
hiányában - legalább nyolc nap álljon rendelkezésre. A részvényesek e határidő eltelte előtt küldhetik meg
írásban szavazatukat.
(3) A szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül vagy ha valamennyi
részvényes szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól számított három napon belül a
részvénytársaság igazgatósága megállapítja a szavazás eredményét és azt további három napon belül írásban
közli a részvényesekkel.
(4) Kétség esetén a döntésre bocsátott határozattervezeteknek a részvényesekhez történt megérkezését a
részvénytársaság, a szavazatnak a határidő letelte előtt történő elküldését és a részvénytársasághoz történt
megérkezését a részvényes köteles bizonyítani.
(5) Az alapszabály rendelkezhet úgy is, hogy a részvénytársaságnak a szavazatok legalább öt százalékával
rendelkező részvényeseinek a kérésére össze kell hívni a közgyűlést a határozattervezetek megtárgyalására.
(6) A közgyűlés tartása nélkül történő határozathozatalra a közgyűlésre vonatkozó szabályok megfelelően
alkalmazandók.

Az igazgatóság
243. § (1) Ha e törvény kivételt nem tesz, az igazgatóság a részvénytársaság ügyvezető szerve, amely
legalább három, legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét maga választja tagjai közül. Az
alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatóság elnökét közvetlenül a közgyűlés választja.
(2) Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja. Az igazgatóság tagjainak egymás közötti
feladat- és hatáskörmegosztásáról az igazgatóság által elfogadott ügyrendben kell rendelkezni.
(3) Az igazgatóság ügyrendje lehetővé teheti, hogy az igazgatóság ülésén a tagok nem személyes
jelenléttel, hanem elektronikus hírközlő eszköz közvetítésével vegyenek részt. Ez esetben az ülés
megtartásának részletes szabályait az ügyrendben meg kell állapítani.
(4) Az igazgatóság tagjai a részvénytársaság közgyűlésén tanácskozási joggal vesznek részt.
244. § (1) A részvénytársaság számviteli törvény szerinti beszámolójának az előterjesztése az igazgatóság
feladata.
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(2) Az igazgatóság az ügyvezetésről, a társaság vagyoni helyzetéről és üzletpolitikájáról az
alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egyszer a közgyűlés, háromhavonta a
felügyelőbizottság részére jelentést készít.
(3) Az igazgatóság gondoskodik részvénytársaság üzleti könyveinek szabályszerű vezetéséről.
245. § (1) Az igazgatóság köteles nyolc napon belül - a felügyelőbizottság egyidejű értesítése mellett - a
szükséges intézkedések megtétele céljából a közgyűlést összehívni, ha tudomására jut, hogy
a) a részvénytársaság saját tőkéje a veszteség következtében az alaptőke kétharmadára csökkent, vagy
b) saját tőkéje a 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá csökkent, vagy
c) a részvénytársaságot fizetésképtelenség fenyegeti, vagy fizetéseit megszüntette, illetve ha vagyona
tartozásait nem fedezi.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt esetekben a részvényeseknek határozniuk kell az alaptőke biztosításáról,
illetve annak módjáról, így különösen a részvényesek által történő befizetés előírásáról, illetve az alaptőke
leszállításáról, továbbá a társaságnak más társasággá történő átalakulásáról, ezek hiányában pedig a társaság
megszüntetéséről.
246. § Ha a közgyűlés befejezését követő három hónapon belül az összehívására okot adó, a 245. § (1)
bekezdésének a) pontja szerinti körülmény változatlanul fennáll, az alaptőke leszállítása kötelező.
247. § Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy igazgatóság választására nem kerül sor és az igazgatóság
e törvényben meghatározott jogait egy vezető tisztségviselő (vezérigazgató) gyakorolja.

Az alaptőke felemelése
248. § (1) Az alaptőke felemelése
a) új részvények forgalomba hozatalával;
b) az alaptőkén felüli vagyon terhére;
c) dolgozói részvény forgalomba hozatalával; illetve
d) feltételes alaptőke-emelésként, átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával
történik.
(2) Az új részvény és kötvény forgalomba hozatala zártkörű vagy nyilvános módon történhet.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti alaptőke-emelési esetek és módok egyidejűleg is elhatározhatók és
végrehajthatók.
249. § Ha a részvénytársaság új részvények nyilvános forgalomba hozatalával alaptőkéjének felemelését
határozza el, a közgyűlésnek előzetesen határoznia kell a részvénytársaság működési formájának
megváltoztatásáról (173. §).
250. § (1) A részvénytársaság alaptőkéje felemeléséről - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a
közgyűlés határoz.
(2) Ha a részvénytársaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott
forgalomba, az alapszabály előírhatja, hogy az alaptőke felemelését elhatározó közgyűlési határozat
érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel - az alapszabályban foglaltak szerint - érintettnek minősülő
részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon az alaptőke
felemeléséhez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges
korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a 227. § szerint kizárt szavazati
jogosultságot - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó részletes szabályokat az
alapszabályban kell megállapítani.
251. § (1) Az alapszabály az alaptőke pénzbeli hozzájárulás ellenében történő felemelése esetére a
részvényeseknek, az átváltoztatható, illetve jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosainak a részvények
átvételére elsőbbségi jogot biztosíthat. Részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog biztosítása esetén
legalább az elsőbbségi jog gyakorlására jogosultak körét, sorrendjét és a rendelkezésre álló időtartamot az
alapszabályban kell szabályozni.
(2) Ha a részvénytársaság jegyzési jogot biztosító kötvényt bocsát ki, az (1) bekezdés szerinti elsőbbségi
jogról a kötvény kibocsátása előtt rendelkezni és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosai számára a
részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jogot biztosítani kell.
252. § (1) A részvénytársaság közgyűlése, ha az alapszabály ennek lehetőségét nem zárja ki, közgyűlési
határozatban felhatalmazhatja az igazgatóságot az alaptőke felemelésére. A felhatalmazásban meg kell
határozni azt a legmagasabb összeget (jóváhagyott alaptőke), amellyel az igazgatóság a részvénytársaság
alaptőkéjét a közgyűlési határozatban megszabott, legfeljebb ötéves időtartam alatt összesen felemelheti.
Eltérő közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésére szóló, megújítható felhatalmazás a 248. § (1)
és (2) bekezdése szerinti valamennyi alaptőke-emelési esetre és módra vonatkozik.
(2) Az igazgatóságnak az alaptőke felemelésére történő felhatalmazása egyben feljogosítja és kötelezi az
igazgatóságot az alaptőke felemelésével kapcsolatos, a törvény vagy az alapszabály szerint egyébként a
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közgyűlés hatáskörébe tartozó döntések meghozatalára, ideértve az alapszabálynak az alaptőke felemelése
miatt szükséges módosítását is.
(3) Az (1) bekezdés szerinti közgyűlési határozatról szóló közleményt az igazgatóság köteles a határozat
meghozatalát követő harminc napon belül a Cégközlönyben közzétenni.
253. § Az alaptőke-emelés, illetve annak cégjegyzékbe történő bejegyzése során az alapításra irányadó
szabályokat megfelelően alkalmazni kell.

Alaptőke-emelés új részvények forgalomba hozatalával
254. § (1) A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények zártkörű, illetve nyilvános forgalomba
hozatalával emelheti fel.
(2) A részvénytársaság alaptőkéjét új részvények forgalomba hozatalával akkor emelheti fel, ha korábban
forgalomba hozott valamennyi részvényének névértékét, illetve kibocsátási értékét befizették, a nem pénzbeli
hozzájárulást pedig maradéktalanul a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották.
255. § (1) Az alaptőkének új részvények forgalomba hozatalával történő felemeléséről szóló közgyűlési
határozatban meg kell határozni:
a) az alaptőke-emelés módját;
b) az alaptőke-emelés összegét, szükség szerint legkisebb tervezett összegét;
c) az alaptőke-emeléshez kapcsolódó alapszabály módosítás tervezetét, ezen belül a kibocsátandó új
részvények számát, sorozatát, illetve a sorozatba tartozó részvények fajtájához, részvényosztályához,
részvénysorozatához kapcsolódó jogokat, a részvények előállításának módját, névértékét, illetve kibocsátási
értékét (részvényjellemzők), továbbá a részvények névértéke vagy kibocsátási értéke befizetésének
feltételeit;
d) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében adandó részvények számát és egyéb
jellemzőit, a hozzájárulást szolgáltató nevét (cégét), lakóhelyét, székhelyét és az előzetes értékelést végző
könyvvizsgáló nevét (cégét), székhelyét (lakóhelyét), a szolgáltatás időpontját;
e) a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló időtartamot.
(2) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell jelölni azokat a személyeket, akiket
a közgyűlés feljogosít a részvények átvételére, feltéve, hogy az arra jogosultak jegyzési elsőbbségükkel nem
éltek. A közgyűlés határozatában meg kell jelölni az egyes személyek által átvehető részvények számát és
jellemzőit.
(3) A részvények átvételére - ha az alapszabály eltérően nem rendelkezik - csak olyan személy jelölhető
ki, aki a részvények átvételére és a részvények ellenértékének szolgáltatására vonatkozó előzetes
kötelezettségvállaló nyilatkozatot megtette. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a vállalt pénzbeli, illetve nem
pénzbeli hozzájárulás pontos összegét, illetve leírását és értékét, valamint a nem pénzbeli hozzájárulás
szolgáltatásának időpontját. A részvénytársaság a kötelezettségvállaló nyilatkozatban foglaltaktól eltérően
több pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a nyilatkozattevőt a részvények átvételére
vonatkozó határozatában nem jelölheti ki.
256. § (1) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlés az alapszabályt az alaptőke-emeléssel
összefüggésben - a részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalások eredményétől függően - a
nyilatkozat megtételére rendelkezésre álló határidő lejártának napjával módosíthatja. Ebben az esetben az
alaptőke-emeléssel kapcsolatban újabb közgyűlés tartására nincs szükség.
(2) Az alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatot az igazgatóság a határozat meghozatalától
számított harminc napon belül köteles a Cégközlönyben közzétenni.
257. § (1) Ha feltételes alapszabály módosításra nem került sor vagy az alaptőke-emelés során olyan
kérdésben kell a közgyűlésnek határoznia, amelyre vonatkozóan a feltételes alapszabály-módosítás nem vagy
nem megfelelő rendelkezést tartalmaz, a részvények átvételére vonatkozó nyilatkozat megtételére
rendelkezésre álló határidő eredményes lezárását követő hatvan napon belül az alapszabály módosításáról a
közgyűlésnek határoznia kell.
(2) Az alaptőke-emelésről döntő közgyűlési határozatban a részvénytársaság alapszabályát a tőke
nagysága és a részvények jellemzői vonatkozásában kell módosítani.
(3) Eltérő tartalmú közgyűlési határozat hiányában az alaptőke felemelésével forgalomba hozott új
részvény első ízben az alaptőke-emelés bejegyzésének üzleti éve után járó osztalékra jogosít.
258. § (1) Az alaptőke-emelés meghiúsul, ha az alaptőke-emelés tervezett összegének, illetve legkisebb
összegének megfelelő névértékű, illetve kibocsátási értékű részvények átvételére az arra jogosultak nem
vállaltak kötelezettséget.
(2) Az alaptőke-emelés meghiúsulását a részvény átvételére vonatkozó kötelezettségvállalás teljesítésére
előírt határidő lejártát követő harminc napon belül elektronikus úton kell bejelenteni a cégbíróságnak.
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Alaptőke-emelés az alaptőkén felüli vagyon terhére
259. § (1) A részvénytársaság alaptőkéjét alaptőkén felüli vagyonával vagy annak egy részével
felemelheti, ha a számviteli törvény szerinti, az előző üzleti évre vonatkozó számviteli törvény szerinti
beszámolójának mérlege vagy a tárgyévi közbenső mérlege alapján a tőkeemelés fedezete biztosított, és a
részvénytársaság alaptőkéje a tőkeemelést követően sem haladja meg a számviteli törvény szerint
helyesbített saját tőke összegét. Az alaptőkén felüli vagyon fedezetének fennállását a számviteli törvény
szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg a mérleg fordulónapját követő hat hónapon belül igazolja.
(2) Ha az alaptőke felemeléséről - a 252. §-ban foglaltak szerint - az igazgatóság határozhat, az
igazgatóság jogosult a felügyelőbizottság előzetes jóváhagyását követően, a közbenső mérleg elfogadására.
(3) A felemelt alaptőkét megtestesítő részvények a részvénytársaság részvényeseit ellenérték nélkül,
részvényeik névértékének arányában illetik meg.
(4) Az alaptőke-emelésről szóló közgyűlési határozatban rendelkezni kell az alapszabály módosításáról és
meg kell határozni az alaptőke-emelés végrehajtásának feltételeit (új részvények kibocsátása, felülbélyegzés,
kicserélés).
260. § (1) Nyomdai úton előállított részvények esetén, az alaptőke-emelés bejegyzését követő hatvan
napon belül az igazgatóságnak az alapszabályban meghatározott módon, erre vonatkozó felhívásban kell
tájékoztatnia a részvényeseket a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új,
kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, kezdő és záró időpontjáról. Alapszabály eltérő
rendelkezése hiányában a részvények átadására és átvételére legalább harminc-harminc napot kell biztosítani.
A kicserélésre átadott részvényeket az igazgatóság, az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint
eljárva, a záró időpontot követően érvényteleníti.
(2) Amennyiben a részvényes a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeket a felhívásban megjelölt
időtartamon belül az igazgatóságnak nem adja át, az igazgatóság a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. A
részvények érvénytelenítéséről szóló határozatot a Cégközlönyben közzé kell tenni. Az érvénytelenné
nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a határozat keltétől kezdve nem gyakorolhatók.
(3) Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a részvénytársaság új részvényeket bocsát ki, és
azokat értékesíti.
(4) Ha a részvényes az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvényeket a felhívásban megjelölt időtartam
alatt nem veszi át, a részvénytársaság ezeket a részvényeket is értékesíti.
(5) A (3)-(4) bekezdés szerint az ideiglenesen a részvénytársaság rendelkezése alá került részvények nem
minősülnek saját részvénynek, azokkal a részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat.
(6) A részvénytársaság a (3)-(4) bekezdés szerinti értékesítésre kerülő részvényeket, azoknak a
rendelkezése alá kerülésétől számított hat hónapon belül értékesítheti. Ennek hiányában a részvényeket az
alaptőke kötelező leszállítása szabályainak betartásával be kell vonni. Az értékesítésből befolyt vételár,
illetve a részvények bevonása esetén azok névértékére jutó saját tőkerész a határidőt elmulasztó részvényest
illeti meg az alaptőke-leszállítás bejegyzését követően, a vételár kézhezvételétől számított harminc napon
belül.
261. § Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke-emelés bejegyzését követő, az
alapszabályban meghatározott időn, ennek hiányában tizenöt napon belül értesíti a központi értéktárat és a
részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke-emelés következtében a részvényes részvénytulajdonában
beállt változásról.

Alaptőke-emelés dolgozói részvény forgalomba hozatalával
262. § (1) A közgyűlés a részvénytársaság alaptőkéjét dolgozói részvény forgalomba hozatalával
felemelheti.
(2) Ingyenes dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén a dolgozói részvények névértékét a
részvénytársaság alaptőkén felüli vagyona biztosítja. Kedvezményes dolgozói részvény kibocsátása esetén a
közgyűlési határozat szerint a részvényes által befizetendő összeg és az alaptőkén felüli vagyon együttesen
biztosítja a forgalomba hozott dolgozói részvények névértékét.
(3) Kedvezményes dolgozói részvények forgalomba hozatalakor a dolgozókat terhelő fizetési szabályokat
a részvénytársaság által e célból rendelkezésre bocsátott alaptőkén felüli vagyon figyelembevételével kell
meghatározni.
(4) Dolgozói részvény forgalomba hozatala esetén az alaptőkén felüli vagyon terhére történő, valamint az
új részvények zártkörű forgalomba hozatalával történő alaptőke-emelés szabályai megfelelően irányadóak.

Alaptőke-emelés átváltoztatható kötvény forgalomba hozatalával
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263. § (1) A közgyűlés feltételes alaptőke-emelést határozhat el átváltoztatható kötvény forgalomba
hozatalával. Az átváltoztatható kötvény zártkörű vagy nyilvános forgalomba hozatala során az értékpapírokra
vonatkozó törvényi rendelkezések alkalmazandók.
(2) A feltételes alaptőke-emelést elhatározó közgyűlési határozatban meg kell határozni
a) a kötvénykibocsátás módját (zártkörű, nyilvános);
b) a kibocsátandó kötvények számát, névértékét, illetve kibocsátási értékét, a kötvények sorozatát
(kötvény jellemzők), a jegyzés helyét és idejét;
c) a kötvények részvénnyé történő átalakításának feltételeit, időpontját;
d) a kötvény futamidejét, a kamat vagy egyéb hozam megfizetésének feltételeit;
e) zártkörű kötvény kibocsátása esetén a kötvények jegyzésére jogosult személyeket, és az általuk
jegyezhető kötvények számát és egyéb jellemzőit.
264. § (1) Eredményes kötvénykibocsátás esetén a közgyűlés köteles a kötvényjegyzésre rendelkezésre
állt határidő lejártát követő hatvan napon belül alapszabályát módosítani.
(2) Amennyiben a kötvényjegyzés eredménytelen volt, az igazgatóság köteles a kötvényjegyzés
lezárásától számított harminc napon belül e tényt a cégbíróságnak elektronikus úton bejelenteni.
265. § (1) A kötvénytulajdonosok a kötvény futamidején belül, a közgyűlés által meghatározott időtartam
alatt írásban - a kötvényeknek az igazgatóság részére történő benyújtásával - kötvényeik helyébe részvényt
igényelhetnek. Ha a kötvényeket a részvények névértékénél, illetve kibocsátási értékénél alacsonyabb
összeggel bocsátották ki, a kötvénytulajdonos a bejelentéssel egyidejűleg köteles a kötvény és a részvény
névértéke, illetve kibocsátási értéke közötti különbözetet a részvénytársaságnak megfizetni. A nyilatkozat
megtételével a kötvénytulajdonos jogosulttá válik részvényutalványra.
(2) Az átváltoztatható kötvényt kibocsátó közgyűlési határozatban foglaltaknak megfelelően az (1)
bekezdés szerinti bejelentés megtételére rendelkezésre álló időtartam lejártát követő első közgyűlésen vagy a
közgyűlési határozatban meghatározott időpontban kell az alaptőke felemeléséről dönteni, és ennek
megfelelően a részvénytársaság alapszabályát módosítani.

Az alaptőke leszállítása
266. § (1) A részvénytársaság az alaptőkét leszállíthatja, az e törvényben meghatározott esetekben pedig
az alaptőke leszállítása kötelező.
(2) Nem szállítható le az alaptőke - a 268. § (5) bekezdésében meghatározott kivétellel - a 207. § (1)
bekezdésében meghatározott összeg alá.
(3) Ha az alaptőkét a 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeg alá kellene leszállítani és a
részvényesek az alaptőke pótlásáról három hónapon belül nem gondoskodnak, a részvénytársaság közgyűlése
köteles a részvénytársaságnak más társasági formába történő átalakulásáról, más társasággal történő
egyesüléséről, vagy jogutód nélküli megszűnéséről dönteni.
267. § (1) Az alaptőke leszállításáról, ha az a részvénytársaság elhatározásából történik, a (3) bekezdésben
meghatározott kivétellel a közgyűlés dönt.
(2) Ha a részvénytársaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba tartozó részvényeket hozott
forgalomba, az alapszabály előírhatja, hogy az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat
érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással - az alapszabályban foglaltak szerint érintettnek minősülő részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott módon a
döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges korlátozására
vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a 227. § szerint kizárt szavazati jogosultságot - nem
alkalmazhatók. A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó részletes szabályokat az alapszabályban kell
megállapítani.
(3) Mellőzhető az alaptőke leszállításával összefüggésben a közgyűlési határozathozatal, ha a
részvénytársaság alapszabálya meghatározott feltételek bekövetkeztének esetére a részvények kötelező
bevonását és az alaptőke leszállítását előzetesen, az érintett részvénysorozatba tartozó részvények
kibocsátását megelőzően előírta. A részvénybevonás feltételeire és módjára vonatkozó részletes szabályokat
az alapszabálynak kell tartalmaznia.
268. § (1) Az alaptőke leszállításáról döntő közgyűlést összehívó meghívónak tartalmaznia kell az
alaptőke leszállítás mértékére, okára és végrehajtásának módjára vonatkozó tájékoztatást, továbbá, ha erre
sor kerül, az alaptőke feltételes leszállításának tényét.
(2) Az alaptőke leszállításáról szóló közgyűlési határozatban meg kell jelölni:
a) az alaptőke-leszállítás okát (okait), nevezetesen azt, hogy az alaptőke leszállítása tőkekivonás vagy
veszteségrendezés érdekében, vagy a részvénytársaság saját tőkéje más elemének (ideértve a lekötött
tartalékot is) növelése céljából történik;
b) azt az összeget, amellyel az alaptőke csökken, és a részvények jellemzőit;
c) az alaptőke-leszállítás végrehajtásának módját.
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(3) Az alaptőke tőkekivonással történő leszállításakor a részvényeseket megillető összeg megállapítása
során számításba kell venni - az alaptőke csökkenése arányában - az alaptőkén felüli vagyon összegét is.
Amennyiben a saját tőke kevesebb, mint a jegyzett tőke összege, az alaptőke tőkekivonással történő
leszállítása előtt először a veszteség rendezése miatti alaptőke-leszállításról kell dönteni.
(4) A közgyűlésnek az alaptőke-leszállításról szóló határozata, amennyiben a 271-272. § szerinti eljárás
eredményesen zárul, egyben az alapszabály módosítását is jelenti.
(5) A közgyűlés az alaptőkét a 207. § (1) bekezdésében meghatározott összegnél alacsonyabb összegre is
leszállíthatja. Az alaptőke leszállításáról szóló határozat azonban csak akkor hatályos, ha egyidejűleg sor
kerül az alaptőke felemelésére is, amelynek következményeként a leszállított és felemelt alaptőke összege
eléri legalább a 207. § (1) bekezdésében meghatározott összeget.
269. § (1) Alaptőke leszállítása esetén mindenekelőtt a részvénytársaság tulajdonában álló saját
részvényeket kell bevonni.
(2) Az alaptőke leszállításának végrehajtására nyomdai úton előállított részvények esetén sor kerülhet a
részvények
a) kicserélésével;
b) lebélyegzésével;
c) számának az alapszabályban meghatározott módon történő csökkentésével.
270. § (1) Ha az alaptőke leszállítása e törvény szerint kötelező, az alaptőke - a tőke-leszállítási eljárás
eredményes lefolytatásától függő - feltételes leszállításáról a társaság kérelmére a cégbíróság határoz.
(2) A kérelemben meg kell jelölni az alaptőke kötelező leszállításának okát, valamint a 268. § (2)
bekezdés b)-c) pontjaiban foglaltakat. A társaság köteles kérelméhez mellékelni azokat az okiratokat,
amelyekből az alaptőke leszállításának kötelező volta megállapítható.
(3) A kérelemről a cégbíróság tizenöt napon belül határoz. A kérelemnek helyt adó végzés ellen
fellebbezésnek nincs helye.
(4) A bíróságnak az alaptőke-leszállításról szóló határozata, amennyiben a 271-272. § szerinti eljárás
eredményesen zárul, egyben az alapszabály módosítást is jelenti.
(5) Alapszabály eltérő rendelkezése hiányában az igazgatóság a bíróság jogerős határozatáról legkésőbb a
soron következő közgyűlésen köteles a részvényeseket tájékoztatni.
271. § (1) Az igazgatóság az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat meghozatalát, illetve a
jogerős bírósági határozat kézbesítését követő harminc napon belül köteles intézkedni az alaptőke
leszállításról hozott döntésnek a Cégközlönyben történő, kétszer egymás utáni közzétételéről, akként, hogy a
két közzététel között legalább harminc napnak kell eltelnie. A hirdetményben fel kell tüntetni, hogy az
alaptőke feltételes leszállításáról a közgyűlés vagy a bíróság döntött, a hirdetménynek ezen kívül
tartalmaznia kell a döntés tartalmát, valamint fel kell hívni a társaság hitelezőit, hogy a hirdetmény első
alkalommal történt közzétételét megelőzően keletkezett és ezen időpontig esedékessé nem vált követeléseik
után - a (3) bekezdés szerinti kivételekkel - biztosítékra tarthatnak igényt. Az ismert hitelezőket a
részvénytársaság közvetlenül is köteles értesíteni.
(2) A társaság hitelezői a hirdetmény utolsó közzétételétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn
belül jogosultak bejelenteni, ha a részvénytársaság alaptőkéjének leszállításával összefüggésben biztosítékra
tartanak igényt.
(3) Nem jogosult biztosítékra a hitelező, ha az alaptőke-leszállításhoz kapcsolódó kockázattal arányos
biztosítékkal - jogszabály vagy szerződés alapján - már rendelkezik, vagy ha a részvénytársaság pénzügyi,
vagyoni helyzetére figyelemmel a biztosítékadás indokolatlan.
272. § Az igazgatóság a kérelem előterjesztésére biztosított határidő lejártát követő nyolc napon belül
köteles biztosítékot nyújtani vagy a kérelem elutasításáról indokolással ellátott határozatot a hitelezőnek
kézbesíteni. Az elutasító vagy nem megfelelő biztosíték nyújtásáról szóló határozat felülvizsgálatát az
érintett hitelező a határozat kézhezvételétől számított nyolc napon belül a cégbíróságtól kérheti. A cégbíróság
- a törvényességi felügyeleti eljárásra irányadó szabályok megfelelő alkalmazásával - a kérelem
előterjesztésétől számított harminc napon belül határoz. A cégbíróság az eljárás lefolytatását követően
elutasítja a kérelmet vagy a társaságot megfelelő biztosíték nyújtására kötelezi. Az alaptőke leszállítása
mindaddig nem jegyezhető be a cégjegyzékbe, amíg az arra jogosult hitelező nem kap megfelelő biztosítékot.
273. § (1) A 271-272. §-ban foglaltak nem alkalmazhatók, ha a részvénytársaság alaptőkéjének
leszállítására
a) a társaság veszteségének rendezése végett, vagy
b) a számviteli törvényben meghatározott módon, a részvénytársaság alaptőkéjén felüli lekötött tartalék
javára történő átcsoportosítás céljából
kerül sor.
(2) Az (1) bekezdés b) pont szerinti esetben az alaptőke terhére képzett tartalék nem haladhatja meg a
részvénytársaság alaptőkéjének tíz százalékát. Az így képzett lekötött tartalék kizárólag a társasági
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veszteségek csökkentésére vagy utóbb a részvénytársaság alaptőkéjének a felemelésére fordítható, tilos abból
a részvényesek javára a 175. § szerinti kifizetést teljesíteni.
(3) Ha az alaptőke kötelező leszállítása meghiúsult és a meghiúsulástól számított harminc napon belül a
részvénytársaság a kötelező tőkeleszállítás okait nem szünteti meg, a részvénytársaság köteles más társasági
formába átalakulni vagy jogutód nélküli megszűnéséről határozni.
274. § (1) Az alaptőke leszállításának bejegyzésére csak akkor kerülhet sor, ha az erre irányuló kérelem
mellékleteként a részvénytársaság igazolja a 271-272. §-ban foglaltak betartását.
(2) Az alaptőke leszállításának meghiúsulását az igazgatóság köteles a cégbíróságnak harminc napon belül
elektronikus úton bejelenteni.
275. § (1) Nyomdai úton előállított részvények esetén, az alaptőke leszállításának bejegyzését követő
hatvan napon belül az igazgatóságnak az alapszabályban meghatározott módon, erre vonatkozó felhívásban
kell tájékoztatnia a részvényeseket a felülbélyegzendő, illetve kicserélendő részvények átvételének és az új,
kicserélt vagy felülbélyegzett részvények átadásának helyéről, kezdő és záró időpontjáról. Alapszabály eltérő
rendelkezése hiányában a részvények átadására és átvételére legalább harminc napot kell biztosítani. A
kicserélésre átadott részvényeket az igazgatóság, az értékpapírokra vonatkozó rendelkezések szerint eljárva,
a záró időpontot követően érvényteleníti.
(2) Ha a részvényes a felülbélyegzendő vagy kicserélendő részvényeket a felhívásban megjelölt
időtartamon belül az igazgatóságnak nem adja át, az igazgatóság a részvényeket érvénytelenné nyilvánítja. A
részvények érvénytelenítéséről szóló határozatot a Cégközlönyben közzé kell tenni. Az érvénytelenné
nyilvánított részvényekkel részvényesi jogok a határozat keltétől kezdve nem gyakorolhatók.
(3) Az érvénytelenné nyilvánított részvények helyett a részvénytársaság új részvényeket bocsát ki, és
azokat értékesíti.
(4) Ha a részvényes az új, kicserélt vagy felülbélyegzett részvényeket a felhívásban megjelölt időtartam
alatt nem veszi át, a részvénytársaság ezeket a részvényeket is értékesíti.
(5) A (3)-(4) bekezdés szerint az ideiglenesen a részvénytársaság rendelkezése alá került részvények nem
minősülnek saját részvénynek, azokkal a részvénytársaság részvényesi jogokat nem gyakorolhat.
(6) A részvénytársaság a (3)-(4) bekezdés szerinti értékesítésre kerülő részvényeket, azoknak a
rendelkezése alá kerülésétől számított hat hónap elteltét követő első közgyűlésig értékesítheti. Ennek
hiányában a részvényeket az alaptőke kötelező leszállítása szabályainak betartásával be kell vonni.
(7) Az értékesítésből befolyt vételár, illetve a részvények bevonása esetén azok névértékére jutó saját
tőkerész a határidőt elmulasztó részvényest illeti meg.
276. § (1) Dematerializált részvények esetén az igazgatóság az alaptőke leszállításának bejegyzését
követő, az alapszabályban meghatározott időn, ennek hiányában tizenöt napon belül értesíti a központi
értéktárat és a részvényes értékpapírszámla-vezetőjét az alaptőke leszállítása következtében a részvényes
részvénytulajdonában beállt változásról.
(2) A részvényesnek csak az alaptőke-leszállítás cégjegyzékbe történő bejegyzése után szabad az
alaptőke, illetve az alaptőkén felüli vagyon terhére kifizetést teljesíteni vagy a részvényre vonatkozó, még be
nem fizetett pénzbeli, illetve még nem szolgáltatott nem pénzbeli hozzájárulás teljesítését elengedni.

A részvénytársaság megszűnése
277. § A részvénytársaság közgyűlése a szavazatok háromnegyedes szótöbbségével elhatározhatja a
részvénytársaság megszűnését.
278. § (1) A részvénytársaság jogutód nélküli megszűnése esetében a tartozások kiegyenlítése után
fennmaradó vagyont - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a részvényesek között az általuk a
részvényekre ténylegesen teljesített befizetések, illetve nem pénzbeli hozzájárulások alapján, részvényeik
névértékének arányában kell felosztani. Ha a részvénytársaság likvidációs hányadhoz fűződő elsőbbséget
biztosító részvényt bocsátott ki, a vagyon felosztásakor az elsőbbségi részvény biztosította jogokat
figyelembe kell venni.
(2) Ha a végelszámolás megindításakor, illetve a felszámolás elrendelésekor a részvénytársaság alaptőkéje
nem került teljes egészében befizetésre, a végelszámoló, illetve a felszámoló jogosult a még nem teljesített
pénzbeli és nem pénzbeli szolgáltatásokra vonatkozó kötelezettséget azonnal esedékessé tenni és azok
teljesítését a részvényesektől követelni, ha arra a részvénytársaság tartozásainak kiegyenlítése érdekében van
szükség.

A részvénytársaságok átalakulására vonatkozó különös szabályok
279. § (1) Részvénytársaságok egyesülése esetében az egyesülési szerződésben a 79. § (1) bekezdésében
felsoroltakon kívül meg kell határozni
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a) az egyesülő részvénytársaságok részvényeinek cserearányát és a beolvadó részvénytársaság
részvényesei számára az alaptőkén felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfizetés mértékét,
amely nem lehet több mint a részvényesek számára a vagyonhányaduk alapján juttatott részvények
névértékének tíz százaléka;
b) az átvevő társaság részvényei átruházásának részletes szabályait;
c) azt az időpontot, amelytől fogva a részvények az adózott eredményből való részesedésre jogosítanak;
d) azokat a jogokat, amelyeket a jogutód társaság a különleges jogokkal felruházott részvényeseknek (így
az alapítókat megillető előnyökkel, az elsőbbségi, dolgozói vagy kamatozó részvényfajtához fűződő jogokkal
összefüggésben) vagy más értékpapír-tulajdonosoknak biztosít, illetve az ezekkel kapcsolatos intézkedési
javaslatokat;
e) azokat az előnyöket, amelyeket az egyesülő részvénytársaságok az igazgatóságnak, a vezető állású
munkavállalóknak, illetve a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanak.
(2) Az egyesülő részvénytársaságok vezető tisztségviselői az egyesülési szerződés elkészítésével
egyidejűleg írásbeli beszámolót készítenek, amelyben a jogi és a gazdasági szempontok ismertetésével
megindokolják az egyesülés szükségességét, valamint a részvények cserearányát. Ha az értékelésnek különös
nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell. A részvényesek számára megismerhető iratokról a részvényes
kérésére, a részvénytársaság költségére teljes vagy kivonatos másolatot kell készíteni. Az egyesülő
társaságok vezető tisztségviselői a 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint felelnek az egyesülés
előkészítése és végrehajtása során tanúsított felróható magatartásukkal okozott kárért.
(3) A vagyonmérleg-tervezeteket ellenőrző könyvvizsgálónak nyilatkoznia kell, hogy az (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott cserearányt a részvénytársaság milyen módszerekkel határozta meg, ezek a
módszerek külön-külön milyen értéket eredményeztek, és hogy álláspontja szerint a cserearány megfelelő-e.
Ha az értékelésnek különös nehézségei voltak, ezeket is ismertetni kell.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak szerint eljáró könyvvizsgálónak vagy más, az egyesülő
részvénytársaságoktól független szakértőnek a részvénytársaságok megbízása alapján készített jelentésében
nyilatkoznia kell az egyesülési szerződés tervezetében és a vezető tisztségviselők írásbeli beszámolójában
foglaltak megalapozottságáról. A jelentésnek tartalmaznia kell az arra vonatkozó állásfoglalást is, hogy a
tervezett egyesülés veszélyezteti-e a részvénytársaságokkal szembeni hitelezői követeléseknek a kielégítését.
(5) Az átváltoztatható kötvény esetében az egyesüléssel létrejövő részvénytársaságnak a
kötvénytulajdonosok számára olyan jogosultságokat kell biztosítania, amelyek legalább egyenértékűek
azokkal a jogosultságokkal, amelyekkel a jogelőd gazdasági társaságban rendelkeztek, kivéve, ha a
kötvénytulajdonosok mindegyike hozzájárul saját jogosultsága megváltoztatásához. A tulajdonos az egyesülő
társaságok által kibocsátott átváltoztatható vagy jegyzési jogot biztosító kötvény visszavásárlását is
igényelheti a jogutód részvénytársaságtól. E bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni, ha az értékpapír
kibocsátásakor előre meghatározták e tulajdonosok helyzetét egy esetleges egyesülés esetére.
(6) Amennyiben az egyesülő részvénytársaságok valamennyi részvényese egyhangú határozattal úgy
határoz, az egyesülés során a (3)-(4) bekezdések rendelkezései nem alkalmazandóak.
280. § (1) Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok harminc nappal az egyesülési szerződés
elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt kötelesek az egyesülési szerződés tervezetét, az egyesülő
részvénytársaságok vezető tisztségviselői által készített írásbeli beszámolót, valamint - amennyiben készült a könyvvizsgálónak, illetve a független szakértőnek az egyesülési szerződés tervezetére és az írásbeli
beszámolóra vonatkozó álláspontját tartalmazó jelentést benyújtani az egyesülő részvénytársaságok
cégjegyzékét vezető cégbírósághoz.
(2) Az egyesülésről döntő második közgyűlést megelőző harminc nappal az egyesüléssel érintett
részvénytársaságok minden részvényesének jogában áll, hogy megismerje a közgyűlési döntéshez készített
iratokon kívül az egyesülő társaságok utolsó háromévi, a számviteli törvény szerinti beszámolóinak tartalmát
is.
(3) Ha több részvényfajta, illetve részvényosztály létezik, az egyesülést kimondó határozat meghozatala
során a 237. §-t megfelelően alkalmazni kell.
(4) Az egyesüléssel érintett részvénytársaságok hitelezői - a 76. § (2) bekezdésben foglalt rendelkezések
megfelelő alkalmazásával - biztosítékot igényelhetnek, ha igazolják, hogy az egyesülés veszélyezteti
követeléseik kielégítésének alapját, feltéve, hogy az egyesüléssel érintett részvénytársaságok korábban nem
nyújtottak számukra biztosítékot.
(5) Mentesül a részvénytársaság az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség alól, amennyiben az egyesülési
szerződés elfogadásáról döntő közgyűlés napja előtt harminc nappal és legalább a közgyűlés lezárásáig tartó
időszak alatt a részvénytársaság saját honlapján - a Ctv. 21/A. §-ában foglaltak szerint - folyamatosan,
korlátozástól mentesen és ingyenesen biztosítja az érintett dokumentumok megismerhetőségét a nyilvánosság
számára, vagy a dokumentumokat a Cégközlönyben való közzététel útján hozza nyilvánosságra.
281. § (1) Részvénytársaság szétválása esetében a szétválási szerződésben a 83. § (4)-(5) bekezdésében
felsoroltakon kívül meg kell határozni:
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a) a szétváló részvénytársaságok részvényeinek cserearányát és a részvényesek számára az alaptőkén
felüli vagyon terhére juttatható kiegészítő készpénzfizetés mértékét, amely nem lehet több mint a
részvényesek számára a vagyoni hányaduk alapján juttatott részvények névértékének tíz százaléka;
b) azokat az előnyöket, amelyeket a szétváló részvénytársaságok az igazgatóságnak, a vezető állású
munkavállalóknak, illetve a felügyelőbizottság tagjainak nyújtanak.
(2) Részvénytársaság szétválása esetén az igazgatóság köteles tájékoztatni a közgyűlést arról, ha a
szétválási szerződés tervezetének elkészítése, illetve közgyűlési elfogadásának időpontja között a társaság
vagyonában jelentős változás állott be.
(3) Részvénytársaságnak részvénytársaságokra történő szétválása során a 279-280. § rendelkezéseit is
megfelelően alkalmazni kell.
282. § (1) Gazdasági társaság részvénytársasággá történő átalakulása esetén az átalakulási közleménynek
a 75. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül tartalmaznia kell a részvények fajtáját (osztályát) és névértékét.
(2) Ha a részvénytársaság alakul át más gazdasági társasággá, a részvények - az átalakulással létrejövő
gazdasági társaság cégbejegyzésével - érvénytelenné válnak. Az érvénytelenség jogkövetkezményeinek
alkalmazásáról a bejegyző végzés kézhezvételétől számított harminc napon belül a jogutód gazdasági
társaság vezető tisztségviselőinek kell gondoskodnia, a 275-276. § megfelelő alkalmazásával.

Az egyszemélyes részvénytársaság
283. § (1) Részvénytársaság úgy is alapítható, hogy valamennyi részvényét egy személy, az alapító
részvényes veszi át. Egyszemélyes részvénytársaság létrejöhet úgy is, hogy már működő részvénytársaság
valamennyi részvényének tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg.
(2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek tulajdonjogát egy részvényes szerzi meg, a
részvénytársaság zártkörűen működik tovább.
284. § (1) Egyszemélyes részvénytársaság cégbejegyzési kérelmének benyújtásáig a nem pénzbeli
hozzájárulást a társaság rendelkezésére kell bocsátani.
(2) Egyszemélyes részvénytársaságnál a közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben a részvényes írásban
dönt, amelyről a vezető tisztségviselőket értesíteni köteles.
(3) Az egyszemélyes részvénytársaság és annak részvényese közötti szerződés érvényességéhez a
szerződés írásba foglalása szükséges.
(4) Egyszemélyes részvénytársaság saját részvényt nem szerezhet.
(5) Az egyszemélyes részvénytársaság részvényesének felelősségére a minősített befolyással rendelkező
részvényes felelősségére vonatkozó szabályokat (54. §) kell alkalmazni.

3. Cím
A nyilvánosan működő részvénytársaság
285. § A nyilvánosan működő részvénytársaságoknak az e Címben nem szabályozott viszonyaira a
zártkörűen működő részvénytársaságokra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

A nyilvánosan működő részvénytársaság által kibocsátható részvények
286. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei (ideértve az ideiglenes részvényt is)
kizárólag dematerializált módon állíthatók elő.
(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság nem bocsáthat ki vezető tisztségviselő vagy
felügyelőbizottsági tag kijelölésére szóló és elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi részvényt.
(3)
(4)
(5) Ha a zártkörűen működő részvénytársaság működési formáját megváltoztatva, nyilvánosan működő
részvénytársaságként működik tovább, és a zártkörűen működő részvénytársaságnak a formaváltozás
időpontjában voltak vezető tisztségviselő kijelölésére szóló vagy elővásárlási jogot biztosító elsőbbségi
részvényei, illetve olyan elsőbbségi részvényei, amelyek osztalékelsőbbségre és likvidációs hányadhoz
fűződő elsőbbségre vonatkozó jogosultságon kívül együttesen egyéb elsőbbségi jogokat testesítettek meg, a
működési forma megváltoztatásával egyidejűleg ezek helyett a részvények helyett az alapszabályban
foglaltaknak megfelelően más elsőbbségi részvényt vagy törzsrészvényt kell kibocsátani.
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287. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a részvény átruházásának korlátozásáról
szóló 204-205. § rendelkezései nem alkalmazhatók.
(2) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság más részvénytársaságban vagy korlátolt felelősségű
társaságban a szavazatok huszonöt százalékát meghaladó mértékű befolyást szerez, ezt követően a gazdasági
társaság a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényeinek megszerzésére nem jogosult, a korábban
megszerzett részvényeket pedig legkésőbb a nyilvánosan működő részvénytársaság befolyásszerzésétől
számított hatvan napon belül köteles elidegeníteni. Abban az esetben, ha a gazdasági társaság e
kötelezettségének teljesítését elmulasztja, a nyilvánosan működő részvénytársaság részvényei alapján tagsági
jogok gyakorlására nem jogosult.

A nyilvánosan működő részvénytársaság alapítása
288. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság - az értékpapírokra vonatkozó külön törvényben
meghatározott feltételek szerint - nyilvános eljárással, részvényjegyzés útján alapítható. A nyilvánosan
működő részvénytársaság alaptőkéje nem lehet kevesebb húszmillió forintnál.
(2) A részvényjegyzés az alapítási tervezetnek megfelelően, az abban foglaltakkal megegyező módon
történik. Az alapítási tervezet eredeti példányát közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell
foglalni, és az arról készített másolatokat közjegyzővel kell hitelesíttetni.
(3) Az alapítási tervezetben ismertetni kell:
a) a részvénytársaság cégnevét és székhelyét, tevékenységét, időtartamát;
b) az alapítók nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét);
c) az alaptőke tervezett nagyságát;
d) a részvények számát és névértékét, a részvények előállítási módját, valamint szükség szerint a
törzsrészvényen kívül forgalomba hozandó részvényfajtákhoz, illetve részvényosztályokhoz kapcsolódó
jogokat, a részvényesi jogok esetleges korlátozását;
e) szükség szerint az alapítókat megillető előnyöket, azaz a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásának,
az igazgatóság, az első felügyelőbizottság tagjai, illetve az első könyvvizsgáló kijelölésének, valamint a
túljegyzés elfogadásáról vagy visszautasításáról való döntés jogát;
f) a nem pénzbeli hozzájárulás tárgyát, értékét, az ellenében jegyezhető részvények számát, névértékét, a
hozzájárulást szolgáltató alapító nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét) és a nem pénzbeli hozzájárulásnak az
alapítási tervezet szerinti értékét előzetesen felülvizsgáló könyvvizsgáló nevét (cégét), székhelyét
(lakóhelyét);
g) a túljegyzés esetén követendő eljárást;
h) szükség szerint a tervezett alaptőke aluljegyzése esetére a részvényjegyzés eredményességéhez
megkívánt részvények számát (jegyzési minimum);
i) a részvények kötelező bevonásának, a 267. § (3) bekezdés alkalmazásával összefüggésben szükséges, a
törvényben kötelezően elő nem írt eseteit;
j) az alakuló közgyűlés összehívásának módját;
k) a nyilvános alapítás várható költségeit.
(4) Az alapítási tervezetet valamennyi alapítónak alá kell írnia, majd ezt követően az alapítók az alapítási
tervezetet az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezéseknek megfelelően elkészített tájékoztató
részeként teszik közzé.
289. § (1) A részvényjegyzés a jegyzési ív aláírásával történik. Az alapító kivételével a részvényjegyző a
jegyzéssel csak pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására vállalhat kötelezettséget. A részvényjegyző - kivéve azt
az alapítót, aki nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltat - köteles az általa jegyzett összeg legalább tíz
százalékát az alapítók által megjelölt módon a jegyzéssel egyidejűleg befizetni.
(2) Ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatására a 209. § (2) bekezdése szerint könyvvizsgálói jelentés
nélkül kerül sor, az igazgatóság a nem pénzbeli hozzájárulás tényleges szolgáltatásának napjától számított
egy hónapon belül nyilatkozatot tesz közzé a Cégközlönyben, amely nyilatkozat tartalmazza a nem pénzbeli
hozzájárulás leírását, értékét, értékelésének forrását, illetve adott esetben az értékelés módszerét. A
nyilatkozat továbbá kitér arra, hogy a kapott értékek megfelelnek legalább az ellenükben kibocsátandó
részvények számának és névértékének - vagy kibocsátási értékének -, illetve adott esetben a
hozzájárulásokon jelentkező árfolyamkülönbözetnek, valamint arra, hogy az eredeti értékelés
vonatkozásában nem merültek fel új befolyásoló körülmények.
290. § (1) Ha több részvényt jegyeztek, mint amennyit a részvénytársaság az alapítási tervezet szerint
kibocsát (túljegyzés), az alapítók - ha az alapítási tervezet erre feljogosította őket -, az alapítási tervezetben
meghatározott szempontok szerint döntenek a túljegyzés elfogadásáról vagy visszautasításáról. Ha az
alapítási tervezet nem jogosította fel az alapítókat a túljegyzésről való döntésre, a többlet elfogadásáról vagy
visszautasításáról - az alaptőke megállapítása során - az alakuló közgyűlés dönt.
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(2) Ha az alapítók vagy az alakuló közgyűlés a túljegyzést visszautasította, a visszautasított
részvényjegyzésre teljesített befizetést a visszautasításra vonatkozó döntést követő tizenöt napon belül a
részvényjegyzőknek levonás nélkül vissza kell fizetni. E kötelezettség teljesítéséért az alapítók és a
forgalomba hozatalban közreműködő befektetési szolgáltató egyetemlegesen felelnek.
291. § (1) Az alapítás meghiúsul, ha a részvénytársaság tervezett alaptőkéjét megtestesítő valamennyi
részvényt vagy - az alapítási tervezet ilyen rendelkezése esetén a jegyzési minimumnak megfelelő számú
részvényt a részvényjegyzésre megállapított zárónapig nem jegyezték le, kivéve, ha a részvényjegyzést
jegyzési garanciavállalás biztosítja.
(2) Ha a részvényjegyzés során csak a jegyzési minimumnak megfelelő számú részvényt jegyezték le, a
részvénytársaság alaptőkéjét a jegyzett részvények névértékének összege alapján kell megállapítani.
(3) Az alapítás meghiúsulása esetén a részvényjegyzés során befizetett összeget a befizetést teljesítő
részére tizenöt napon belül, levonás nélkül vissza kell fizetni. E kötelezettség teljesítéséért az alapítók és a
forgalomba hozatalban közreműködő befektetési szolgáltató egyetemlegesen felelnek.
292. § (1) Az alapítók az eredményes részvényjegyzés zárónapjától számított hatvan napon belül
kötelesek megtartani az alakuló közgyűlést.
(2) Ha az alapítók elmulasztják az alakuló közgyűlésnek az (1) bekezdésben előírt időn belül való
megtartását, a részvényjegyző mentesül további kötelezettségei alól, és az általa befizetett összeget
visszakövetelheti. A levonás nélküli visszafizetés teljesítéséért az alapítók egyetemlegesen felelnek.
(3) Az alakuló közgyűlés megnyitásáig a pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását vállaló részvényjegyző
köteles a jegyzés alkalmával fizetett összeget az általa jegyzett részvények névértékének, illetve kibocsátási
értékének huszonöt százalékára kiegészíteni.
293. § Az alakuló közgyűlés
a) megállapítja a részvényjegyzés eredményességét;
b) dönt a túljegyzés elfogadásáról vagy visszautasításáról, kivéve, ha az alapítók az alapítási tervezetben
ezt a jogot maguknak tartották fenn;
c) megállapítja az alapszabályt.
294. § (1) Az alakuló közgyűlés határozatképességének megállapítása során a pénzbeli hozzájárulást
vállaló részvényjegyzők közül azokat lehet számításba venni, akik a 292. § (3) bekezdésében foglalt
kötelezettségüknek eleget tettek, illetve a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatását vállaló alapítók közül
azokat, akik a nem pénzbeli hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére bocsátották. Az alakuló
közgyűlés - az alapítási tervezettől történő eltérés kérdésének kivételével - határozatképes, ha azon az
alaptőke több mint ötven százalékát lejegyző részvényes jelen van.
(2) Az alakuló közgyűlés a határozatokat háromnegyedes többséggel hozza. Az alakuló közgyűlés az
alapítási tervezettől csak valamennyi részvényjegyző egyhangú döntésével térhet el, kivéve azokat a
jogosultságokat, amelyeket az alapítók maguknak tartottak fenn.
(3) Az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyre a 238. § szabályai alkalmazandók.
295. § (1) Az alakuló közgyűlés által elfogadott alapszabálynak a 208. §-ban felsoroltakat kell
tartalmaznia, kivéve a 208. § (1) bekezdésének b) pontját, valamint (2) bekezdésének d) és g) pontját. Az
alapszabálynak tartalmaznia kell - az egységes irányítási rendszerű részvénytársaság kivételével - az első
felügyelőbizottság tagjainak nevét.
(2)
(3) A bejegyzési kérelem benyújtásáig a nem pénzbeli hozzájárulást a részvénytársaság rendelkezésére
kell bocsátani.

A részvényes jogai és kötelezettségei
296. § Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a részvényeseknek címzett, a részvények
névértékének, illetve kibocsátási értékének befizetésére történő felszólítást - amennyiben a részvénytársaság
rendelkezik ilyennel - a részvénytársaság hirdetményi lapjában, valamint honlapján kell közzétenni.
297. § (1) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság igazgatósága a részvénykönyv vezetésére mást bíz
meg (202. §), a megbízás tényét és a megbízott személyét a részvénytársaság hirdetményi lapjában, illetve a
honlapján is közzé kell tenni.
(2) Nyilvánosan működő részvénytársaság esetén a részvényesi jogok gyakorlásához nincs szükség a 212.
§ szerinti igazolásra, ha a jogosultság megállapítására az alapszabály rendelkezése alapján - az
értékpapírokra vonatkozó törvény szerinti - tulajdonosi megfeleltetés útján kerül sor.
(3) A részvénytársaság által kezdeményezett tulajdonosi megfeleltetés esetén, ha az a következő
közgyűlést megelőző részvénykönyv-lezáráshoz kapcsolódik, a részvénykönyv vezetője a részvénykönyvben
szereplő, a tulajdonosi megfeleltetés időpontjában hatályos valamennyi adatot törli, és ezzel egyidejűleg a
tulajdonosi megfeleltetés eredményének megfelelő adatokat a részvénykönyvbe bejegyzi.
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298. § (1) A közgyűlés napirendjére tűzött ügyre vonatkozóan az igazgatóság köteles minden
részvényesnek a közgyűlés napja előtt legalább nyolc nappal benyújtott írásbeli kérelmére a szükséges
felvilágosítást megadni.
(2) Az igazgatóság csak akkor tagadhatja meg a felvilágosítást, ha álláspontja szerint az a
részvénytársaság üzleti titkát sértené. Ebben az esetben is kötelező a felvilágosítás megadása, ha arra a
közgyűlés határozata kötelezi az igazgatóságot. Az üzleti titkot nem tartalmazó felvilágosítás megadása nem
korlátozható.
(3) Az alapszabály eltérő rendelkezése hiányában a részvényes felvilágosításhoz való joga részeként - az
(2) bekezdés szabályai szerint - a részvénytársaság üzleti könyveibe, illetve egyéb üzleti irataiba betekinthet.
(4) A nyilvánosan működő részvénytársaságnál nem lehet a részvényes meghatalmazottja az igazgatóság
tagja, a cégvezető, a részvénytársaság vezető állású munkavállalója, és a felügyelőbizottság tagja, kivéve ha
e személyek meghatalmazottként minden egyes határozati javaslatra egyértelmű, a meghatalmazó részvényes
által adott írásbeli szavazási utasítással rendelkeznek.
(5) A részvényes a közgyűlésen őt képviselő meghatalmazott személy kijelöléséről a 213. § (4)
bekezdésében meghatározott mód mellett úgy is rendelkezhet, hogy a részvénytársaság által a részére postán
vagy elektronikus okiratként megküldött formanyomtatványt a részvénytársaság részére az alapszabályban
meghatározott módon és feltételek szerint kitöltve visszaküldi. A részvénytársaság alapszabálya a
formanyomtatvány kitöltésével kapcsolatban a 213. § (4) bekezdésében foglalt szabálytól eltérően
rendelkezhet.
(6) A 213. § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy, ha a részvényes több
értékpapírszámlán vezetett részvénnyel rendelkezik a nyilvánosan működő részvénytársaságban, az egyes
értékpapírszámlákon vezetett részvények tekintetében külön képviselőt hatalmazhat meg, de az ugyanazon
részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot nem lehet leadni. Ha az ugyanazon
részvényeshez tartozó részvények tekintetében eltérő szavazatot adtak le, e szavazatok mindegyike
érvénytelen. E törvény rendelkezései nem érintik a tőkepiacról szóló törvényben szabályozott részvényesi
meghatalmazottra vonatkozó szabályokat.
299. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya meghatározhatja az egy részvényes által
gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét. A szavazati jog legmagasabb mértékének meghatározása
során tilos a részvényesek közötti bármiféle különbségtétel. A társaság alapszabálya az alapszabályban
meghatározott részvényesi csoport szavazati joggyakorlását maximáló szabályt is előírhat.
(2)
300. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében a közgyűlés napirendjének kiegészítésére
(217. §) vonatkozó jogot azok a részvényesek gyakorolhatják, akik a szavazatok legalább egy százalékával
rendelkeznek. A szavazatok legalább egy százalékával rendelkező részvényesek a napirendi pontokkal
összefüggésben határozati javaslatot is előterjeszthetnek.
(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében azok a részvényesek, akik a szavazatok legalább
egy százalékával rendelkeznek, a 222. § (2) bekezdése alapján független szakértő kirendelését kérhetik.
301. § A részvénytársaság részvényeinek felvásárlására irányuló - külön törvény szerinti - nyilvános vételi
ajánlattétel esetén a 225. § (1) bekezdése nem alkalmazható.

A nyilvánosan működő részvénytársaság szervezete
A közgyűlés
302. § A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik a 231. § (2) bekezdésében felsoroltakon kívül:
a)-b)
c) az alapszabály rendelkezésétől függően kötelező vagy nem kötelező döntés a vezető tisztségviselők,
felügyelőbizottsági tagok, valamint vezető állású munkavállalók hosszú távú díjazásának és ösztönzési
rendszerének irányelveiről, keretéről; valamint
d) az audit bizottság (311. §) tagjainak megválasztása;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló jóváhagyása.
303. § (1) A közgyűlést, annak kezdőnapját legalább harminc nappal megelőzően, az alapszabályban
meghatározott módon - de legalább a részvénytársaság honlapján - közzétett hirdetmény útján kell
összehívni. A honlapon történő közzététel mellett az alapszabály előírhatja a nyomtatott sajtóban történő
együttes közzétételt is, továbbá azt, hogy azokat a részvényeseket, akik ezt kívánják, a közgyűlés
összehívásáról a nyomtatott sajtóban vagy a honlapon történt közzététel mellett elektronikus úton is értesíteni
kell.
(2) A hirdetmény és a részvényes részére elektronikus úton küldött értesítés közötti eltérés esetén a
hirdetményben foglaltak az irányadók.
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(3) Ha a részvénytársaság részvényeire tett nyilvános vételi ajánlattal kapcsolatos részvényesi
állásfoglalás miatt vagy az eredményes nyilvános vételi ajánlattételi eljárást követően a befolyásszerző
kezdeményezésére rendkívüli közgyűlés összehívására kerül sor, a közgyűlést annak kezdőnapját legalább
tizenöt nappal megelőzően, az (1) bekezdésben meghatározott módon kell összehívni. Ebben az esetben a
304. § (1) bekezdésében meghatározott határidő tizenöt nap.
(4) A 232. § (4) bekezdésében meghatározottakon túl a hirdetmény tartalmazza:
a) a 304. § (2) bekezdése szerinti időpontot, valamint a 304. § (3) bekezdésében foglaltakra vonatkozó
tájékoztatást;
b) a felvilágosítás kérésére (214. §) és a közgyűlés napirendjének kiegészítésére (300. §) vonatkozó jog
gyakorlásához az alapszabályban előírt feltételeket;
c) a közgyűlés napirendjén szereplő előterjesztések és határozati javaslatok elérésének időpontjára,
helyére és módjára (ideértve a részvénytársaság honlapjának címét is) vonatkozó tájékoztatást.
304. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság a számviteli törvény szerinti beszámoló tervezetének
és az igazgatóság, valamint a felügyelőbizottság jelentésének lényeges adatait, az összehívás időpontjában
meglévő részvények és szavazati jogok számára vonatkozó összesítéseket (ideértve az egyes
részvényosztályokra vonatkozó külön összesítéseket), valamint a napirenden szereplő ügyekkel kapcsolatos
előterjesztések összefoglalóját és a határozati javaslatokat a részvénytársaság hirdetményeinek közzétételére
vonatkozó alapszabályi rendelkezések szerint, de legalább a részvénytársaság honlapján a közgyűlést
legalább huszonegy nappal megelőzően nyilvánosságra hozza. Amennyiben a részvényesek éltek a 217. §ban, valamint a 300. §-ban foglalt jogaikkal és ez a közgyűlés napirendjének módosításával jár, akkor a
kiegészített napirend, illetve a részvényesek által előterjesztett határozati javaslatok közzétételének módjára e
rendelkezés megfelelően irányadó.
(2) A közgyűlésen részt venni szándékozó részvényes, illetve részvényesi meghatalmazott nevét a
közgyűlés kezdő napját megelőző második munkanapig kell a részvénykönyvbe bejegyezni.
(3) A közgyűlésen a részvényesi jogok gyakorlására az a személy jogosult, akinek nevét - lezárásának
időpontjában - a részvénykönyv tartalmazza. A részvénykönyv lezárása nem korlátozza a részvénykönyvbe
bejegyzett személy jogát részvényeinek a részvénykönyv lezárását követő átruházásában. A részvénynek a
közgyűlés kezdő napját megelőző átruházása nem zárja ki a részvénykönyvbe bejegyzett személynek azt a
jogát, hogy a közgyűlésen részt vegyen és az őt mint részvényest megillető jogokat gyakorolja.
(4) A nyilvánosan működő részvénytársaságnál a konferencia-közgyűlésre vonatkozó szabályok (239. §)
azzal alkalmazandók, hogy az igazgatóság a konferencia-közgyűlés időtartamára szavazásra meghatalmazott
személyt jelöl ki, aki a konferencia-közgyűlés idején valamennyi részvényes számára elérhető. A
részvényesek szavazati jogukat a szavazásra meghatalmazott útján is gyakorolhatják. A szavazásra
meghatalmazott nevét, a konferencia-közgyűlés alatti elérhetőségét a közgyűlési meghívóban kell feltüntetni.
(5) A konferencia-közgyűlés helye csak a részvénytársaság székhelye vagy telephelye lehet.
(6) A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya rendelkezhet úgy, hogy a részvényes szavazati
jogát a közgyűlést megelőzően postai úton is gyakorolhatja. Az alapszabály a szavazati jog postai úton
történő gyakorlásához kizárólag olyan feltételeket írhat elő, amelyek lehetővé teszik a részvényes
személyazonosítását.
305. § (1) A 234. § (2) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a nem határozatképes és
változatlan napirenddel összehívott megismételt közgyűlés esetén legalább tíz napnak kell eltelnie a
megismételt közgyűlés összehívása és a megismételt közgyűlés időpontja között, ettől az alapszabály
eltérően nem rendelkezhet.
(2) Nyilvánosan működő részvénytársaságnál a 237. § nem alkalmazható.
306. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság közgyűléséről készült jegyzőkönyv a 238. § (1)
bekezdésében meghatározottakon túl tartalmazza a szavazatok által képviselt alaptőke-részesedésre
vonatkozó információt is.
(2) Nyilvánosan működő részvénytársaság a közgyűlésen hozott határozatokat az értékpapírokra
vonatkozó, külön törvényben meghatározott módon és időben köteles nyilvánosságra hozni.
307. § Nyilvánosan működő részvénytársaságnál a részvényesek közgyűlés tartása nélkül nem hozhatnak
határozatot.

A nyilvánosan működő részvénytársaság ügyvezetése
308. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaságnál, ha az alapszabály úgy rendelkezik, igazgatóság és
felügyelőbizottság helyett egységes irányítási rendszert megvalósító igazgatótanács működhet. Ebben az
esetben az igazgatótanács látja el az igazgatóság és a felügyelőbizottság törvényben meghatározott feladatait.
(2) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nincs mód a 37. § szerinti ügydöntő
felügyelőbizottság választására.
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(3) A nyilvánosan működő részvénytársaság esetében nem választható igazgatóság helyett a 247. §-ban
meghatározott vezérigazgató.
(4) A nyilvánosan működő részvénytársaság alapszabálya a 24. § (2) bekezdésétől eltérően korlátozhatja
az egyidejűleg visszahívható vezető tisztségviselők számát.
309. § (1) Az igazgatótanács legalább öt és - ha az alapszabály a munkavállalói részvétel érvényesítése
érdekében másként nem rendelkezik - legfeljebb tizenegy természetes személy tagból áll. Elnökét maga
választja tagjai közül. Az alapszabály úgy is rendelkezhet, hogy az igazgatótanács elnökét közvetlenül a
közgyűlés választja.
(2) Az igazgatótanács tagjai többségének - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - független személynek kell
lennie, az alapszabály ennél magasabb arányt is megállapíthat. Függetlennek minősül az igazgatótanács
tagja, ha részvénytársasággal az igazgatótanácsi tagságán kívül más jogviszonyban nem áll.
(3) Nem minősül függetlennek az igazgatótanács tagja különösen akkor, ha
a) a részvénytársaság munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől
számított öt évig;
b) a részvénytársaság vagy vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték fejében szakértői vagy más
megbízási jogviszonyban tevékenységet folytat;
c) a részvénytársaság olyan részvényese, aki közvetve vagy közvetlenül a leadható szavazatok legalább
harminc százalékát birtokolja vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] vagy
élettársa;
d) közeli hozzátartozója a részvénytársaság valamely - nem független - vezető tisztségviselőjének vagy
vezető állású munkavállalójának;
e) a részvénytársaság eredményes működése esetén igazgatótanácsi tagsága alapján vagyoni juttatásra
jogosult, vagy az igazgatótanácsi tagságért járó díjon kívül bármilyen javadalmazásban részesül a
részvénytársaságtól, illetve a részvénytársasághoz kapcsolt vállalkozástól;
f) a részvénytársaság nem független tagjával egy másik gazdasági társaságban olyan jogviszonyban áll,
amely alapján a nem független tagnak irányítási, ellenőrzési joga van;
g) a részvénytársaság független könyvvizsgálója, vagy a könyvvizsgáló alkalmazottja vagy partnere e
jogviszony megszűnésétől számított három évig;
h) vezető tisztségviselő vagy vezető állású munkavállaló egy olyan gazdasági társaságban, amelynek
független igazgatótanácsi tagja egyben a nyilvános részvénytársaság vezető tisztségviselője.
(4) Nem kell az igazgatótanács tagjai többségének független személynek lennie, ha a nyilvánosan működő
részvénytársaság elismert vállalatcsoporthoz tartozó ellenőrzött társaság.
310. § Ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság működik, a 309. § (2)-(4) bekezdését - figyelemmel a
41. § (5) bekezdésére is - a felügyelőbizottságra kell alkalmazni.
311. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaságoknál legalább háromtagú audit bizottságot kell
létrehozni, amelynek tagjait a közgyűlés az igazgatótanács, illetve ahol felügyelőbizottság működik, a
felügyelőbizottság független tagjai közül választja.
(2) Az audit bizottság hatáskörébe tartozik:
a) a számviteli törvény szerinti beszámoló véleményezése;
b) javaslattétel a könyvvizsgáló személyére és díjazására;
c) a könyvvizsgálóval megkötendő szerződés előkészítése, az alapszabály felhatalmazása alapján a
részvénytársaság képviseletében a szerződés aláírása;
d) a könyvvizsgálóval szembeni szakmai követelmények és összeférhetetlenségi előírások érvényre
juttatásának figyelemmel kísérése, a könyvvizsgálóval való együttműködéssel kapcsolatos teendők ellátása,
valamint - szükség esetén - az igazgatótanács vagy a felügyelőbizottság számára intézkedések megtételére
való javaslattétel;
e) a pénzügyi beszámolási rendszer működésének értékelése és javaslattétel a szükséges intézkedések
megtételére; valamint
f) az igazgatótanács, illetve a felügyelőbizottság munkájának segítése a pénzügyi beszámolási rendszer
megfelelő ellenőrzése érdekében.
(3) Az alapszabály további feladatokat utalhat az audit bizottság hatáskörébe.
312. § (1) Ha a részvénytársaság részvényei a Budapesti Értéktőzsdén bevezetésre kerültek, az
igazgatóság az éves rendes közgyűlésen a számviteli törvény szerinti beszámolóval együtt terjeszti a
közgyűlés elé a felelős társaságirányítási jelentést.
(2) A jelentésben az igazgatóság összefoglalja a részvénytársaság által az előző üzleti évben követett
felelős vállalatirányítási gyakorlatot és nyilatkozik arról, hogy milyen eltérésekkel alkalmazta a Budapesti
Értéktőzsde Felelős Társaságirányítási Ajánlásait. A jelentést a részvénytársaság honlapján közzé kell tenni.
(3) A jelentés elfogadásáról a közgyűlés külön határoz. Ha a részvénytársaságnál felügyelőbizottság
működik, a jelentés a felügyelőbizottság jóváhagyása nélkül nem terjeszthető a közgyűlés elé.
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312/A. § A szabályozott piacra bevezetett, nyilvánosan működő részvénytársaság a részvénytársaság
honlapján évente, az éves rendes közgyűlés összehívásával egyidejűleg közzéteszi az igazgatóság vagy
igazgatótanács, valamint ahol felügyelőbizottság működik, a felügyelőbizottság tagjainak nevét, valamint a
tagoknak e minőségükben nyújtott valamennyi pénzbeli és nem pénzbeli juttatásokat tagonként és a juttatás
jogcíme szerint részletezve. A részvénytársaság biztosítja az adatoknak a honlapon való folyamatos elérését.

Az alaptőke felemelése és leszállítása
313. § (1) Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba
tartozó részvényeket hozott forgalomba, az alaptőke felemelését elhatározó, illetve az arról döntő közgyűlési
határozat érvényességének feltétele, hogy a tőkeemeléssel közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály által
érintettnek minősített részvényfajta, illetve részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott
módon az alaptőke felemeléséhez külön hozzájáruljanak. A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó
részletes szabályokat az alapszabályban kell megállapítani. Ez a szabály megfelelően irányadó az
igazgatóságot tőkeemelésre felhatalmazó közgyűlési határozat esetén is.
(2) Ha az alaptőke felemelésére pénzbeli hozzájárulás ellenében kerül sor, a részvénytársaság
részvényeseit, ezen belül első helyen a forgalomba hozott részvényekkel azonos részvénysorozatba tartozó
részvénnyel rendelkező részvényeseket, majd az átváltoztatható, és velük egy sorban a jegyzési jogot
biztosító kötvények tulajdonosait - ebben a sorrendben - az alapszabályban meghatározott feltételek szerint a
részvények átvételére vonatkozó elsőbbségi jog illeti meg.
(3) A részvénytársaság köteles az alapszabályban meghatározott módon tájékoztatni a részvényeseket,
illetve az átváltoztatható és a jegyzési jogot biztosító kötvények tulajdonosait a részvények átvételére
vonatkozó elsőbbségi jog gyakorlásának lehetőségéről és módjáról, így a megszerezhető részvények
névértékéről, illetve kibocsátási értékéről, valamint e jog érvényesítésére nyitva álló - legalább tizenöt napos
- időszak kezdő és zárónapjáról.
(4) A részvények jegyzésére vonatkozó elsőbbségi jog az alapszabályban érvényesen nem zárható ki,
illetve nem korlátozható. A közgyűlés azonban - az igazgatóság írásbeli előterjesztése alapján - a jegyzési
elsőbbségi jog gyakorlását korlátozhatja, illetve kizárhatja. Ebben az esetben az igazgatóságnak az
előterjesztésben be kell mutatnia a jegyzési elsőbbségi jog korlátozására, illetve kizárására irányuló indítvány
indokait.
(5) A közgyűlés az igazgatóságot az alaptőke felemelésére felhatalmazó határozatában felhatalmazhatja a
tőkeemelésre vonatkozó felhatalmazás időtartamára a jegyzési elsőbbségi jog gyakorlásának korlátozására,
illetve kizárására. Az igazgatóság a (4)-(5) bekezdés szerinti közgyűlési határozatok cégbíróságnak történő
megküldésével egyidejűleg gondoskodik a határozatok tartalmának Cégközlönyben történő közzétételéről.
(6) Amennyiben az alaptőke felemelésre az igazgatóságot erre felhatalmazó közgyűlési határozat alapján
és nem pénzbeli hozzájárulás ellenében úgy kerül sor, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatása
vonatkozásában a 209. § (2) bekezdése szerint könyvvizsgálói jelentés nem készül, a 289. § (2) bekezdése
szerinti nyilatkozatot - kiegészítve az emelésre vonatkozó határozat napját illető információval - azt
megelőzően kell az igazgatóságnak a Cégközlönyben közzétenni, mielőtt a nem pénzbeli hozzájárulást
rendelkezésre bocsátották. A 289. § (2) bekezdése szerint a nem pénzbeli hozzájárulás tényleges
szolgáltatásának napjától számított egy hónapon belül közzéteendő nyilatkozat annak kijelentésére
korlátozódik, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátása előtt tett nyilatkozat közzététele óta
nem merültek fel új körülmények.
314. § (1) Új részvények nyilvános forgalomba hozatalával megvalósuló alaptőke-emelésre csak pénzbeli
hozzájárulás szolgáltatása ellenében kerülhet sor.
(2) Nyilvános részvénykibocsátás során nem kerül sor a részvények átvételére vonatkozó, előzetes
kötelezettségvállaló nyilatkozat megadására, a tőkeemelés elhatározásáról döntő közgyűlési határozat a
tőkeemelésben részt vevő leendő részvényesek körét és személyét nem határozza meg. Az új részvényeket
megszerezni kívánó személyek az értékpapírokra vonatkozó törvényi rendelkezések szerinti jegyzési eljárás
során vállalják a részvények ellenértékének megfizetését és válnak jogosulttá a részvényekre.
(3) Amennyiben az alaptőke-emelés során a részvények kibocsátási értéke a névértéket meghaladja, a
különbözetet a részvényjegyzéskor teljes egészében meg kell fizetni.
315. § Ha a nyilvánosan működő részvénytársaság eltérő részvényfajtába, illetve részvényosztályba
tartozó részvényeket hozott forgalomba az alaptőke leszállítását elhatározó közgyűlési határozat
érvényességéhez az is szükséges, hogy az alaptőke-leszállítással közvetlenül érintett, továbbá az alapszabály
által érintettnek minősített részvényfajta, részvényosztály részvényesei az alapszabályban meghatározott
módon a döntéshez külön hozzájáruljanak. Ennek során a részvényhez fűződő szavazati jog esetleges
korlátozására vagy kizárására vonatkozó rendelkezések - ide nem értve a 227. § szerint kizárt szavazati
jogosultságot - nem alkalmazhatók. A hozzájárulás megadásának módjára vonatkozó részletes szabályokat az
alapszabályban kell megállapítani.
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III. Rész
A KOOPERÁCIÓS TÁRSASÁG
XI. Fejezet
EGYESÜLÉS
316. § (1) Az egyesülés a tagok által gazdálkodásuk eredményességének előmozdítására és gazdasági
tevékenységük összehangolására, valamint szakmai érdekeik képviseletére alapított jogi személyiséggel
rendelkező kooperációs társaság. Az egyesülés saját nyereségre nem törekszik; vagyonát meghaladó
tartozásaiért a tagok korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
(2) Az egyesülés az összehangolási feladatok teljesítését segítő egyéb szolgáltatási és közös gazdálkodási
tevékenységet (a továbbiakban együtt: kiegészítő gazdálkodási tevékenységet) is végezhet.
(3) Az „egyesülés” elnevezést a társaság cégnevében fel kell tüntetni.
(4) Az egyesülésre e törvény I. részének a rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.

1. Cím
Az egyesülés alapítása és működése
317. § (1) A társasági szerződésben - a 12. § (1) bekezdésében foglaltakon kívül - meg kell határozni:
a) a tevékenységi körön belül a tagok gazdálkodásának előmozdítására, illetve összehangolására irányuló,
valamint az ezzel kapcsolatos szakmai érdek-képviseleti feladatokat;
b) a tevékenységhez igazodóan a szükséges vagyon mértékét és szolgáltatásának rendjét, illetve a
működési költség viselésének tagok közötti megoszlását, az egyes tagokra eső befizetések összegét és az
elszámolás módját;
c) a tag kilépése esetén az őt megillető vagyoni hányad kiadásának feltételeit;
d) az egyesülés megszűnését követően fennmaradó vagyon felosztásának rendjét.
(2) Szükség szerint rendelkezik a társasági szerződés a következőkről:
a) a kiegészítő gazdálkodási tevékenységről;
b) a kiegészítő gazdálkodási tevékenységhez szükséges társasági vagyon mértékéről;
c) a kiegészítő gazdálkodási tevékenység keretében az egyes tagokat megillető szavazati jog mértékéről,
gyakorlásának módjáról;
d) a kiegészítő gazdálkodási tevékenység bevételeinek, költségeinek, ráfordításainak elkülönített
nyilvántartásáról, az elkülönített nyilvántartás alapján megállapított adózott eredményből való részesedés
szabályairól;
e) az egyes tagokat terhelő egyéb vagyoni értékű szolgáltatásokról (mellékszolgáltatás), azok feltételeiről
és a mellékszolgáltatás nem vagy nem megfelelő teljesítése esetén fizetendő kötbér mértékéről.
318. § (1) Az egyesülés működésének költségeit a tagok viselik, és azok bocsátják rendelkezésre a
kiegészítő gazdálkodási tevékenységhez szükséges vagyont is.
(2) Az egyesülés tagjai egyéb vagyoni értékű szolgáltatás (mellékszolgáltatás) teljesítésére is vállalhatnak
kötelezettséget. A mellékszolgáltatásért a tagokat külön díjazás illetheti meg.
319. § (1) A tagok - ha a társasági szerződés másképp nem rendelkezik - ellenszolgáltatás nélkül
jogosultak az egyesülés által nyújtott szolgáltatások igénybevételére; a más részére végzett szolgáltató és
gazdálkodási tevékenység adózott eredményéből részesülnek.
(2) A gazdálkodási tevékenység során keletkezett adózott eredmény felosztása - ha a társasági szerződés
eltérően nem rendelkezik - a vagyoni hozzájárulás arányában történik; egyébként a nyereség a tagok között
egyenlő arányban oszlik meg.

2. Cím
Az egyesülés szervezete

101

320. § (1) Az egyesülés legfőbb szerve a taggyűlés. A taggyűlésen a tagot meghatalmazott is képviselheti,
nem lehet azonban meghatalmazott az igazgató, a felügyelőbizottság tagja és a könyvvizsgáló. A
meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
(2) A taggyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az egyesülés belső szervezetének és irányítási, valamint ellenőrzési rendjének kialakítása;
b) az összehangoló és az érdek-képviseleti, valamint a kiegészítő gazdálkodási tevékenység stratégiájának
meghatározása;
c) az egyesülés számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadása;
d) döntés a kiegészítő gazdálkodási tevékenységből származó adózott eredmény felhasználásáról;
e) olyan határozat hozatala, amely a tagok saját gazdálkodásában végrehajtandó feladatot határoz meg;
f) az egyesülés jogutód nélküli megszűnésének, átalakulásának, egyesülésének, szétválásának
elhatározása;
g) az egyesüléshez való csatlakozás elfogadása, illetve a csatlakozó tag felelőssége korlátozásának
elfogadása;
h) az igazgató megválasztása és visszahívása, valamint az igazgatóval kapcsolatos munkáltatói jogok
gyakorlása;
i) ha az egyesülésnél felügyelőbizottság működik, annak megválasztása, tagjainak visszahívása és
díjazásuk megállapítása;
j) ha az egyesülésnél könyvvizsgáló működik, annak kijelölése, a megbízás visszavonása és a díjazás
megállapítása;
k) a társasági szerződés módosítása;
l) a tag kizárásának kezdeményezése;
m) döntés olyan szerződés megkötéséről vagy módosításáról, amelynek értéke a társasági szerződésben
meghatározott mértéket meghaladja, továbbá amit az egyesülés - a szokásos tevékenységén kívül - a saját
tagjával köt;
n) döntés minden olyan kérdésben, amelyet e törvény vagy a társasági szerződés a taggyűlés hatáskörébe
utal.
321. § (1) A taggyűlés szükség szerint, de évente legalább egyszer tart ülést.
(2) A taggyűlést az igazgató a napirend közlésével hívja össze. Az ülés megszervezéséről,
lebonyolításáról, a jegyzőkönyv vezetéséről és a határozatok szétosztásáról az igazgató gondoskodik.
(3) A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülés helyét és idejét, a jelenlévőket és az általuk képviselt
szavazati jog mértékét, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, nyilatkozatokat és határozatokat,
az azokra leadott szavazatok számát, illetve a szavazástól tartózkodókat és az abban részt nem vevőket.
322. § A taggyűlés akkor határozatképes, ha ülésén a szavazatok legalább háromnegyed részét képviselő
tagok jelen vannak.
323. § (1) Az összehangoló és az érdek-képviseleti tevékenység körében minden tagnak egy szavazata
van. A társasági szerződés azonban egyes tagok javára többlet szavazati jogot állapíthat meg, azzal a
korlátozással, hogy egyetlen tag sem juthat egyedül szavazattöbbséghez.
(2) A kiegészítő gazdálkodási tevékenység körében, valamint a 320. § (2) bekezdés f)-g) és l)-m)
pontjaiban felsorolt ügyekben a szavazati jog mértékét a vagyoni hozzájárulás arányában, ennek hiányában
egyenlő mértékben kell megállapítani.
324. § (1) A tagok egyhangúan határoznak a következő ügyekben:
a) az egyesülés tárgyának megváltoztatása,
b) az egyes tagok szavazati arányának a megváltoztatása,
c) a határozathozatal feltételeinek a megváltoztatása.
(2) Legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges az egyesülés jogutód nélküli megszűnésének,
társasági formaváltásának, egyesülésének, szétválásának elhatározásához, új tag csatlakozásának
elfogadásához és a tag kizárásának kezdeményezéséhez, továbbá a társasági szerződés más okból történő
módosításához, ha a módosítás nem esik az (1) bekezdés hatálya alá.
325. § A taggyűlés a tagok saját gazdálkodásában végrehajtandó kötelezettségének megállapítására
irányuló határozatának érvényességéhez legalább háromnegyedes szótöbbség szükséges. Ilyen határozat csak
az érintett tag hozzájárulásával hozható.
326. § (1) A taggyűlés ülés tartása nélkül is határozhat.
(2) Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét tizenöt napos határidő kitűzésével, írásban kell a
taggyűlés tagjaival közölni, akik szavazatukat írásban adják meg. A szavazás eredményéről a tagokat az
utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon belül az igazgató tájékoztatja.
327. § (1) Az egyesülés ügyvezetését és képviseletét - a taggyűlés határozatainak keretei között - az
igazgató látja el.
(2) A társasági szerződésben az ügyvezetésre - legalább három, legfeljebb hét tagból álló - igazgatóságot
is létre lehet hozni. Ez esetben az igazgatóság tagjai minősülnek igazgatónak. Ahol e törvény az egyesülés
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igazgatójáról rendelkezik, ezen az igazgatóságot, illetve az igazgatóság adott ügyben intézkedésre
feljogosított tagját kell érteni.

3. Cím
Csatlakozás. A tagsági viszony megszűnése
328. § (1) A társasági szerződésben foglalt feltételek szerint az egyesülésbe bárki beléphet (csatlakozás).
(2) A csatlakozás elfogadásáról a taggyűlés határoz, egyúttal megállapíthatja a csatlakozás időpontját, az
azzal járó kötelezettségek esedékességét, valamint a kiegészítő gazdálkodási tevékenység körében a
csatlakozó tag szavazati jogának mértékét.
(3) A csatlakozó tag felel az egyesülésnek a csatlakozás előtt keletkezett tartozásaiért, hacsak ez alól a
csatlakozást elfogadó határozat előzetesen nem mentesíti.
(4) A csatlakozás tényét, időpontját és a felelősség alóli - (3) bekezdés szerinti - mentesítést be kell
jegyezni a cégjegyzékbe; a mentesítés harmadik személlyel szemben a bejegyzéstől kezdődően hatályos.
329. § (1) Megszűnik a tagsági viszony
a) ha a tag a társasági szerződésben meghatározott vagyoni hozzájárulást felhívás ellenére nem teljesítette,
b) a tag kilépésével,
c) a tag kizárásával,
d) a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével,
e) ha annak fenntartása jogszabályba ütközik,
f) a tagsági jog átruházásával.
(2) A tagsági jog átruházására a csatlakozás szabályait megfelelően alkalmazni kell.
(3) A tag az egyesülésből az év végén kiléphet. A kilépésre vonatkozó szándékot legalább három
hónappal az év vége előtt a taggyűlésnek be kell jelenteni.
330. § (1) A kilépő taggal a kilépés időpontjában fennálló állapot szerint kell elszámolni. A taggyűlés
határozza meg, hogy az egyesülés a kilépő tag vagyonhányadát mikor és milyen részletekben adja ki.
(2) A kiadás időpontját az egyesülés számviteli törvény szerinti beszámolója vagy közbenső mérlege
alapján úgy kell meghatározni, hogy az ne veszélyeztesse az egyesülés további működését, de időtartama ne
legyen hosszabb egy évnél.
(3) Ha a kiadás nem a kilépéskor történik, a kilépett tag részére a még ki nem adott vagyonhányad után az
adózott eredmény felosztása esetén - arányos értékű - rész jár.
(4) A tag jogutód nélküli megszűnése vagy halála a tagsági jogviszonyt megszünteti. A tag utódjával
(örökösével) való elszámolásra az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. Ha azonban
a jogutód (örökös) folytatni kívánja a tag tevékenységét, a taggyűlés hozzájárulásával az egyesülés tagjává
válhat. Ebben az esetben a jogelőd tagsági viszonyának megszűnése előtt keletkezett tartozásokért való
felelősség a tagsági jogot folytató tagot terheli.
331. § Az egyesülés jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó
vagyont egyenlő arányban, ha pedig vagyoni hozzájárulást teljesítettek - a társasági szerződés eltérő
rendelkezései hiányában -, a tagok vagyoni hozzájárulása arányában kell felosztani.

IV. Rész
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
XII. Fejezet
VEGYES, HATÁLYBA LÉPTETŐ ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK.
JOGHARMONIZÁCIÓS ZÁRADÉK
Társasági jogi szakértői testület
332. § (1) Társasági jogi ügyben szakvélemény kérhető az igazságügyért felelős miniszter mellett működő
társasági jogi szakértői testülettől (a továbbiakban: testület).
(2) Társasági jogi ügynek minősül az e törvény alkalmazása során felmerülő, így különösen a törvényben
foglalt jogelvekre, jogintézményekre, a nyilvánosan működő részvénytársaságban való befolyásszerzésre,
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valamint a közösségi jogon alapuló jogi személyekre irányadó szabályokra, a határokon átnyúló ügyekkel
kapcsolatos eljárásjogi, illetve fizetésképtelenségi jogi előírásokra, illetve az Európai Bíróság társasági jogi
tárgyú határozataira vonatkozó szakkérdés.
(3) Az (1) bekezdés alapján adott szakvélemény nem minősül a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi
III. törvény 166. §-ának (1) bekezdése, illetve a büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 76. §-ának (1)
bekezdése szerinti szakértői véleménynek, azonban az polgári peres és nemperes eljárásban bizonyítási
eszközként, valamint büntetőeljárásban okiratként felhasználható.
(4) A testület tagjait az igazságügyért felelős miniszter ötéves időtartamra nevezi ki a társasági jog
területén kiemelkedő szakértelemmel rendelkező személyek közül. Ennek során ki kell kérni az érintett
hatóságok, szakmai és érdek-képviseleti szervek, szakmai kamarák véleményét.
(5) A testület szakvéleményét háromtagú tanácsban - legkésőbb az erre irányuló kérelem beérkezésétől
számított harminc napon belül - alakítja ki. A tanács tagjai független szakértők, eljárásuk során nem
utasíthatók, a szakvélemény elkészítésével kapcsolatos tevékenységük tudományos tevékenységnek minősül.
A szakvélemény kialakításában nem vehet részt olyan személy, aki, illetve akinek közeli hozzátartozója [Ptk.
685. § b) pont] vagy élettársa a szakkérdés alapjául szolgáló ügyben érdekelt, továbbá az, akitől az ügy
tárgyilagos megítélése egyéb okból nem várható (elfogultság).
(6) A testület szervezetére, működésére, valamint a szakvélemény elkészítéséért járó díj mértékére
vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg.

Hatályba léptető és átmeneti rendelkezések
333. § (1) E törvény - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. július 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 4. §-a, 365. §-ának (5)-(6) bekezdése, valamint 366-367. §-a 2007. július 1-jén lép hatályba.
(3) E törvény 250. §-a (2) bekezdésének, a 251. §-ának, valamint a 267. §-a (2) bekezdésének
hatálybalépéséről külön törvény rendelkezik azzal, hogy annak megtörténtéig a zártkörűen működő
részvénytársaságokra a nyilvánosan működő részvénytársaságokra irányadó, a 313. §-ban és a 315. §-ban
foglaltakat is megfelelően alkalmazni kell.
(4)-(6)
(7) Az e törvény hatálybalépése után új közös vállalat nem alapítható. Az e törvény hatálybalépése napján
a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló közös vállalat a gazdasági társaságokról szóló
1997. évi CXLIV. törvénynek a 2006. június 30-án hatályos rendelkezései szerint működhet tovább.
(8) Ahol jogszabály a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényre vagy a gazdasági
társaságokról szóló 1988. évi VI. törvényre hivatkozik, ott azon e törvény rendelkezéseit kell érteni.
334. § (1)
(2) A betéti társaság azon kültagja, akinek a neve e törvény hatálybalépése előtt szerepelt a társaság
cégnevében e helyzet megszűnésétől, de legfeljebb e törvény hatálybalépésétől számított öt évig a beltaggal
azonos módon felel a társaságnak azon tartozásaiért, amelyek nevének a társaság cégnevéből való törlése
előtt keletkeztek.
335. § (1) Az e törvény 286. §-ának (4) bekezdésében foglaltak nem érintik azon szavazatelsőbbségi
részvények (ideértve a szavazattöbbszöröző és a vétójogot megtestesítő részvényeket egyaránt) által
megtestesített jogok gyakorlását, amelyek kibocsátására a törvény hatálybalépését megelőzően került sor.
(2)
336. § (1) Azon gazdasági társaságoknak, amelyeknek a cégbejegyzése e törvény hatálybalépésekor
folyamatban van, a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény rendelkezéseinek kell
megfelelniük. Ez a rendelkezés irányadó a folyamatban lévő formaváltási, egyesülési és szétválási
eljárásokra is.
(2) E törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az (1) bekezdés alá tartozó
azon gazdasági társaságok, amelyeknek a társasági szerződése e törvény eltérést nem engedő rendelkezésébe
ütközik, a társasági szerződésüket legkésőbb 2008. július 1-jéig kötelesek e törvény rendelkezéseihez
igazítva módosítani és eddig az időpontig azt a cégbírósághoz benyújtani.
(3) Nem terheli a (2) bekezdés szerinti kötelezettség azon gazdasági társaságokat, amelyek társasági
szerződése - általános hivatkozásként - a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvényre utal;
azon a (2) bekezdés szerinti időponttól kezdve ezt a törvényt kell érteni. Nem terheli a (2) bekezdés szerinti
kötelezettség azon közkereseti társaságokat és betéti társaságokat sem, amelyek társasági szerződése
taggyűlésről rendelkezik; azon a (2) bekezdés szerinti időponttól kezdve tagok gyűlését kell érteni.
(4) Amennyiben a társasági szerződés módosítására a (2)-(3) bekezdés alapján nincs szükség, a gazdasági
társaság e törvény rendelkezéseihez történő igazodását a cégbíróság felé - illeték és közzétételi költségtérítés
megfizetése nélkül - bejelentéssel teljesíti. A bejelentésben a cég nyilatkozik arról, hogy a társasági
szerződés (2) bekezdés szerinti módosítására nincs szükség, illetve arról, hogy a bejelentésben megjelölt
időponttól e törvény rendelkezései szerint működik. Bejelentés, vagy a (2) bekezdés szerinti társasági
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szerződés módosítás hiányában a törvény hatálybalépése előtt a cégjegyzékbe már bejegyzett, valamint az (1)
bekezdés alá tartozó gazdasági társaságoknak e törvényt 2008. július 1-jétől kell alkalmazniuk.
336/A. § E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai
törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi
tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 208. §-a (1) bekezdésének e)
pontját, 208. §-a (2) bekezdésének h) pontját a 2011. január 1-jét követően elfogadott alapszabályok esetében
kell figyelembe venni.
336/B. § A cégjegyzékbe már bejegyzett nyilvánosan működő részvénytársaságok legfőbb szervei az e
törvény - az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIX. törvény 138. §-ával
megállapított - 304. § (2) bekezdése hatálybalépését követő első ülésén, de legkésőbb 2011. június 30-áig
kötelesek társasági szerződésüket e rendelkezéshez igazítva módosítani, és eddig az időpontig azt a
cégbírósághoz benyújtani.
336/C. § A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény (a
továbbiakban: Szit. tv.) 26. §-ával megállapított 202. § (2) bekezdését a Szit. tv. hatálybalépését megelőző
időponttól vezetett részvénykönyvekre is alkalmazni kell, amennyiben a részvénytársaságot szabályozott
ingatlanbefektetési társaságként az állami adóhatóság nyilvántartásba vette.

Jogharmonizációs záradék
337. § E törvény - a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvénnyel
együtt a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 68/151/EGK első irányelve (1968. március 9.) az egész Közösségre kiterjedő egységes
biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok
összehangolásáról, valamint az azt módosító, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi
Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a
Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről,
valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 4. rész A pont
(1) bekezdése;
b) a Tanács 77/91/EGK második irányelve (1976. december 13.) a biztosítékok egyenértékűvé tétele
céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának
tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58.
cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról, valamint az azt
módosító a Tanács 92/101/EGK irányelve (1992. november 23.) a részvénytársaságok alapításáról, valamint
a tőkéjük fenntartásáról és módosításáról szóló 77/91/EGK irányelv módosításáról, és a Cseh Köztársaság, az
Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló
okmány II. melléklet 4. rész A pont (2) bekezdése;
c) a Tanács 78/855/EGK harmadik irányelve (1978. október 9.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g)
pontja alapján a részvénytársaságok egyesüléséről, valamint az azt módosító, a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló
okmány II. melléklet 4. rész A pont (3) bekezdése;
d) a Tanács 82/891/EGK hatodik irányelve (1982. december 17.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének
g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról;
e) a Tanács 89/667/EGK tizenkettedik társasági jogi irányelve (1989. december 21.) az egyszemélyes
korlátolt felelősségű társaságokról;
f) az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános vételi ajánlatról;
g) az Európai Parlament és a Tanács 2006. szeptember 6-i 2006/68/EK irányelve a 77/91/EGK
irányelvnek a nyilvánosan működő részvénytársaságok alapítása, valamint tőkéjük megtartása és átalakítása
tekintetében történő módosításáról (1. cikk 4. bekezdés);
h) az Európai Parlament és a Tanács 2006/46/EK irányelve (2006. június 14.) a meghatározott jogi
formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról
szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves
beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves
beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról;
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i) az Európai Parlament és a Tanács 2007/63/EK irányelve (2007. november 13.) a Tanács 78/855/EGK és
a 82/891/EGK tanácsi irányelvének a független szakértő által a részvénytársaságok egyesülése vagy
szétválása alkalmával készítendő jelentésre vonatkozó követelmény tekintetében történő módosításáról;
j) az Európai Parlament és a Tanács 2007/36/EK irányelve (2007. július 11.) az egyes részvényesi jogok
gyakorlásáról a tőzsdén jegyzett társaságokban;
k) az Európai Parlament és a Tanács 2009/109/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 77/91/EGK, a
78/855/EGK, a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek és a 2005/56/EK irányelvnek az egyesülések és szétválások
esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő módosításáról.

XIII. Fejezet
338-364. §

XIV. Fejezet
A KÖZHASZNÚ TÁRSASÁG MINT JOGI SZEMÉLY FORMA
MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS ÁTMENETI, MÓDOSÍTÓ ÉS
HATÁLYON KÍVÜL HELYEZŐ RENDELKEZÉSEK
365. § (1) 2007. július 1. után közhasznú társaság nem alapítható.
(2) A 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság
2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet tovább.
(3) A közhasznú társaság 2007. július 1-jét követő két éven belül társasági szerződése módosításával
nonprofit korlátolt felelősségű társaságként működhet tovább, más nonprofit gazdasági társasággá alakulhat
át vagy jogutód nélküli megszűnését határozhatja el. A közhasznú társaság 2009. június 30-ig köteles a
cégbíróságnál nonprofit gazdasági társaságként történő nyilvántartásba vételét kérni, vagy jogutód nélküli
megszűnését a cégbíróságnak bejelenteni. E határidő eredménytelen eltelte után a cégbíróság a társasággal
szemben a megszűntnek nyilvánítás törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmazza (Ctv. 84. §).
(4)
(5) Ahol törvény közhasznú társaságot említ, azon - a (6) bekezdésben és a 366-367. §-ban foglalt
kivétellel - 2009. június 30-ig közhasznú társaságot, illetve nonprofit gazdasági társaságot, 2009. július 1jétől pedig kizárólag nonprofit gazdasági társaságot kell érteni.
(6) Közhasznú társaságon 2009. június 30-ig közhasznú társaságot, illetve jogi személy nonprofit
gazdasági társaságot, 2009. július 1-jétől pedig kizárólag jogi személy nonprofit gazdasági társaságot kell
érteni
a) a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 33. §-ának b) pontjában;
b) a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 5. §-ának a) pontjában;
c) az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 104/A. §-ának (1)-(2) bekezdésében;
d) az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 45/B. §-ának (3)
bekezdésében és 67. §-ának (3) bekezdésének d) pontjában;
e)
f) a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 12. §-ának (4) bekezdésében
és 16. §-ának (2)-(3) bekezdésében;
g) a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény
24. §-ának (3)-(5) bekezdésében;
h) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 139. §-a (5)
bekezdésének e) pontjában, valamint 176/A. §-ának (2)-(3) bekezdésében;
i) az Országos Magyar Vadászkamaráról szóló 1997. évi XLVI. törvény 27. §-a (4) bekezdésében;
j) a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 84. §-a (1)
bekezdésének c) pontjában és 111. §-a (4) bekezdésének d) pontjában;
k) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 1999. évi CXXIV. törvény 10. §-ának (2)
bekezdésében;
l) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 182. §-ának (2) bekezdésében, 258. §-ában, 259. §-ának (1)
bekezdésében, 333. §-ának (1) bekezdésében, 379. § (2) bekezdésének e) pontjában;
m) a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 208. §-a (2) bekezdésének
d) pontjában és 220. §-ának (1) bekezdésében;

106

n) a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás
egyes kérdéseiről és az ezzel összefüggő törvénymódosításokról szóló 2003. évi LXXIII. törvény 8. §-a (1)
bekezdésében; továbbá
o) a sportról szóló 2004. évi I. törvény 64. §-ának (3) bekezdésében.
366. §
367. § 2009. július 1-jén hatályát veszti
1. a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 57-60. §-a, valamint 685. §-a c) pontjában az „a
közhasznú társaság” szövegrész;
2. a külföldiek magyarországi befektetéseiről szóló 1988. évi XXIV. törvény 2. §-ának b) és c) pontjában
a „közhasznú társaság” szövegrész;
3. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 5. §-a (1) bekezdésének d) pontjában az „és a közhasznú
társaság” szövegrész, valamint 57. §-a (1) bekezdésének e) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
4. a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 3. §-ának (2) bekezdésében az „a közhasznú társaság”
szövegrész;
5. a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 3. §-a
(1) bekezdésének a) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
6. a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény 193/D. §-ának (1) bekezdésében a
„közhasznú társaság” szövegrész;
7. az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 59. §-a (1) bekezdésében és 86/I. §-ának (6)
bekezdésében a „közhasznú társaság” szövegrész, 95/A. §-a (6) és (8)-(9) bekezdésében a „vagy közhasznú”
szövegrész, 108. §-ának (3) bekezdésében az „illetve közhasznú társaság” szövegrész;
8. a helyi önkormányzatok címzett és céltámogatási rendszeréről szóló 1992. évi LXXXIX. törvény 19. §ának (3) bekezdésében a „vagy közhasznú társaság” és a „vagy közhasznú” szövegrész, 21/F. §-ának (1)
bekezdésében az „és közhasznú társaságok” szövegrész;
9. a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 58/A. §-a (1)
bekezdésének e) pontja;
10. a Polgári Törvénykönyv hatálybalépéséről és végrehajtásáról szóló 1960. évi 11. törvényerejű rendelet
14. §-ának a) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
11. a gyógyszertárak létesítéséről és működésük egyes szabályairól szóló 1994. évi LIV. törvény 36. §ának (1) bekezdésében az „és közhasznú társaság” szövegrész;
12. az állam tulajdonában lévő vállalkozói vagyon értékesítéséről szóló 1995. évi XXXIX. törvény 1. §ának (4) bekezdésében az „a közhasznú társaság” szövegrész;
13. a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 42. §-ának (3) bekezdésében a „közhasznú
társaságot” és a „közhasznú társaságban” szövegrészek;
14. a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 33. pontjában és 77/A. §-a (9)
bekezdésének b) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
15. a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 16. § (1)
bekezdésének c) pontjában a „közhasznú társaság” szövegrész;
16. a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. §-a (2) bekezdésének f)
pontjában és 4. §-a 32/a. pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
17. az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosításáról, valamint a hiteles tulajdonilap-másolat
igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 1996. évi LXXXV. törvény 30. § (1) bekezdésének d) pontjában az „és a
közhasznú társaság” szövegrész;
18. a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 145. §-a (1)
bekezdésének d) pontja;
19. a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény 4. §-ának c/4. pontja, 4. §-ának d/1. pontjában és 10. §-a (2)
bekezdésének a) pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész, 5. §-ának (2) bekezdésében a „közhasznú
társaság” szövegrész;
20. a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. §-a (1) bekezdésének d) pontja, 26. §ának f)-g) és m) pontjában az „a közhasznú társaság és” szövegrész;
21. a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 2. §-ának a) pontjában az „a közhasznú
társaság” szövegrész, valamint 35. §-ának (2) bekezdésében a „vagy közhasznú társaságot” szövegrész;
22. a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 3. §-a (1) bekezdésének 4/g. pontja, valamint 141. §-ának (6)
bekezdésében a „közhasznú társasággá” szövegrész;
23. a devizakorlátozások megszüntetéséről, valamint egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló
2001. évi XCIII. törvény 2. §-a 8. pontjában az „a közhasznú társaság” szövegrész;
24. a felnőttképzésről szóló 2001. évi CI. törvény 3. §-a (1) bekezdésének b) pontjában a „közhasznú
társaságokra” szövegrész;
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25. a közpénzek felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenőrzésének bővítésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV. törvény 15. §ának (1) bekezdése és 34. §-ának d) pontja;
26. az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 14. §-a (6) bekezdésében, 16. §-a (3) bekezdésének
c) pontjában, 17. §-a (3) bekezdésének d) pontjában, valamint a 178. §-a 10. pontjában a „közhasznú
társaság” szövegrész, 14. §-a (7) bekezdésében a „közhasznú társaságra” szövegrész;
27. a sportról szóló 2004. évi I. törvény 26. §-a (2) bekezdésében a „vagy közhasznú” szövegrész;
valamint
28. a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 2. §-a (1) bekezdésének c)
pontjában, valamint 11. §-a (4) bekezdésének a) pontjában a „közhasznú társaság” szövegrész.
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2006. évi V. törvény
a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról
A törvény célja, hogy korszerű jogi keretek megteremtésével, az Európai Unió szabályozásával
összhangban állapítsa meg a vállalkozások cégalapításának, nyilvántartásba vételének rendjét, és a
vállalkozók alkotmányos jogai érdekében, a gazdasági forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek
vagy más közérdek védelme céljából biztosítsa a közhiteles cégnyilvántartás adatainak teljes körű
nyilvánosságát, közvetlenül vagy elektronikus úton.
Mindezek érdekében az Országgyűlés a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK
1. Cím
A cégbíróság, valamint a céginformációs szolgálat feladatai
1. § (1) A megyei (fővárosi) bíróság mint cégbíróság (a továbbiakban: cégbíróság) feladata
a) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás lefolytatása és a kérelemnek helyt adó végzés esetén,
illetve e törvényben meghatározott esetekben hivatalból is, a cégre vonatkozó adat, jog, valamint tény (a
továbbiakban: adat) cégjegyzékbe történő bejegyzése, illetve törlése,
b) külön törvényben foglaltak alapján a cégnyilvántartásból törölt gazdasági társaság volt vezető
tisztségviselőjével és cégvezetőjével kapcsolatos adatok bejegyzése és törlése,
c) a cégjegyzék adatairól, valamint a cégiratokról tájékoztatás nyújtása,
d) a cégnyilvántartás közhitelességének és a cég törvényes működésének biztosítása érdekében hivatalból, illetve kérelemre - törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása,
e) a gazdasági társaságokról szóló törvényben és más, az egyes cégformákra vonatkozó törvényekben,
illetve az Európai Unió rendeleteiben meghatározott, a kisebbségi jogok gyakorlását, valamint a hitelezői
jogok védelmét biztosító kérelmek elbírálása, továbbá
f) azoknak az egyéb ügyeknek az elbírálása, amelyeket törvény a cégbíróság hatáskörébe utal.
(2) A céginformációs és az elektronikus cégeljárásban közreműködő szolgálat (a továbbiakban:
céginformációs szolgálat) feladatai a következők:
a) az e törvényben szabályozott módon hozzájárul a cégnyilvánosság követelményének megvalósításához,
a cégjegyzékben szereplő adatok és cégiratok megismeréséhez;
b) biztosítja a cégeljárásban és más, külön törvényben szabályozott nemperes eljárások során az
elektronikus ügyintézést támogató rendszer üzemeltetését;
c)
d) jogi tanácsadó szolgálatot tart fenn annak érdekében, hogy a mikro- és kisvállalkozások a
cégalapítással, a cégek megszüntetésével összefüggő jogilag jelentős információkat - korszerű informatikai
eszközök alkalmazása révén - közérthető megfogalmazásban, költségmentesen is megismerhessék;
e)

2. Cím
A cég
2. § (1) A cég - ha törvény eltérően nem rendelkezik - az a jogalany, amely a cégnyilvántartásba történő
bejegyzéssel, üzletszerű gazdasági tevékenység folytatása céljából jön létre.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogalany a cégnyilvántartásban akkor szerepelhet, ha bejegyzését
jogszabály kötelezővé vagy lehetővé teszi.

3. Cím
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A cégnév
3. § (1) A cégnévnek a választott cégforma megnevezését, valamint legalább a vezérszót kell tartalmaznia.
(2) A vezérszó elősegíti a cég azonosítását, illetve más, azonos vagy hasonló tevékenységű cégtől való
megkülönböztetését. A vezérszó a cégnévben az első helyen áll. A vezérszó idegen nyelvű kifejezés,
rövidítés és mozaik szó is lehet, amelyet latin betűkkel kell feltüntetni. A cégnévben a vezérszón kívül csak
magyar szavak szerepelhetnek, a magyar helyesírás szabályainak megfelelően. A cégnévben rövidítés csak a
vezérszó esetén, illetve a cégforma meghatározásánál lehetséges.
(3) A cég rövidített neve a vezérszóból és a cég formájának megjelöléséből áll.
(4) A cégnévnek (rövidített névnek) az ország területén bejegyzett más cég elnevezésétől, illetve a 6. § (3)
bekezdése szerint lefoglalt elnevezéstől - a cégforma különbözőségén túlmenően is - egyértelműen
különböznie kell, és nem kelthet olyan látszatot, ami - különösen a cég tevékenységi körét és a választott
cégformát illetően - megtévesztő.
4. § (1) A cégnévben szerepelhet a cégtulajdonosnak vagy a cég tagjainak neve a 3. § (4) bekezdésének
megfelelő alkalmazásával.
(2) A cégnévben a cég nonprofit jellegét a cégforma megjelölése előtt fel kell tüntetni, a közhasznú
szervezeti minőség pedig feltüntethető.
(3) A cégnévben az „állami” vagy „nemzeti” kifejezés csak abban az esetben szerepelhet, ha a cégben az
állam közvetlenül vagy szervezetei útján többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik, vagy a cég a külön
törvény szerinti tartós állami tulajdoni körbe tartozik.
(4) Külföldi cég magyarországi fióktelepe, külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete,
valamint európai gazdasági egyesülés telephelye esetén a külföldi vállalkozás nevét a cégnévben meg kell
jelölni.
(5) A történelem kiemelkedő személyiségének nevét a Magyar Tudományos Akadémia engedélyével,
olyan elnevezést pedig, amelyhez másnak jogi érdeke fűződik, csak a jogosult hozzájárulásával lehet a
cégnévben szerepeltetni.
5. § A cég nevét (rövidített nevét) a cégbejegyzési eljárás alatt „bejegyzés alatt” („b. a.”) toldattal, a cég
elleni csődeljárás esetén „csődeljárás alatt” („cs. a.”) toldattal, felszámolási, illetve végelszámolási eljárás
esetén pedig „felszámolás alatt” („f. a.”) és „végelszámolás alatt” („v. a.”) toldattal kell használni.
6. § (1) Két vagy több azonos nevű cég közül a választott név (rövidített név) viselésének joga azt illeti
meg, amelyik a cégbejegyzési kérelmét elsőként nyújtotta be, illetve amelyik a (3) bekezdés alapján
névfoglalással élt.
(2) A cégbíróság - jogi képviselő által elektronikus úton benyújtott kérelemre, illeték megfizetése
ellenében - a kérelem érkezését követő egy munkanapon belül megvizsgálja, hogy a választott elnevezéssel
az információkérés időpontjában a cégnyilvántartásban bejegyzett vagy bejegyzés alatt álló, illetve
névfoglalás hatálya alatt álló más cég szerepel-e.
(3) Ha a választott cégnév a cégnyilvántartásba bejegyezhető, a cégbíróság végzésével a megjelölt
cégnevet hatvannapos időtartamra a kérelmező részére lefoglalja és a cégnevek elektronikus úton vezetett
nyilvántartásában feltünteti. Ez alatt az idő alatt más jogalany ezzel a cégnévvel a cégnyilvántartásba nem
jegyezhető be, illetve a cégnév nem foglalható le. A cégbíróságnak a nyilvántartásba vétel elutasításáról
hozott határozata ellen jogorvoslatnak helye nincs. Ha a cég bejegyzésére, illetve a cégnév változásának
bejegyzésére irányuló kérelem benyújtására hatvan napon belül nem kerül sor, a névfoglalás megszűnik.
(4) A névfoglalás egyszeri alkalommal 8 nappal meghosszabbodik, ha ugyan a hatvan napos határidő
lejárt, a cégnevet lefoglaló jogalany bejegyzési kérelmét elutasították, de azt 8 napon belül ismételten beadja.
(5) A névfoglalásra vonatkozó eljárásra bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is önállóan,
önálló aláírási joggal jogosult.

4. Cím
A székhely, telephely, fióktelep
7. § (1) A cég székhelye a cég bejegyzett irodája. A bejegyzett iroda a cég levelezési címe, az a hely, ahol
a cég üzleti és hivatalos iratainak átvétele, érkeztetése, őrzése, rendelkezésre tartása, valamint ahol a külön
jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítése történik. A cégnek a
székhelyét cégtáblával kell megjelölnie. A cég létesítő okirata úgy is rendelkezhet, hogy a cég székhelye
egyben a központi ügyintézés (döntéshozatal) helye. Amennyiben a cég székhelye nem azonos a központi
ügyintézés helyével, a központi ügyintézés helyét a létesítő okiratában és a cégjegyzékben fel kell tüntetni. A
cégeljárás szempontjából székhelynek minősül a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, a külföldiek
közvetlen kereskedelmi képviselete, valamint az európai gazdasági egyesülés telephelye is.
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(2) A cég telephelye a tevékenység gyakorlásának a cég társasági szerződésében, alapító okiratában,
alapszabályában (a továbbiakban együtt: létesítő okiratában) foglalt olyan tartós, önállósult üzleti (üzemi)
letelepedéssel járó helye, amely a cég székhelyétől eltérő helyen található, a cég fióktelepe pedig olyan
telephely, amely más településen - magyar cég külföldön lévő fióktelepe esetén más országban - van, mint a
cég székhelye. Ez a szabály irányadó a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe, illetve a külföldiek
közvetlen kereskedelmi képviselete esetében is.
(3) Magyar cég külföldön lévő fióktelepének a cégjegyzékbe történő bejegyzéséhez a cégnek a külföldi
cégkivonattal, illetve más okirattal, valamint ezeknek magyar nyelvű hiteles fordításával kell igazolnia, hogy
a fióktelepet a fióktelep helye szerinti államban nyilvántartásba vették.
(4) Cég székhelye, telephelye és fióktelepe olyan ingatlan lehet, amely a cég tulajdonát képezi, vagy
amelynek használatára a cég jogosult.
7/A. § A cég székhelyeként a cégjegyzékbe annak az ügyvédnek (ügyvédi irodának) a székhelye is
bejegyezhető, amely - a külön jogszabályban foglaltak szerint - a cég megbízásából gondoskodik a cég üzleti
és hivatalos iratainak átvételéről, érkeztetéséről, megőrzéséről, rendelkezésre tartásáról, valamint a külön
jogszabályban meghatározott, a székhellyel összefüggő kötelezettségek teljesítéséről, így különösen a cég
székhelyéhez és a cégiratokhoz kapcsolódó hatósági kényszerintézkedések tűréséről (székhely szolgáltatás).
7/B. § Az e törvény szerint a cégnyilvántartásba bejegyzett cég az Európai Unió más tagállamában is
jogosult tevékenysége elsődleges folytatására, illetőleg tevékenysége gyakorlása elsődleges helyét az Európai
Unió más tagállamába is áthelyezheti. A cég ezirányú döntése - külön törvény eltérő rendelkezése hiányában
- nem igényli a székhelyére vonatkozó cégbejegyzés módosítását.

5. Cím
Képviselet; cégjegyzés
8. § (1) A cég szervezeti képviseletére vonatkozó rendelkezéseket az adott cégformára irányadó
jogszabály állapítja meg. A cégjegyzési jog a cég írásbeli képviseletére, a cég nevében történő aláírásra való
jogosultság. A szervezeti képviselet, valamint a cégjegyzés módja csak azonos lehet.
(2) A cégjegyzés módja önálló vagy együttes. Kettőnél több cégjegyzésre jogosult esetén a cég úgy is
rendelkezhet, hogy egyes jogosultakat önálló, más jogosultakat együttes cégjegyzési jog illet meg, vagy hogy
az együttes cégjegyzésre jogosultak közül az egyik aláíró mindig meghatározott személy.
(3) Ugyanaz a személy csak egyféle módon - vagy önállóan, vagy mással együttesen - jegyezheti a céget.
(4) Mind az önálló, mind az együttes cégjegyzési jog korlátozható, a korlátozás azonban harmadik
személyekkel szemben hatálytalan.
9. § (1) Amennyiben azt a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez csatolták, a cégjegyzésre
jogosultnak a cég nevében olyan módon, illetve formában kell aláírnia, ahogyan azt a hiteles cégaláírási
nyilatkozat (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd által ellenjegyzett
aláírás-minta tartalmazza.
(2) A címpéldányon (aláírás-mintán) - a létesítő okiratában foglaltakkal egyezően - fel kell tüntetni a cég
nevét, a cégjegyzésre jogosult nevét, lakóhelyét, a képviselet jogcímét (pl. vezető tisztségviselő,
munkavállaló), a cégjegyzés módját, valamint a cégjegyzésre jogosult aláírási mintáját. A cégjegyzésre
jogosult munkavállaló kérésére az aláírási címpéldányon a cégnél ellátott feladatköre, beosztása is
szerepeltethető.
(3) Az ügyvéd az aláírás-mintát kizárólag cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során jegyezheti
ellen abban az esetben, amennyiben a cég létesítő okiratát vagy a létesítő okirata módosítását is ő készíti
(szerkeszti) és jegyzi ellen, és az aláírás-minta a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem mellékletét
képezi.
(4) A cég kérelmére a cégjegyzék tartalmazza a cégjegyzésre jogosult - külön jogszabály szerinti elektronikus címpéldányáról készített tanúsítványát is. A cégjegyzékbe bejegyzett tanúsítvánnyal rendelkező
elektronikus aláírás a cégjegyzésre jogosult cégszerű aláírásának minősül.

II. Fejezet
A CÉGNYILVÁNTARTÁS NYILVÁNOSSÁGA ÉS KÖZHITELESSÉGE
1. Cím
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A nyilvánosság
10. § (1) A cégnyilvántartás a cégjegyzékből, valamint a cégjegyzékben szereplő adat igazolására szolgáló
mellékletekből, illetve egyéb olyan okiratokból áll, amelyeknek benyújtására a céget - közérdekből, illetve a
forgalom biztonsága, valamint a hitelezői érdekek védelme céljából törvény kötelezi (a továbbiakban együtt:
cégiratok).
(2) A cégjegyzék fennálló, illetve törölt adatai, valamint a cégiratok - ideértve az elektronikus úton
benyújtott, illetve elektronikus okirattá átalakított cégiratokat is - teljeskörűen nyilvánosak. Teljeskörűen
nyilvánosak továbbá a benyújtott, de még el nem bírált bejegyzési kérelem és mellékletei is azzal, hogy a
bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásának folyamatban létére a cégnyilvántartásnak utalnia kell.
A törvényességi felügyeleti eljárás iratai e törvény rendelkezései szerint nyilvánosak.
(3) Az eltiltás hatályának fennállása alatt teljeskörűen nyilvánosak a cégnyilvántartásból törölt gazdasági
társaság vezető tisztségviselőjével, cégvezetőjével szemben a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV.
törvény (a továbbiakban: Gt.) 23. §-a alapján bejegyzett adatok. Az eltiltás hatályának megszűnését követően
ezeket az adatokat vissza nem állítható módon kell a cégjegyzékből véglegesen törölni.
(4)-(6)
11. § A cégnyilvánosságot a cégbíróság, a céginformációs szolgálat, valamint a Cégközlönyben történő
közzététel biztosítja.
11/A. § A cégbíróság és a céginformációs szolgálat a cégnyilvántartással kapcsolatos adatfeldolgozási
feladatok ellátásával csak államigazgatási szervet vagy kizárólagos állami tulajdonú gazdálkodó szervezetet
bízhat meg.

2. Cím
A papíralapú, valamint az elektronikus és az elektronikus okirattá alakított cégiratok
megismerése
12. § (1) A cégbíróságon a cégiratokat bárki ingyenesen megtekintheti, azokról feljegyzést készíthet. A
cégjegyzék adatairól cégmásolat, cégkivonat vagy cégbizonyítvány kiadása kérhető. A cégmásolat a
cégjegyzék valamennyi fennálló és törölt adatát, a cégkivonat a cégjegyzék fennálló adatait, a
cégbizonyítvány pedig - a kérelemtől függően - a cégjegyzék egyes fennálló vagy törölt adatait tanúsítja
hitelesen, illetve azt, hogy valamely meghatározott bejegyzés a cégjegyzékben nem szerepel(t). A
cégnyilvántartásban a törölt adatnak megállapíthatónak kell maradnia.
(2) A cégmásolatban, a cégkivonatban, valamint a cégbizonyítványban az egyes adatok mellett fel kell
tüntetni az adat (illetve annak törlése) bejegyzésének időpontját is.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott okiraton záradékban szerepeltetni kell, ha az okiratban szereplő
cégadatokat illetően változásbejegyzési eljárás van folyamatban, és azt is fel kell tüntetni, hogy az melyik
adatot érinti.
(4) A cégbíróságon a cégiratokról e törvényben, illetve külön jogszabályban meghatározott módon
kérhető másolat.
(5)
13. § (1) A céginformációs szolgálat kérelemre tájékoztatást ad a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy
törölt adatokról, valamint a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem
jegyzett adatairól. E közszolgáltatást bárki igénybe veheti. A céginformációs szolgálatnál rendelkezésre álló
adatok azonosak a cégbíróságokon elektronikusan rögzített adatokkal. A 12. § (1) bekezdésében
meghatározott közokiratok kiadására a céginformációs szolgálat is jogosult.
(2) A céginformációs szolgálat e törvényben meghatározott módon kérelemre tájékoztatást ad az
elektronikus úton benyújtott, vagy elektronikus okirattá alakított cégiratokról, továbbá a cégek elektronikus
úton benyújtott, illetve elektronikus okirattá alakított, a számviteli törvény szerinti beszámolóiról, továbbá
biztosítja a beszámolókba és az elektronikus cégiratokba történő ingyenes betekintést a céginformációs
szolgálat helyiségében.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott adatok, illetve cégiratok
a) a céginformációs szolgálat honlapjáról, illetve
b) a kormányzati portál útján is
megismerhetők.
(4) A 15. § (1) és (2) bekezdése szerinti céginformáció a céginformációs szolgálat honlapján
keresőprogram segítségével is megismerhető.
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14. § (1) A céginformációs szolgálattól a cégjegyzékbe bejegyzett adatok csoportosított
céginformációként történő szolgáltatása is kérhető.
(2) Ha a csoportosított cégadatok valamely jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság,
vagy egyéb szervezet cégtulajdonosi (tagi, részvényesi) minőségére, képviseleti jogosultságára, vagy
természetes személy tekintetében arra vonatkoznak, hogy mely cégeknél lát el vezető tisztséget vagy
felügyelőbizottsági tagságot, ez a céginformáció a 15. § (1) bekezdése alkalmazásával ismerhető meg. Ha e
céginformációt természetes személyre vonatkozóan kérik, az adatszolgáltatás tényét a céginformációs
szolgálat köteles az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az érintettet az adatszolgáltatás
időpontjáról, a kért adatokról - ha törvény másként nem rendelkezik - az adatszolgáltatás időpontjától
számított öt évig tájékoztathassa. Amennyiben a csoportosított cégadatok valamely természetes személy
cégtulajdonosi (tagsági, részvényesi) minőségére vonatkoznak, ez a céginformáció - a (4) bekezdés
alkalmazásával - akkor teljesíthető, ha az bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság, illetve más közigazgatási
szerv, bírósági végrehajtó, felszámoló vagy nemperes eljárást lefolytató közjegyző külön törvényben
meghatározott feladatainak teljesítéséhez, illetve más információkérőnek a törvényben biztosított jogai
gyakorlásához vagy törvényes érdekei védelmében szükséges. Törvényes jogcím hiányában az
információkérőnek az érintettek hozzájárulását igazolnia kell.
(3) A céginformációs szolgálat a nyomozó hatóságot a „halaszthatatlan intézkedés” jelzéssel ellátott,
külön jogszabályban előírt ügyészi jóváhagyást nélkülöző megkeresésére is köteles tájékoztatni az általa
kezelt, az adott üggyel összefüggő cégadatokról.
(4) A céginformációs szolgálat a (3) bekezdésben meghatározott esetben a céginformáció iránti kérelem,
valamint az adatszolgáltatás tényét köteles az elektronikus rendszerben oly módon rögzíteni, hogy az
érintettet az adatszolgáltatás időpontjáról, jogcíméről, a kért adatokról és az adat felhasználójának
személyéről kérésére - ha törvény másként nem rendelkezik - az adatszolgáltatás időpontjától számított öt
évig tájékoztathassa.
(5) A (4) bekezdésben említett tényeket oly módon kell rögzíteni, hogy az adat célhoz kötött felhasználása
ellenőrizhető legyen. Az ezzel ellentétes céginformáció-kérés, illetve ennek alapján az adat felhasználásának
jogkövetkezményeit az információt kérő viseli.
(6) Csoportosított céginformációként nem ismerhetőek meg e törvény 27. § (1) bekezdésének c)
pontjában, 27. § (2) bekezdésének d) pontjában, 27. § (3) bekezdésének d) pontjában, 27. § (4) bekezdésének
ad) pontjában, továbbá 27. § (5) bekezdésének c) pontjában feltüntetett adatok. Ezen adatok ingyenes
céginformációként - külön jogszabályban meghatározott módon - keresőprogram segítségével, csoportosított
lekérdezés útján ismerhetőek meg.
15. § (1) A céginformációs szolgálat a cégjegyzékben szereplő fennálló vagy törölt adatok, valamint a
bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikusan rögzített, még be nem jegyzett adatainak a
megismerését (a betekintés lehetőségét) kérelemre, bárki számára ingyenesen és korlátozásmentesen
biztosítja, feltéve, hogy a céginformációt elektronikus úton kérik.
(2) Az (1) bekezdésben nem említett céginformációért, valamint ha a kérelmező a céginformációt
közokirat formájában kéri, a kérelmező a céginformációs szolgálat tevékenységének igénybevételéért - a
szolgáltatás költségeivel összhangban álló - költségtérítést köteles fizetni.
(3) A céginformációs szolgálat a bíróság, az ügyészség, a nyomozó hatóság, illetve más közigazgatási
szerv, a közjegyző, a bírósági végrehajtó, a felszámoló, valamint a gazdasági, illetve szakmai kamarák
részére a közfeladataik ellátása érdekében kért céginformációt - az (1) bekezdésben nem említett cégadatok
vonatkozásában is - ingyenesen bocsátja rendelkezésre. Esetükben sem az adatszolgáltatás, sem az
adattovábbítás nem köthető díjfizetéshez. Az e rendelkezéssel ellentétes megállapodás semmis.
(4) A céginformációs szolgálat működésének részletes szabályait, valamint a fizetendő költségtérítés
mértékét az igazságügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
16. § (1) A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratokról a cégbíróságtól illeték ellenében, illetve
a céginformációs szolgálattól - külön jogszabályban meghatározott költségtérítés ellenében - hiteles vagy
nem hiteles papíralapú másolat kérhető. Ha a kérelemből más nem következik, a cégbíróság, illetve a
céginformációs szolgálat - a kérelem érkezésétől számított tizenöt napon belül - az okirat hiteles másolatát
adja ki.
(2) A cégbíróságtól illeték ellenében, illetve a céginformációs szolgálattól - külön jogszabályban
meghatározott költségtérítés ellenében - az elektronikus okiratok (ideértve a cégjegyzékadatokról kiállított
elektronikus okiratot) elektronikus úton történő megküldése is kérhető.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben, valamint a 17. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a kérelem
benyújtható írásban vagy a kormányzati portálon keresztül, illetve közvetlenül a céginformációs szolgálat
elektronikus ügyfélszolgálatán, elektronikus úton.
(4) Az elektronikus úton benyújtott kérelmet - kivéve, ha azt a kormányzati portálon keresztül nyújtják be
- legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással kell ellátni. A céginformációs szolgálat a kérelem
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érkezéséről a kérelmet benyújtó személynek elektronikus igazolást küld, amelyet fokozott biztonságú
elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.
(5) Ha a kérelmet elektronikus úton terjesztik elő, az illeték, illetve a költségtérítés megfizetésére a 37. §
(4) bekezdésében foglaltak megfelelően irányadók.
17. § (1) A 16. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat
a kérelem alapján az elektronikus okiratot a kérelem érkezésétől számított tizenöt napon belül megküldi. Ha
a kérelemből más nem következik, a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat által kiadott okirat a
cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat által elhelyezett elektronikus aláírást és időbélyegzőt nem
tartalmaz. Ha a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat - a kérelem alapján - az elektronikus okiratot
minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel látja el, az elektronikus közokiratnak minősül. Az
elektronikus közokirat kiállításával a cégbíróság, illetve a céginformációs szolgálat azt tanúsítja, hogy a
megküldött elektronikus okirat tartalma megegyezik az eredeti okiratéval.
(2) Korlátolt felelősségű társaság és részvénytársaság esetében, a cég minden 1997. január 1. után
keletkezett, cégnyilvántartásban elhelyezett cégiratáról a cégbíróságtól elektronikus okirati formában
kiállított másolat kérhető. A cégbíróság a kérelem alapján a cégiratot - ha az nem elektronikus formában áll
rendelkezésre - az erre irányadó külön jogszabály szerint elektronikus okirati formába alakítja, és a kérelem
érkezésétől számított tizenöt napon belül megküldi a kérelmezőnek. A kérelemre, valamint a cégbíróság
eljárására a 16. §-ban, illetve az (1) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók.

3. Cím
A beszámoló letétbe helyezése és közzététele
18. § (1) A cégnek a számviteli törvény szerinti beszámolót elektronikus úton, a kormányzati portál útján
kell a céginformációs szolgálat részére megküldeni; ennek során nincs helye a papír alapú beszámoló képi
formátumú elektronikus okirattá történő átalakításának. A beszámolóhoz - a cég, a beszámolót benyújtó
természetes személy azonosíthatósága, valamint a benyújtás jogszerűségének igazolása érdekében elektronikus űrlapot kell mellékelni.
(2) Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat továbbítja - az érkezést követően haladéktalanul az állami adóhatóság részére.
(3) A beszámolónak a céginformációs szolgálat részére történő elektronikus megküldésével a cég letétbe
helyezési és közzétételi kötelezettségének is eleget tesz.
(4) A számviteli törvény szerinti beszámoló elektronikus okiratként történő elkészítése nem jogosít a
beszámoló összeállítását (formáját, szerkezetét, tagolását) illetően a számviteli törvényben előírt
rendelkezésektől való eltérésre.
(5) A beszámolót a cégnek az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése
szerinti képviselője küldi meg a céginformációs szolgálat részére.
(6) Ha a cég a beszámolóról - külön jogszabály szerint arra feljogosított által aláírt - papír alapú okirat
alapján határozott, úgy az (5) bekezdés szerinti személy egyben igazolja, hogy az ezt követően elektronikus
úton megküldött beszámoló megegyezik a jóváhagyott beszámolóval. Ebben az esetben az (5) bekezdés
szerinti személy a papír alapú beszámoló egy eredeti példányát - annak elfogadásától számított tíz évig megőrzi, és amennyiben a megküldött beszámoló szabályszerűségével összefüggésben kétség merülne fel,
köteles azt a cégbíróság felhívására bemutatni.
(7) A beszámolóhoz mellékelni kell az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot, valamint
kötelező könyvvizsgálat esetén a független könyvvizsgálói jelentést is. E törvény beszámolóra vonatkozó
előírásait az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatra, valamint a könyvvizsgálói jelentésre is
megfelelően alkalmazni kell.
(8) A beszámoló közzétételére a céginformációs szolgálat honlapján, napi feltöltéssel kerül sor.
(9) A közzétételi költségtérítést külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni az
igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára. A közzétételi
költségtérítés - ideértve a céginformációs szolgálat által nyújtott céginformációért fizetendő közzétételi
költségtérítést is - a központi költségvetés központosított bevételének minősül. A közzétételi költségtérítés
befizetését a céginformációs szolgálat ellenőrzi. Ha a közzétételi költségtérítés befizetése nem vagy nem
megfelelő összegben történt meg, erről a céginformációs szolgálat 30 napon belül értesíti az állami
adóhatóságot. Ebben az esetben a céget úgy kell tekinteni, mint amely a letétbe helyezési és a közzétételi
kötelezettségnek nem tett eleget.
19. § (1) A kormányzati portál a beszámoló közzétételre történő megküldésének teljesítéséről az időpont
megjelölésével elektronikus igazolást küld a beszámolót benyújtó személynek. A beszámoló megküldésére
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vonatkozó határidők tekintetében a céginformációs szolgálathoz történő - az informatikai szempontból
szabályszerű - érkezés időpontja irányadó.
(2) Az állami adóhatóság az elektronikus űrlap adatai alapján ellenőrzi a beszámoló megküldésének tényét
és időpontját. Amennyiben az állami adóhatóság azt állapítja meg, hogy a cég a letétbe helyezésre és
közzétételre előírt törvényi határidőig nem küldte meg a beszámolót, felhívja a cég figyelmét
kötelezettségének elmulasztására, továbbá arra, hogy 15 napon belül tegyen annak eleget. A felhívás
eredménytelensége esetén az állami adóhatóság külön törvényben meghatározott jogkövetkezményeket
alkalmazhat.
(3) A céginformációs szolgálat honlapján a közzététel céljából megküldött beszámolók haladéktalanul és
ingyenesen megismerhetővé válnak. A beszámolók a céginformációs szolgálat honlapján cégnév vagy
cégjegyzékszám megadásával, keresőprogram segítségével is megismerhetőek.
(4) A beszámolót, illetve annak elektronikus másolatát a céginformációs szolgálat őrzi, gondoskodik a
beszámolót érintő archiválási feladatok ellátásáról. A beszámolót úgy kell megőrizni, hogy az kizárja az
utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan biztosított legyen az ahhoz való hozzáférés, valamint az
elektronikus okirat értelmezhetősége (olvashatósága). Az elektronikus okiratot védeni kell a jogosulatlan
hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is.

4. Cím
A cégekre vonatkozó közlemények közzététele
20. § (1) A Cégközlöny az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium hivatalos lapja,
amelynek elektronikus formában történő közzétételére az erre a célra fenntartott honlapon kerül sor,
biztosítva a Cégközlöny egyes lapszámaiba való ingyenes betekintés és a lapszámok ingyenes letöltésének
lehetőségét. A Cégközlöny egyes lapszámai a honlapról nem távolíthatók el. A Cégközlönyt elektronikus
formában való megjelenítése során olyan formátumban kell közzétenni, amely a többszörözés során is
biztosítja az illetéktelen módosítás elleni védelmet. A Cégközlönyben közzétett nyilvános adatok
csoportosított (pl. keresőprogram segítségével történő) megismerésének költségtérítését az igazságügyért
felelős miniszter rendeletben állapítja meg. A Cégközlöny a hitelezővédelmi nyilvántartás működtetése révén
elősegíti, hogy a gazdasági forgalom szereplői megbízható információk birtokában hozhassák meg
döntéseiket.
(2) A cég cégjegyzékének adatait, illetve azok változásait - ideértve a cég törlését is - tartalmazó végzését
a cégbíróság költségtérítés ellenében a Cégközlönyben hozza nyilvánosságra, felsorolva azokat az okiratokat
is, amelyek alapján a végzést meghozta. A cégbíróság a végzést automatikusan, elektronikus úton juttatja el a
Cégközlöny számára. A végzésben, illetve annak alapján a Cégközlönyben megjelenő közleményben azt is
szerepeltetni kell, hogy a vonatkozó cégiratok a cégjegyzéket vezető cégbíróságon megtekinthetők. Emellett
a Cégközlönyben közzétételre kerülnek azok a cégjegyzékadatok is, amelyekkel törvény rendelkezése szerint
- más szervezet döntése alapján - elektronikus úton egészül ki a cégjegyzék.
(3) A cégbíróság a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság cégjegyzék adatainak
közzétételével egyidejűleg gondoskodik a részvénytársaság és a korlátolt felelősségű társaság létesítő
okiratának, illetve a létesítő okirat módosításának Cégközlönyben történő közzétételéről is, kivéve, ha a
létesítő okirat vagy annak módosítása szerződésminta alkalmazásával készült.
(4) Törvényben meghatározott esetben a Cégközlönyben közleményként kell továbbá közzétenni:
a) a cégbíróság cégre vonatkozó egyéb végzéseinek a rendelkező részét;
b) más bíróság cégre vonatkozó határozatának a rendelkező részét;
c) azokat a közleményeket, amelyeknek közzétételére törvény közvetlenül a céget kötelezi.
(5) A (4) bekezdés a)-b) pontja értelmében a Cégközlönyben közzétételre kerül:
a) a cég bejegyzése iránti eljárás megszüntetése;
b) a cég bejegyzése iránti kérelem elutasítása;
c) a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségét megállapító határozat, valamint a cég
bejegyzését elrendelő végzés hatályon kívül helyezésére vonatkozó határozat rendelkező része;
d) a 85. § (1) bekezdésében foglalt intézkedés;
e) a megszüntetési eljárás megindítása, és amennyiben az eljárás nem a cég törlésével zárul, a befejezése;
f) a végelszámolás kezdő időpontja, és amennyiben a végelszámolási eljárás nem a cég törlésével zárul, a
befejezése;
g) a csődeljárás kezdő időpontja és befejezése, valamint a csődeljárást hivatalból elutasító jogerős végzés;
h) a felszámolás kezdő időpontja és befejezése;
i) törvényben meghatározott más határozat.
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(6) Az (5) bekezdés a)-f), valamint i) pontjában foglaltak közzétételéről e törvényben foglalt kivétellel a
cégbíróság, a g)-h) pontban foglaltak közzétételéről pedig a csőd-, illetve a felszámolási ügyben eljáró
bíróság gondoskodik.
(7) Az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, európai szövetkezet, valamint az európai
gazdasági egyesülés telephelyének cégbejegyzésére, valamint törlésére vonatkozó adatoknak a
Cégközlönyben történő közzétételét követő harminc napon belül a cégbíróság intézkedik az adatoknak az
Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történő nyilvánosságra hozataláról az Európai Unió hivatalos
közlemények közzétételéért felelős hivatalának való megküldés útján. Ennek során a cégbíróság feltünteti a
bejegyzésre vonatkozó végzésének számát, a végzés keltét, azt a tényt, hogy a közzétételre Magyarországon,
a Cégközlönyben került sor, valamint a Cégközlönyben történt közzététel napját is.
21. § (1) A 20. § (4) bekezdés c) pontja esetében a közlemény szövegét az igazságügyért felelős
miniszterhez kell megküldeni, a közzétételi költségtérítés befizetésének igazolásával együtt. A törvényi
előírásoknak megfelelő közleményeket a Cégközlöny az igazságügyért felelős miniszterhez történt érkezést
követő harminc napon belül nyilvánosságra hozza.
(2) Ha a közlemény tartalma nem felel meg a törvényi rendelkezéseknek, az igazságügyért felelős
miniszter erre a céget a közzététel előtt figyelmezteti. Ha a közlemény szövegében a figyelmeztetés ellenére
nem történik módosítás, a Cégközlönyben az igazságügyért felelős miniszter feltünteti, hogy a közleményt
figyelmeztetés ellenére jelentették meg.
(3) A közlemény megjelenéséről a céget a Cégközlöny a közlemény szövegének utolsó megjelenését
követő nyolc napon belül a közlemény(ek) levonatának megküldésével értesíti.
(4) A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételi költségtérítése adók módjára behajtandó
köztartozásnak minősül. A közzétételi költségtérítésre vonatkozó részletes szabályokat az igazságügyért
felelős miniszter rendeletben határozza meg.
21/A. § (1) Amennyiben a gazdasági társaságokról szóló törvény a céget közvetlenül kötelezi arra, hogy a
Cégközlönyben közleményt tegyen közzé, a cég választása szerint e kötelezettségének a cég honlapján való e törvény szerinti - közzététellel is eleget tehet. Ebben az esetben a honlapon való közzététel a
Cégközlönyben való közzétételnek minősül, és a közzététel megtörténtének igazolásaként a cég a
Cégközlöny lappéldányának csatolása helyett jogosult a honlap közzététel céljára szolgáló helyének pontos
megjelölését megadni.
(2) Amennyiben a cég választása szerint a Cégközlönyben történő közzététel helyett a honlapján teszi
közzé közleményeit, e tényt és a cég elektronikus elérhetőségét (honlap) a cégjegyzéknek tartalmaznia kell.
A honlapon való közzététellel egyidejűleg a közleményt a cég köteles az ismert hitelezői számára
elektronikus úton is megküldeni, amennyiben a hitelező elektronikus elérhetőségét a céggel közölte.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a cég köteles a honlapját folyamatosan működtetni, és a közleményt a
honlapján olyan módon szerepeltetni, amely igazolja a közzététel megtörténtének időpontját. Amennyiben a
cég a honlap folyamatos működtetési kötelezettségének nem tesz eleget, a cégbíróság a céggel szemben
törvényességi felügyeleti eljárást folytathat le, és az eljárás során intézkedésként törölheti a cégjegyzékből a
honlap elérhetőségét, illetve azt a tényt, hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé.
(4) Amennyiben a cég a honlapját már nem kívánja fenntartani, köteles ezt a tényt a cégbíróságnak
bejelenteni, kérve a honlapra és a honlapon való közzétételre vonatkozó adatok törlését. A bejelentéshez elektronikus formában, külön jogszabályban meghatározott módon - köteles csatolni a korábban a honlapján
közzétett közleményeit a cégiratok között való elhelyezés céljából. A cég honlapján történő közzététel
részletes szabályait rendelet állapítja meg.
21/B. § A cég a gazdasági tevékenység folytatásához szükséges hatósági engedélyét - legkésőbb a
tevékenység megkezdésével egyidejűleg - választása szerint a Cégközlönyben, vagy a cég honlapján köteles
közzétenni. E rendelkezés nem alkalmazható az alapítási engedély tekintetében. A közzétételre a 21. §-ban és
a 21/A. §-ban foglaltak megfelelően alkalmazandók.

5. Cím
A közhitelesség
22. § (1) A cégnyilvántartás hitelesen tanúsítja a benne feltüntetett adatok, továbbá a bejegyzett jogok és
tények fennállását, illetve azok változásait. Ellenkező bizonyításig vélelmezni kell annak jóhiszeműségét, aki
a cégnyilvántartásban szereplő, illetve a Cégközlönyben közzétett adatban bízva, ellenérték fejében szerez
jogot.
(2) A cég - jóhiszemű személlyel szemben - nem hivatkozhat arra, hogy az általa bejelentett és a
cégjegyzékbe bejegyzett valamely adat nem felel meg a valóságnak.
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(3) A cég a cégjegyzékbe bejegyzett adatra, illetve a cégnyilvántartásban szereplő - az adat igazolására
szolgáló - okiratra harmadik személlyel szemben csak azt követően hivatkozhat, hogy az adat a
Cégközlönyben közzétételre került, kivéve, ha bizonyítja, hogy a harmadik személy az adatot, illetve okiratot
már korábban ismerte. A közzétételt követő tizenhatodik napig a harmadik személy ugyanakkor
bizonyíthatja, hogy az adat, illetve az okirat megismerésére nem volt lehetősége.
(4) Ha a cégjegyzékbe bejegyzett és a Cégközlönyben közzétett adat egymástól eltér, harmadik személy
hivatkozhat a Cégközlönyben nyilvánosságra hozott adatra, kivéve, ha a cég bizonyítja, hogy a harmadik
személy a cégjegyzékbe bejegyzett, a közzétett adattól eltérő adatot ismerte. Harmadik személy hivatkozhat
olyan okiratra és adatra is, amely tekintetében a cég nem tett eleget a cégbírósági bejelentési, illetve
közzétételi kötelezettségének, kivéve, ha az okiratban foglaltakhoz - nyilvánosságra hozatal hiányában - nem
fűződik joghatály.
(5) Ha a cég a képviseletére jogosult személyre vonatkozó adatokat a cégbíróságnak bejelentette, és
azokat a cégbíróság nyilvánosságra hozta, a képviselő megválasztásával vagy kinevezésével kapcsolatos
jogszabálysértésre harmadik személlyel szemben a cég csak akkor hivatkozhat, ha bizonyítja, hogy a
harmadik személynek a jogszabálysértésről tudomása volt.
(6) A közzététel megtörténtét követően a cég nem hivatkozhat harmadik személlyel szemben arra, hogy a
bejegyzett képviselő a hatáskörét túllépve járt el.

III. Fejezet
A CÉGJEGYZÉK
23. § (1) A céget, illetve a cégre vonatkozó adatokat a cégbíróság cégjegyzékben tartja nyilván. A
cégjegyzék rovatainak elnevezése angol, német, francia és orosz nyelven is megjeleníthető.
(2) A cégjegyzékbe történő bejegyzésre és a céggel kapcsolatos, törvényben meghatározott egyéb
eljárások lefolytatására - ha e törvény másként nem rendelkezik - az a cégbíróság illetékes, amelynek
illetékességi területén a cég székhelye van.
(3) Ha valamely cégjegyzékadat cégbírósághoz történő továbbítása más bíróság vagy hatóság által
elektronikus úton történik meg, az adat nyilvántartásba vételére automatikusan, elektronikus bejegyzéssel
kerül sor.
23/A. § (1) A cégbíróság a cégjegyzék adatait és a cégiratokat az Európai Unió bármely hivatalos nyelvén
is nyilvántartja, ha a cég a cégbejegyzési kérelemhez csatolta a cégjegyzékben szereplő adatoknak és a
cégiratoknak az általa választott hivatalos nyelven készült - a külön jogszabályban foglaltak szerint arra
jogosult által készített - hiteles fordítását.
(2) Törvényi szerződésminta esetében a szerződésminta fordításának csatolására - az Európai Unió
bármely hivatalos nyelvén történő nyilvántartáshoz - nincs szükség.
(3) Ha a magyar nyelvű cégjegyzékbe bejegyzett adat, illetve cégirat és annak hiteles fordítása egymástól
eltér, a cég harmadik személlyel szemben nem hivatkozhat a hiteles fordításra. Harmadik személy azonban
hivatkozhat a hiteles fordításra, kivéve, ha a cég bizonyítja, hogy a harmadik személy a cégjegyzékbe
bejegyzett - magyar nyelven nyilvántartott -, a fordításban szereplőtől eltérő adatot vagy cégiratot ismerte.
(4) Amennyiben a cégbíróság a cég cégjegyzék adatait a 23. § (1) bekezdésében meghatározott valamely
nyelven is nyilvántartja, a 12. §-ban meghatározott közokiratok ezen a nyelven is kérhetőek.

1. Cím
A cégjegyzék tartalma
24. § (1) A cégjegyzék valamennyi cég esetében tartalmazza
a) a cég cégjegyzékszámát,
b) a cég nevét,
c) a cég székhelyét, valamint ha a cég székhelye nem azonos a központi ügyintézés helyével, a központi
ügyintézés helyét,
d) a létesítő okirat keltét,
e) a cég létesítő okiratban meghatározott tevékenységi köreit, azok statisztikai nómenklatúra szerinti
besorolása nélkül,
f) a cég jegyzett tőkéjét,
g) a képviselet módját (önálló vagy együttes),
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h) a cég képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), adóazonosító jelét (adószámát),
valamint tisztségét, e jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a
jogviszony megszűnésének időpontját is, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett
időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját,
i) a cég adószámát, valamint statisztikai számjelét, továbbá ha a cég adószáma alkalmazását
felfüggesztették vagy azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e
határozatok megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének
napját,
j) a cég valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzforgalmi szolgáltatók nevét és
székhelyét,
k) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját,
l) a k) pontban foglalt végzésnek megfelelően - elektronikus bejegyzéssel - a cégjegyzékadatok, illetve
azok törlése bejegyzésének Cégközlönyben történő közzétételének napját.
(2)
(3) Az (1) bekezdés f) pontjában szereplő jegyzett tőkeként kell feltüntetni az európai gazdasági
egyesülés, a külföldiek magyarországi fióktelepe vagy kereskedelmi képviselete esetén a tulajdonos, illetve a
külföldi vállalkozás által a működéshez rendelkezésre bocsátott összeget. A jegyzett tőkét - a számviteli
törvény felhatalmazása alapján devizakönyvvezetést alkalmazó társaság, az európai részvénytársaság, az
európai gazdasági egyesülés kivételével - forintban kell meghatározni. Az európai szövetkezet a jegyzett
tőkéjét euróban is meghatározhatja.
(4) Szövetkezet, európai szövetkezet, európai gazdasági egyesülés, külföldi vállalkozás magyarországi
fióktelepe és külföldiek magyarországi kereskedelmi képviselete esetében a jegyzett tőke (illetve a jegyzett
tőkeként bejegyzett összeg) változását - a változások számától függetlenül - évente legalább egy alkalommal
kötelező a cégbíróságnak bejegyzés és közzététel végett bejelenteni.
(5) A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég adószáma
alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve e határozatok
megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját.
(6) Az (1) bekezdés j) pontjában meghatározott pénzforgalmi számlára vonatkozó adatot a számlát vezető
pénzforgalmi szolgáltató elektronikus adattovábbítás útján köteles bejelenteni a cégbíróságon a számla
megnyitását követő nyolc napon belül. Ez a rendelkezés irányadó a pénzforgalmi számla megszűnése esetén
is. A bejelentés nem esik illeték, illetve közzétételi költségtérítés fizetési kötelezettség alá. Az adat
bejegyzése és közzététele automatikusan, a törvény erejénél fogva történik meg. Ha a számlavezető
pénzforgalmi szolgáltató e kötelezettségének nem, vagy nem határidőben tesz eleget, a cégbíróság erről
tájékoztatja a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét.
25. § (1) A cégjegyzék szükség szerint, valamennyi cég esetében tartalmazza
a) a cég rövidített nevét,
b) a cég - magyar nyelvű elnevezésének megfelelő idegen nyelvű elnevezését,
c) a cég telephelyét,
d) a cég fióktelepét,
e) a cég elektronikus elérhetőségét (honlap, e-mail), és a cég erre vonatkozó döntése esetén azt a tényt,
hogy a cég a közvetlen közleményeit a honlapján teszi közzé,
f) meghatározott időtartamra alapított cég esetén a meghatározott idő lejártának napját,
g) a jogelőd(ök), illetve a jogutód(ok) cégnevét és cégjegyzék számát, illetve a cég erre vonatkozó döntése
esetén az átalakulásnak a cég által meghatározott időpontját,
h) a könyvvizsgáló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), e jogviszonya keletkezésének és
megszűnésének időpontját, illetve ha a jogviszony megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál
korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját; könyvvizsgáló szervezet esetén annak a személynek a
nevét és lakóhelyét is, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős,
i) a felügyelőbizottsági tagok nevét és lakóhelyét - ha a felügyelőbizottsági tag munkavállalói küldött, ezt
a tényt is -, e jogviszonyuk keletkezésének és megszűnésének időpontját, illetve ha a jogviszony
megszűnésére a cégjegyzékben feltüntetett időpontnál korábban kerül sor, a megszűnés tényleges időpontját,
j) annak a kamarának a megjelölését, amelynek a cég a tagja,
k) kiskorú tag (tulajdonos) esetén a törvényes képviselő nevét és lakóhelyét,
l) a külföldi jogi személy, illetve magyarországi lakóhellyel nem rendelkező természetes személy
kézbesítési megbízottjának nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),
m) a cég közösségi adószámát, továbbá ha a cég közösségi adószáma alkalmazását felfüggesztették vagy
azt törölték, akkor a felfüggesztést, a felfüggesztés megszüntetését, a törlést, illetve e határozatok
megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját,
n) azt, hogy a cégjegyzékben szereplő adatok, illetve a cégiratok fordítása az Európai Unió melyik
hivatalos nyelvén szerepel a cégnyilvántartásban,
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o) közhasznú minősítéssel rendelkező nonprofit gazdasági társaság esetében
oa) a közhasznúsági fokozatot,
ob) a közhasznú jogállás megszerzésének, módosításának és törlésének időpontját,
p) ha a cég elismert vállalatcsoport tagja, vagy uralkodó tagja, ezt a tényt, a csoporthoz tartozó cégek
nevének, székhelyének és cégjegyzékszámának feltüntetésével,
q) ha a cég összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő anyavállalat, illetve az összevont
(konszolidált) éves beszámolóba bevont leányvállalat, ezt a tényt, valamennyi kapcsolódó anya- és
leányvállalat cégnevének, székhelyének, cégjegyzékszámának, külföldi cég esetén nyilvántartási számának
és nyilvántartó hatóságának feltüntetésével,
r) a cég képviseletére jogosult elektronikus címpéldányának tanúsítványát,
s) ha a cég a jegyzett tőkéjét devizában határozza meg, ezt a tényt, továbbá a devizanemet,
t) a cég üzleti évének mérlegfordulónapját, amennyiben az üzleti év eltér a naptári évtől,
u) ha a cég tagja (tulajdonosa) a Magyar Állam, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv nevét és
székhelyét.
(2) A cégbíróság az adóhatóság elektronikus értesítése alapján, hivatalból jegyzi be a cég közösségi
adószáma alkalmazásának felfüggesztését, törlését, a felfüggesztés megszüntetését, illetve e határozatok
megsemmisítését vagy hatályon kívül helyezését, továbbá a határozat jogerőre emelkedésének napját.
(3) A cégbíróság az (1) bekezdés p) pontjában meghatározott adatot - az elismert vállalatcsoport uralkodó
tagjának a vállalatcsoport létrehozására vonatkozó bejelentése alapján - hivatalból jegyzi be a többi érintett
cég (ellenőrzött társaság) cégjegyzékébe.
(4) A cégbíróság az (1) bekezdés q) pontjában meghatározott adatot - a belföldi székhelyű anyavállalat,
külföldi székhelyű anyavállalat esetén pedig a belföldi székhelyű leányvállalat bejelentése alapján hivatalból jegyzi be a többi érintett belföldi cég cégjegyzékébe. A bejelentést az összevont (konszolidált)
éves beszámoló 18. § szerinti letétbe helyezésével és közzétételével egyidejűleg kell megtenni.
26. § (1) A cégjegyzékben valamennyi cég esetében fel kell tüntetni a következő, a közhiteles
nyilvántartás, illetve a hitelezők védelme szempontjából jelentős adatokat is:
a) a csődeljárás kezdő időpontját és befejezését,
b) a felszámolás kezdő időpontját és befejezését (külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás
fizetésképtelenségére, illetve felszámolására vonatkozó eljárás megindítását és befejezését is, feltüntetve a
külföldi vállalkozás felszámolójának nevét, lakóhelyét, illetve székhelyét),
c) a végelszámolás kezdő időpontját és befejezését (külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi
fióktelepe, illetve külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetén a külföldi vállalkozás
végelszámolásának megindítását és befejezését, valamint a külföldi vállalkozás végelszámolójának nevét,
lakóhelyét, illetve székhelyét),
d) a cég megszűntnek nyilvánítását, továbbá, ha a jogi személy megszűntnek nyilvánítására
büntetőügyben eljáró bíróság döntése alapján került sor, a bíróság megnevezését, valamint a határozat számát
és jogerőre emelkedésének időpontját,
e) a megszüntetési eljárás kezdő időpontját és befejezését,
f) a bejegyző végzés hatályon kívül helyezése iránti perindítást és a per befejezését,
g) a cégalapítás vagy a létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti perindítást és a
per befejezését,
h) a cégformákra irányadó törvényekben szabályozott, a cég által hozott határozatok bírósági
felülvizsgálata iránti perindítást és a per befejezését,
i) a cég elleni végrehajtás - ideértve a biztosítási intézkedést is - elrendelését és megszüntetését,
j) a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedésének lefoglalását, továbbá a cég tagja (részvényese)
vagyoni részesedésére vonatkozóan a büntetőeljárásban alkalmazott biztosítási intézkedés, illetve zár alá
vétel elrendelését és megszüntetését,
k) ha a jogi személy ellen olyan eljárás van folyamatban, amelyben büntetőjogi intézkedés
alkalmazásának lehet helye, a nyomozás elrendelését, megszüntetését, annak megállapítását, hogy intézkedés
alkalmazásának a feltételei nem állnak fenn, az eljárás befejezését, valamint az eljáró hatóság megnevezését,
a határozat számát és keltét, továbbá, ha a bíróság a jogi személlyel szemben büntetőjogi intézkedésként
tevékenységének korlátozását rendelte el, a határozat jogerőre emelkedésének napját, a korlátozás
időtartamát és azt, hogy a korlátozás a jogi személy mely tevékenységére vagy jogosítványára terjed ki,
l) a 85. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedés tényét, illetve a kirendelt zárgondnok nevét
(cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),
m) azt a tényt, ha a cég képviseletére jogosult személynek, továbbá, ha a cég minősített többséggel
rendelkező tagjának (részvényesének) vagy uralkodó tagjának korlátlan felelősségét állapították meg a cég
tartozásaiért; a képviselő, a tag nevét és lakóhelyét, a jogerős bírósági döntés számát és keltét.
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(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokat, valamint a cég neve (rövidített neve)
mellett a „felszámolás alatt” („f. a.”) toldat bejegyzését, (amennyiben a felszámolási eljárást végelszámolási
eljárás előzte meg, az arra utaló toldat törlését), a képviselet módja változásának bejegyzését, a korábbi
képviseletre jogosultak törlését, a felszámolóra, illetve a felszámolóbiztosra vonatkozó adatokat (név,
székhely, lakóhely) - külföldi székhelyű vállalkozás fizetőképtelenségére, illetve felszámolására vonatkozó
eljárás bejegyzésének kivételével - a csődeljárást, illetve a felszámolási eljárást lefolytató bíróság végzése
alapján elektronikus úton kell rögzíteni a cégjegyzékben, a csődeljárást, illetve a felszámolást elrendelő
jogerős végzés Cégközlönyben történő közzétételével egyidejűleg. Ha a felszámolási eljárás a cég jogutód
nélküli megszűnésével befejeződik, e végzés jogerőre emelkedésének napjával a céget elektronikus úton,
automatikusan kell törölni a cégjegyzékből.
(3) A cégbíróság a perben eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján hivatalból jegyzi be az (1)
bekezdés f)-h) pontjában meghatározott adatokat. A cég cégjegyzékadatait tartalmazó céginformációban a
perre vonatkozó adat kizárólag abban az esetben tüntethető fel, ha a per jogerősen még nem fejeződött be. A
cégbíróság a perben eljáró bíróság elektronikus értesítése alapján hivatalból jegyzi be az (1) bekezdés m)
pontjában meghatározott adatokat. E törvény 27. § (1) bekezdésének c) pontjában, a 27. § (2) bekezdésének
d) pontjában, a 27. § (3) bekezdésének d) pontjában, a 27. § (4) bekezdésének ad) pontjában, továbbá a 27. §
(5) bekezdésének c) pontjában meghatározott adatot a cégbíróság az eljáró bíróság elektronikus értesítése
alapján szintén hivatalból jegyzi be.
(4) A cégbíróság a végrehajtást (biztosítási intézkedést) elrendelő hatóság (bíróság) elektronikus
értesítése, illetve a végrehajtást foganatosító hatóság által elektronikusan megküldött foglalási jegyzőkönyv
alapján hivatalból jegyzi be és teszi közzé az (1) bekezdés i)-j) pontjában meghatározott adatokat. Az (1)
bekezdés k) pontjában szereplő adatokat a cégbíróság az ügyész, illetve az ügyben eljáró bíróság elektronikus
értesítése alapján ugyancsak hivatalból jegyzi be és teszi közzé. Az állami adóhatóság az általa elrendelt
végrehajtás cégjegyzékbe bejegyzendő adatait elektronikus úton közli a cégbírósággal.
(5) Ha a követelés a bírósági végrehajtás vagy közigazgatási végrehajtás során kielégítésre került, a cég
elleni bírósági vagy közigazgatási végrehajtás, illetve ilyen eljárásokban alkalmazott biztosítási intézkedés
megszüntetését a végrehajtó, illetve a végrehajtást foganatosító egyéb hatóság, más esetben pedig a bíróság
vagy a közigazgatási szerv elektronikus úton közli a cégbírósággal (pl. a végrehajtható okirat
visszavonásáról, megsemmisítéséről intézkedik, a végrehajtást korlátozza vagy megszünteti). Az állami
adóhatóság az általa elrendelt végrehajtás megszűnésére vonatkozó, a cégjegyzékbe bejegyzendő adatokat
elektronikus úton közli a cégbírósággal.
(6) A céggel szemben, vagy a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése vonatkozásában elrendelt zár
alá vétel megszüntetését a bíróság közli elektronikus úton a cégbírósággal. A büntetőeljárásban a céggel
szemben, vagy a cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése vonatkozásában alkalmazott biztosítási
intézkedés megszüntetéséről az eljáró ügyész, illetve nyomozó hatóság értesíti elektronikus úton a
cégbíróságot.
(7) A cég tagja (részvényese) vagyoni részesedése lefoglalásának megszüntetését (pl. ha a foglalás alól a
vagyoni részesedést feloldották, a követelést a végrehajtás során kielégítették, vagy az üzletrészt
értékesítették) a bírósági végrehajtó vagy a végrehajtást foganatosító egyéb hatóság, illetve (pl. ha a
végrehajtást megszüntették) a bíróság vagy a közigazgatási szerv közli elektronikus úton a cégbírósággal.
(8) A hivatalból történő bejegyzés, valamint közzététel az (5)-(7) bekezdésben meghatározott esetekben is
irányadó.
(9) A 24. § (5) bekezdésében, a 25. § (2) bekezdésében, valamint a 26. § (4)-(7) bekezdésében említett
tények bejegyzésére bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintéző önállóan is jogosult.
27. § A cégjegyzék cégformánként, a 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is
tartalmazza:
(1) Közkereseti társaság esetében
a) a tagok nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét),
b) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontját,
c) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a gazdasági társaságokról szóló
2006. évi IV. törvény (a továbbiakban: Gt.) 23. §-ában foglalt eltiltás hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és
végét;
(2) Betéti társaság esetében
a) a társaság beltagjainak nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
b) a társaság kültagjainak nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
c) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontját,
d) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás
hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét;
(3) Korlátolt felelősségű társaság esetében
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a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), és amennyiben a tag szavazati jogának mértéke az 50
százalékot meghaladja, vagy a tag minősített többségű befolyással rendelkezik, ezt a tényt is,
b) a tag tagsági jogviszonya keletkezésének és megszűnésének időpontját,
c) az üzletrészen alapított zálogjog tényét, a zálogjogosult nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét),
cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát),
d) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás
hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét;
(4) a) Részvénytársaság esetében
aa) részvényfajták (részvényosztályok) szerint a részvények számát és névértékét,
ab) a kibocsátott átváltoztatható kötvények számát és névértékét,
ac) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények számát és névértékét,
ad) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás
hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét,
b) Zártkörűen működő részvénytársaság esetében
ba) a részvénytársaság ügyvezetésének típusát (igazgatóság vagy egyszemélyes igazgatóság),
bb) ha a részvény átruházását az alapszabály korlátozza, ezt a tényt,
bc) azt a tényt, ha valamelyik részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a
részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik,
bd) egyszemélyes részvénytársaság esetében a részvényes nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
c) Nyilvánosan működő részvénytársaság esetében
ca) az ügyvezetés típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács),
cb) a részvénytársasági hirdetmények közzétételének módját, helyét,
cc) az állami adóhatóság által - szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozásként vagy társaságként való nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való törlés időpontját.
(5) Egyesülés esetében
a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
b) az egyesüléshez csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges korlátozását,
c) azt a tényt, ha a társaság vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás
hatálya alatt áll; az eltiltás kezdetét és végét;
(6) Egyéni cég esetén
a) a cégtulajdonos nevét és lakóhelyét,
b) az egyéni cég tagjának korlátolt vagy korlátlan felelősségét, korlátolt felelősség esetén a pótbefizetés
összegét;
(7)
(8) Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetében
a) a külföldi vállalkozás nevét, cégformáját, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és székhelyét,
b) a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezését és
székhelyét,
c) a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját;
(9) Külföldiek magyarországi közvetlen kereskedelmi képviselete esetében
a) a külföldi vállalkozás nevét, cégformáját, cégjegyzékszámát (nyilvántartási számát) és székhelyét,
b) a külföldi vállalkozás cégjegyzékét (nyilvántartását) vezető bíróság, illetve hatóság megnevezését és
székhelyét,
c) a külföldi vállalkozás képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját;
(10) Vízgazdálkodási társulat esetében
a) a társulat típusát (vízitársulat vagy víziközmű-társulat),
b) az ellenőrző bizottsági tagok nevét és lakóhelyét;
(11) Végrehajtói iroda esetében
a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét), az önálló bírósági végrehajtó tag esetében nevét,
szolgálati helyét (annak a helyi bíróságnak a megnevezését, amely mellé kinevezték), hivatali helyiségének
címét, az illetékességi területe kiterjesztésének tényét és terjedelmét,
b) az önálló bírósági végrehajtó tag (tagok) szavazati jogának terjedelmét;
(12) Közjegyzői iroda esetében
a) tagok nevét, lakóhelyét, a közjegyző tag esetében a hivatali helyiségének (irodájának) címét is,
b) a közjegyző tag (tagok) szavazati jogának terjedelmét.
28. § A cégjegyzék cégformánként a 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően az alábbi adatokat is
tartalmazza:
(1) Európai gazdasági egyesülés esetében
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a) a tagok nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
b) az európai gazdasági egyesüléshez csatlakozó tag csatlakozásának időpontját, felelősségének esetleges
korlátozását;
(2) a) Európai részvénytársaság esetében
aa) részvényfajták (részvényosztályok) szerint a részvények számát és névértékét,
ab) a kibocsátott átváltoztatható kötvények számát és névértékét,
ac) a kibocsátott jegyzési jogot biztosító kötvények számát és névértékét,
b) Zártkörűen működő európai részvénytársaság esetében
ba) a részvénytársaság ügyvezetésének típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács, illetve egyszemélyes
igazgatóság),
bb) ha a részvény átruházását az alapszabály korlátozza, ezt a tényt,
bc) azt a tényt, ha valamelyik részvényes szavazati jogának mértéke az 50 százalékot meghaladja, vagy a
részvényes minősített többségű befolyással rendelkezik,
bd) egyszemélyes részvénytársaság esetében a részvényes nevét (cégét), lakóhelyét (székhelyét),
c) Nyilvánosan működő európai részvénytársaság esetében
ca) az ügyvezetés típusát (igazgatóság vagy igazgatótanács),
cb) a részvénytársasági hirdetmények közzétételének módját, helyét;
(3) Európai szövetkezet esetében a cégjegyzék a 24-26. §-ban meghatározottakon túlmenően tartalmazza
az európai szövetkezet ügyvezetésének típusát (igazgatóság, ügyvezető elnök vagy igazgatótanács).
(4) Ha az európai gazdasági egyesülés vagy az európai részvénytársaság, illetve az európai szövetkezet
székhelyáthelyezés következtében kéri a cégbejegyzését, a cégjegyzékben fel kell tüntetni a korábbi
székhelyét, a nyilvántartását végző hatóságot és az európai gazdasági egyesülés, illetve az európai
részvénytársaság vagy az európai szövetkezet korábbi nyilvántartási számát.
(5) Ha az európai gazdasági egyesülés vagy az európai részvénytársaság, illetve az európai szövetkezet
törlésére székhelyáthelyezés következtében kerül sor, a cégbíróság a cégjegyzékbe bejegyzi az európai
gazdasági egyesülés, illetve az európai részvénytársaság vagy az európai szövetkezet új székhelyét, a
nyilvántartását végző hatóságot és az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, illetve az
európai szövetkezet nyilvántartási számát.
29. § (1) Ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyét kell
nyilvántartásba venni a Tanács 2137/85/EGK rendeletének 10. cikke alapján, a cégeljárás szabályait a
következő bekezdésekben foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
(2) A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye esetén a cégjegyzék a
következőket tartalmazza:
a) a telephely cégjegyzékszámát,
b) az európai gazdasági egyesülés nevét,
c) az európai gazdasági egyesülés székhelyét,
d) az európai gazdasági egyesülés nyilvántartását végző hatóságot és a nyilvántartási számot,
e) az európai gazdasági egyesülés képviseletére jogosult személy vagy szerv nevét (cégét), lakóhelyét
(székhelyét), a jogviszony keletkezésének és megszűnésének időpontját,
f) a telephely magyarországi központi ügyintézésének helyét,
g) a telephelyet létesítő okirat keltét,
h) a telephely tevékenységeit, azok statisztikai nómenklatúra szerinti besorolása nélkül,
i) a telephely képviseletére jogosultak nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), valamint tisztségét, e
jogviszonyuk keletkezésének időpontját, határozott időre szóló képviselet esetében a jogviszony
megszűnésének időpontját is,
j) a telephely adószámát (közösségi adószámát), valamint statisztikai számjelét,
k) a telephely valamennyi pénzforgalmi számláját, valamint az azokat vezető pénzügyi intézmények nevét
és székhelyét,
l) a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés meghozatalának időpontját,
m) az l) pontban foglalt végzésnek megfelelően a cégjegyzékadatok bejegyzésének, illetve törlése
bejegyzésének Cégközlönyben történő közzététele napját.
(3) A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelye esetében a cégjegyzék
szükség szerint tartalmazza a 25. § a)-b) pontjában foglalt adatokat, valamint ha a külföldi székhelyű európai
gazdasági egyesülés jogutód nélküli megszűnésére irányuló eljárás indult, az eljárás megindításának és
befejezésének időpontját. A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés jogutód nélküli megszűnése
esetében a magyarországi telephelyet a cégbíróság törli a cégjegyzékből.
(4) A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének bejegyzési kérelméhez
a törvény mellékletében felsorolt iratok közül az 1. számú melléklet I. 1. a), 2., 4., 6., 7., 9-12., illetve a 2.
számú melléklet I. 1., 2., 3. b), valamint 7. pontja alatt megjelölt iratokat kell csatolni. Az 1. számú melléklet
II. 6. a) pontjában, valamint a 2. számú melléklet II. 3. a)-b) pontjában előírt iratok csatolására vonatkozó
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kötelezettség a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének bejegyzése
során is megfelelően irányadó.
(5) A külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés magyarországi telephelyének nyilvántartásba
vételére, illetve nyilvántartására a Fővárosi Bíróság mint cégbíróság rendelkezik hatáskörrel és kizárólagos
illetékességgel.
(6) Ha a külföldi székhelyű európai gazdasági egyesülés Magyarországra helyezi át a székhelyét, a
bejegyzési kérelem benyújtásával egyidejűleg kezdeményeznie kell a Fővárosi Bíróságnál a korábban már a
cégjegyzékbe bejegyzett magyarországi telephelye önálló nyilvántartásának megszüntetését is.

2. Cím
A cégjegyzék adataira vonatkozó közös szabályok
30. § (1) A cégjegyzékben szereplő természetes személy esetében - ha e törvény másként nem rendelkezik
- a cégjegyzéknek tartalmaznia kell e személy anyjának születési nevét is.
(2) Ha a cég tagja
a) belföldi cég, annak cégjegyzékszámát,
b) társadalmi szervezet vagy alapítvány, annak nyilvántartási számát,
c) külföldi cég vagy más szervezet, amennyiben ilyen adattal rendelkezik, nyilvántartási számát és a
nyilvántartó hatóságot
is fel kell tüntetni a cégjegyzékben.
(3) A cégjegyzék valamennyi cégadat esetében tartalmazza a változás időpontját.
(4) A cég a változásbejegyzési kérelemben meghatározhatja a 24. § (1) bekezdésének b)-e) és g)-h)
pontjában, a 25. § (1) bekezdésének a)-e), h), i) és l) pontjában, továbbá n) és p)-q), s) és t) pontjában foglalt
adatok változásának időpontját. A változás időpontja azonban nem lehet korábbi, mint a változás alapjául
szolgáló határozat meghozatalának napja. Ennek hiányában vagy ellentmondásos okiratok esetén a változás
időpontja az alapul szolgáló határozat meghozatalának a napja.
(5) Ha jogszabály másként nem rendelkezik és a cég bejegyzésére irányuló cégeljárásban a pénzbeli
hozzájárulás befizetésének igazolására e törvény rendelkezései alapján sor kerülhet ügyvéd által ellenjegyzett
vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozattal, az ügyvezető a cég bejegyzését követő
nyolc napon belül köteles a cég pénzforgalmi számláját megnyitni és a rendelkezésre bocsátott pénzbeli
hozzájárulás összegét a számlára befizetni.
31. § (1) A cégjegyzékben a lakóhelyet, illetve székhelyet (telephelyet, fióktelepet) az irányítószám,
helység, utca, házszám, emelet, ajtószám (vagy helyrajzi szám) feltüntetésével kell megjelölni. Amennyiben
a cégjegyzékbe bejegyzett külföldi személy Magyarországon is rendelkezik lakóhellyel, a cégjegyzéknek az
erre vonatkozó adatokat is tartalmaznia kell.
(2) Ha a bejegyzési kérelemben külföldi jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság
szerepel, vagy a bejegyzési kérelemben feltüntetett külföldi természetes személy nem rendelkezik
magyarországi lakóhellyel, a bejegyzési kérelemben kézbesítési megbízott jelölhető meg. A kézbesítési
megbízott magyarországi székhellyel rendelkező szervezet, illetve állandó lakóhellyel rendelkező
természetes személy egyaránt lehet. A bejegyzési kérelemhez mellékelni kell a kézbesítési megbízott
megbízására, illetve a megbízatás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot, vagy
közokiratot.
(3) A kézbesítési megbízott feladata, hogy a bíróságnak, illetve más hatóságnak a cég működésével
összefüggésben keletkezett, a külföldi személy részére kézbesítendő iratokat átvegye, és azokat a megbízó
részére továbbítsa. A bíróság vagy más hatóság által a kézbesítési megbízottnak megküldött okirat esetében
vélelmezni kell, hogy az okirat a kézbesítési megbízottnak történő szabályszerű kézbesítéssel a külföldi
személy számára ismertté vált. Amennyiben kézbesítési megbízott nem került megjelölésre, a bíróság a
külföldi személy részére kézbesítendő iratokat a Cégközlönyben történő közzététellel kézbesíti azzal, hogy a
közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő.

IV. Fejezet
A CÉGBEJEGYZÉSI ÉS A VÁLTOZÁSBEJEGYZÉSI ELJÁRÁS
1. Cím
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Közös szabályok
32. § (1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás - ideértve a cégbejegyzést (változásbejegyzést)
elutasító (részben elutasító) végzés elleni fellebbezést elbíráló jogorvoslati eljárást is - elektronikus nemperes
eljárás, amelyre a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) szabályait - ha e
törvény másként nem rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye. Az
eljárás felfüggesztésére változásbejegyzési eljárásban kerülhet sor, illetve a cég bejegyzése esetén akkor, ha
átalakulás bejegyzése történik, illetve a bejegyzési eljárás folyamata alatt törvényességi felügyeleti kérelmet
nyújtanak be.
(2) Az eljárás során csak okirati bizonyítás folytatható le.
(3) Az eljárás során költségmentesség, illetve illeték- és költségfeljegyzési jog nem engedélyezhető.
(4) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a jogi képviselet kötelező.
33. § (1) A cég adatainak a cégjegyzékbe történő bejegyzése - ha törvény eltérően nem rendelkezik kérelemre történik.
(2) A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég szervezeti képviselője jogi képviselő
útján köteles előterjeszteni.
(3) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem az elsőfokú határozat meghozataláig visszavonható.
Ebben az esetben a cégbíróság az eljárást megszünteti. A cég bejegyzésére irányuló kérelem visszavonása
esetében az előtársaság megszüntetéséről vagy a létesítő okirat módosításáról szóló okiratot, ha pedig a
változásbejegyzési kérelem a legfőbb szerv határozatán alapult, a kérelem visszavonásához a legfőbb szerv
erre vonatkozó határozatát kell csatolni.
(4) A cég valamennyi bejelentési kötelezettségét elektronikus úton teljesíti a cégbíróság felé.
34. § (1) Kötelező cégbejegyzés esetén a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje - ha törvény
kivételt nem tesz - a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától számított harminc nap. Ha a cég
alapításához hatósági engedély szükséges, a bejegyzési kérelem előterjesztésének határideje az engedély
kézhezvételétől számított tizenöt nap.
(2) A cégbíróság 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt, aki az (1) bekezdésben
meghatározott kötelezettségét késedelmesen teljesíti.
35. § (1) A cégbejegyzésre (változásbejegyzésre) irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes
cégbíróság részére a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt elektronikus nyomtatványon kell - e
törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - előterjeszteni.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az adott cégformára vonatkozóan e törvényben meghatározott
adatokat, kivéve azokat, amelyeket a cégbíróság hivatalból jegyez be a cégjegyzékbe.

2. Cím
A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elektronikus úton történő benyújtása
36. § (1) A cég bejegyzése (változásbejegyzése) iránti kérelmet elektronikus úton kell benyújtani. A
cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről az e törvényben meghatározott feltételek
fennállása esetén a cégbíróság elektronikus tanúsítványt, illetve változásbejegyzési kérelem esetében
igazolást küld a jogi képviselőnek.
(2) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárás során az elektronikus úton küldött okiratokat minősített
elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni, oly módon, hogy az időbélyegző alapján a minősített
elektronikus aláírás használatára való jogosultság - okirat aláírásának időpontjában való - fennállása
megállapítható legyen. A jogi képviselő e kötelezettséget olyan módon is teljesítheti, ha a cégbejegyzési
(változásbejegyzési) kérelmet látja el minősített elektronikus aláírással és időbélyegzővel. A cégbíróság által
küldött elektronikus okirat közokiratnak minősül.
(3) A cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván.
(4) A bejegyzési kérelem előterjesztője - választása alapján - az adóhatóság, illetve a Központi Statisztikai
Hivatal által vezetett nyilvántartáshoz szükséges - külön törvényben rögzített - további adatokat az
elektronikus úton benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemmel együtt előterjesztve a cégbíróság
útján juttathatja el az illetékes szervezethez. Az ilyen módon továbbított adatok nem képezik a
cégnyilvántartás részét.
(5) Ha törvény a cégirat cégbírósághoz történő benyújtására közvetlenül valamely személyt kötelez, e
személy a kötelezettségét elektronikus okiratként készített cégirat esetén - választása szerint - minősített
elektronikus aláírás alkalmazásával vagy anélkül, a kormányzati portálon keresztül maga is teljesítheti. Ha a
cégiratot elektronikus okirati formába kell alakítani, erre, és az elektronikus okirat cégbírósághoz való
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benyújtására a jogi képviselő vagy a cégirat benyújtására kötelezett személy jogosult. A jogi képviselő
eljárására egyebekben a 37-38. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(6) A 36-40. § rendelkezéseit a jogorvoslati eljárásokban megfelelően alkalmazni kell.
37. § (1) A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok (pl. tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a
pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbetétek befizetéséről) elektronikus okirati formába történő
átalakítása is. A hatóságok, pénzforgalmi szolgáltatók vagy más szervek által kiadott - törvény eltérő
rendelkezésének hiányában - minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül
csatolható a kérelemhez.
(2) A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratok (hiteles másolatuk)
megőrzéséről az ügyvédi törvényben, illetve a közjegyzőkről szóló törvényben szabályozott módon
gondoskodik. A jogi képviselő köteles a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására bemutatni az
elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben a cégbíróságnak alapos
kétsége merül fel. Az országos ügyvédi levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról a Magyar Ügyvédi
Kamara, a közjegyzői levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról pedig a közjegyzői levéltár vezetője
gondoskodik.
(3) A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő elektronikus okirat
formájában, elektronikus úton a céginformációs szolgálathoz küldi meg. A bejegyzési (változásbejegyzési)
kérelem a kormányzati portál útján is benyújtható. A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem benyújtására
vonatkozó határidők szempontjából a céginformációs szolgálathoz, illetve a kormányzati portálhoz érkezés
időpontja irányadó.
(4) Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési
(változásbejegyzési) kérelem benyújtását megelőzően, a céginformációs szolgálat honlapjáról letöltött illeték,
valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével. Az illetéket a cégbíróságnak a kincstárnál
vezetett illetékbevétele számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az igazságügyért felelős miniszter által
vezetett minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára kell utalni. Az illeték és a költségtérítés
befizetésének összegéről és időpontjáról a kincstár - a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített
elektronikus aláírással ellátott kérelmére, amelyben az ügyazonosító számokat fel kell tüntetni - egy
munkanapon belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az igazolásokat a
bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemhez mellékelni kell. Az illeték és a költségtérítés elektronikus úton
történő megfizetésének részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően az eljárási illeték és a közzétételi költségtérítés a cégbejegyzési
(változásbejegyzési) eljárás megindításának napján is megfizethető, amennyiben a kérelem benyújtásával
egyidejűleg a jogi képviselő a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelemben nyilatkozik arról, hogy az illeték
és közzétételi költségtérítés átutalásra került. Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus
úton kell megfizetni a céginformációs szolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési
ügyazonosító szám feltüntetésével. Az illetéket a cégbíróságnak a kincstárnál vezetett illeték-bevételi
számlájára, a közzétételi költségtérítést pedig az igazságügyért felelős miniszter által vezetett
minisztériumnak a kincstárnál vezetett számlájára kell utalni. Az illeték és közzétételi költségtérítés
befizetésének összegéről és időpontjáról a kincstár egy munkanapon belül fokozott biztonságú elektronikus
aláírással ellátott igazolást küld a cégbíróság részére, amelyben az ügyazonosító számokat fel kell tüntetni.
Amennyiben az igazolás a kérelem benyújtásától számított 5 munkanapon belül nem érkezik meg a
kincstártól, a cégbíróság haladéktalanul értesíti az állami adóhatóságot, amely a körülmények tisztázása után
a meg nem fizetett illetéket, illetve közzétételi költségtérítést behajtja.
(6) A bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem jogerős elbírálásáig - ide nem értve a cégbejegyzési
(változásbejegyzési) kérelmet elutasító végzés közlését követő nyolc napon belüli ismételt benyújtás
lehetőségét - ugyanazon cég bejegyzésére (változásbejegyzésére) irányuló kérelem ismételten nem nyújtható
be.
38. § (1) A céginformációs szolgálat az elektronikus okiratot informatikai szempontból (így az
elektronikus aláírás hitelessége, az adatok sértetlensége, az időbélyegző dátuma és hitelessége, az
elektronikus okirat formátuma tekintetében) megvizsgálja. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem
informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a céginformációs szolgálat haladéktalanul
továbbítja az illetékes cégbírósághoz. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem és mellékletei
informatikai szempontból hibásak vagy hiányosak, a céginformációs szolgálat az iratokat a (2) bekezdés
szerinti elektronikus igazolással együtt a jogi képviselőnek visszaküldi. Ebben az esetben a bejegyzési
(változásbejegyzési) kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.
(2) A céginformációs szolgálat a kérelem megérkezéséről, és arról, hogy azt továbbította a cégbírósághoz,
a kérelem cégbírósághoz való sikeres továbbításával egyidejűleg elektronikus igazolást küld a jogi
képviselőnek. A céginformációs szolgálat abban az esetben is igazolást küld a jogi képviselő számára,
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amennyiben az iratokat nem továbbítja a cégbíróság számára. Az elektronikus igazolást fokozott biztonságú
elektronikus aláírással és időbélyegzővel kell ellátni.
(3) Ha a céginformációs szolgálatnál, illetve a kormányzati portálnál felmerült üzemzavar akadályozta a
kérelem határidőben történő benyújtását, erre hivatkozással - a jogvesztő határidő esetét is ideértve - akkor is
van helye igazolásnak, ha azt egyébként törvény kizárja.
39. § (1) A cégbíróságra vonatkozó ügyintézési határidő az azt követő első munkanapon kezdődik, amikor
a céginformációs szolgálattól az informatikai szempontból szabályszerű bejegyzési (változásbejegyzési)
kérelem a cégbírósághoz megérkezik. A cégbíróság tanúsítványt, illetve elektronikus igazolást csak az
informatikai szempontból szabályszerűen érkezett kérelem alapján ad ki.
(2) A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli a bejegyzési (változásbejegyzési) eljárás
során hozott végzéseket. Az elektronikus úton közölt végzést a jogi képviselő minősített elektronikus
aláírással és időbélyegzővel ellátott visszaigazolásában megjelölt időpontban kell kézbesítettnek tekintetni. A
visszaigazolásban fel kell tüntetni a cégbíróság megnevezését és az ügy számát is. A kézbesítéshez fűződő
jogkövetkezmények az elektronikus úton történő közléshez fűződnek. Ha a cégbíróság 7 munkanapon belül
nem kap visszaigazolást a jogi képviselőtől, a végzést a cégbíróság írásban is megküldi. Ebben az esetben a
kézbesítéshez fűződő jogkövetkezmények az írásban történő közléshez fűződnek. A cégbíróság vezetője
kijelölheti azon szervezeti egységet vagy személyt, amely, illetve aki gondoskodik a végzéseknek a cég jogi
képviselője részére történő elektronikus kiadmányozás útján történő elektronikus megküldéséről.
(3)
39/A. § (1) A cégbíróság a végzést a jogi képviselő által a kérelemben megadott elektronikus kézbesítési
címre küldi meg. Amennyiben az elektronikus úton történő adattovábbítás meghiúsul, a cégbíróság a végzést
papír alapon - a postai kézbesítés szabályai alkalmazásával - küldi meg.
(2) Amennyiben a végzés továbbítása nem hiúsult meg, a végzést a jogi képviselő által elektronikusan
aláírt és a céginformációs szolgálat közreműködésével a cégbírósághoz továbbított átvételi elismervényben
feltüntetett időpontban kézbesítettnek kell tekinteni.
(3) A (2) bekezdés szerinti eljárás sikertelensége esetén követendő eljárást, az elektronikus kézbesítés
megtörténtének vélelmét, valamint az elektronikus kézbesítés egyéb szabályait külön törvény állapítja meg.
39/B. § (1) A cégbejegyzési kérelemhez - e törvényben meghatározott kivétellel - valamennyi cég
esetében csatolni kell a cégforma, illetve a választott cégeljárás szerint szükséges okiratokat.
(2) A cégbejegyzési kérelemhez csatolható a cégjegyzékbe bejegyzendő adatoknak és a cégiratoknak az
Európai Unió bármely hivatalos nyelvén készült hiteles fordítása.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben legalább a cégjegyzékbe bejegyzendő adatok és - kivéve a 23/A. § (2)
bekezdésben meghatározott esetet - a létesítő okirat hiteles fordítását csatolni kell.

3. Cím
A cégiratok elektronikus úton történő nyilvántartása
40. § (1) Ha a cégbíróság a cégiratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván, a nyilvántartásra e §
rendelkezéseit is alkalmazni kell.
(2) A cégbíróság az e törvényben előírt őrzési kötelezettségét maga látja el, vagy annak ellátásával - külön
törvény szerinti - archiválási szolgáltatót bíz meg.
(3) Ha a cégbíróság az őrzési kötelezettségét maga látja el, az elektronikus okiratot úgy kell megőrizni,
hogy az kizárja az utólagos módosítás lehetőségét, folyamatosan biztosítsa a jogosultaknak az iratokhoz való
hozzáférését, valamint az elektronikus okirat értelmezhetőségét (olvashatóságát). Az elektronikus okiratot
védeni kell a jogosulatlan hozzáférés, módosítás, törlés vagy megsemmisítés ellen is.

4. Cím
41-43. §

5. Cím
A cégbíróság feladata a cég bejegyzésére irányuló kérelem benyújtását követően
44. § (1) A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő érkezésekor a cég az azonosításra, illetve
valamennyi más cégtől való megkülönböztetésére alkalmas cégjegyzékszámot kap, amelyet ettől kezdődően
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az iratain fel kell tüntetnie. A cégbíróság az érintett szervezetektől - az erre a célra létrehozott elektronikus
rendszer útján beszerzi, és ezáltal a cégjegyzékben rögzítésre kerül a cég adószáma (ideértve a közösségi
adószámot is), valamint statisztikai számjele. Az érintett szervezetek kötelesek ezeket az adatokat
haladéktalanul a cégbíróság rendelkezésére bocsátani. A cégbíróság ennek érdekében a cég neve, székhelye,
cégjegyzékszáma mellett az állami adóhatósággal e törvény 1. számú melléklete I. 12. pontja szerinti
nyilatkozatot, valamint ha a cég átalakulással jön létre, az erre vonatkozó adatokat, a Központi Statisztikai
Hivatallal pedig a cég mindenkor hatályos TEÁOR szerinti főtevékenység kódját is közli.
(2) A cégbejegyzési kérelem benyújtója legkésőbb a kérelem benyújtását követő munkanapon a cég nevét,
székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát, valamint statisztikai számjelét tartalmazó elektronikus
tanúsítványt kap.
(3) A cégbejegyzési kérelem cégjegyzékbe bejegyzett adatai mellett a „bejegyzés alatt” megjegyzést kell
feltüntetni. A bejegyzési kérelem adatait a cégbíróság elektronikus úton továbbítja az (1) bekezdésben
meghatározott szervezetek számára.
(4)-(5)

6. Cím
A cég bejegyzésére irányuló kérelem hiánypótlás nélküli elutasítása
45. § (1) A cégbíróság a cégbejegyzési kérelmet az érkezését követően, legkésőbb három munkanapon
belül formai szempontból megvizsgálja.
(2) A cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet legkésőbb az (1) bekezdés szerinti határidő lejártának
napján hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja, ha a cégbejegyzési kérelemhez nem nyújtották be a
nyomtatványt vagy e törvény 1. számú mellékletében felsorolt valamennyi szükséges okiratot, illetve az
illetéket vagy a költségtérítést nem vagy csak részben fizették meg, kivéve, ha a jogi képviselő nyilatkozott,
hogy az illeték és költségtérítés a Ctv. 37. §-ának (5) bekezdése szerint átutalásra került. A végzés ellen
benyújtott fellebbezésnek a cég működése megszüntetésére vonatkozó kötelezettség tekintetében nincs
halasztó hatálya. A mulasztás miatt igazolási kérelem előterjesztésének nincs helye.
(3) Ha a bíróság a cégbejegyzési kérelem, valamint mellékletei megvizsgálására nyitva álló határidő
lejártakor, az 1. számú mellékletben felsorolt okirat hiánya ellenére az elutasító végzést nem adta ki, a
hiányosságok pótlását a 46. §-ban foglaltak szerint kell elrendelnie.
(4) Az (1)-(2) bekezdés szerinti eljárásra bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is önállóan,
önálló aláírási joggal jogosult.
(5) Ha a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követően nyolc napon belül ismételten kérik a
cég bejegyzését, az elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során
benyújtott okiratokat ismételten fel lehet használni az új bejegyzési kérelemhez. A határidő elmulasztása
miatt igazolásnak nincs helye.

7. Cím
A cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálata; döntés a cégbejegyzési
kérelemről
46. § (1) A cégbíróság a kérelem érkezését követően, legkésőbb nyolc munkanapon belül megvizsgálja,
hogy azok az adatok, amelyeknek bejegyzését az adott cégformára vonatkozóan e törvény előírja (24-25. § és
27-29. §), illetve a létesítő okirat, valamint a bejegyzési kérelem alapjául szolgáló, az 1-2. számú
mellékletben felsorolt, kötelezően, illetve szükség szerint csatolandó egyéb okiratok megfelelnek-e a
jogszabályok rendelkezéseinek. A cégbíróság elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi továbbá,
hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a cég tagjai, vezető tisztségviselői, illetve cégvezetői vonatkozásában e
törvény 27. § (1) bekezdésének c) pontja, 27. § (2) bekezdésének d) pontja, 27. § (3) bekezdésének d) pontja,
27. § (4) bekezdésének ad) alpontja vagy 27. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti bejegyzést. Amennyiben a
cégjegyzék a bejegyzési kérelemben feltüntetett vezető tisztségviselő, illetőleg cégvezető tekintetében a fent
említett bejegyzést tartalmazza, a cégbíróság a cégbejegyzés iránti kérelmet legkésőbb a kérelem beérkezését
követő 8. munkanap lejártának napján hiánypótlási eljárás lefolytatása nélkül elutasítja.
(2) A közkereseti társaság, a betéti társaság és az egyéni cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi
vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is önállóan lefolytathatja, azonban a bejegyzési
kérelmet elutasító végzést, valamint olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a
cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat.
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(3) Ha a bejegyzést kérő nem csatolta a 2. számú mellékletben, illetve a 45. § (3) bekezdése esetén az 1.
számú mellékletben felsorolt szükséges iratokat, illetve ha a cégbejegyzési kérelem, valamint mellékletei
nem felelnek meg az (1) bekezdésben foglaltaknak, a cégbíróság elutasítás terhe mellett hiánypótlásra felhívó
végzést ad ki. A hiánypótlásra felhívó végzést legkésőbb a bejegyzési kérelem érkezésétől számított
nyolcadik munkanapon ki kell adni.
(4) A hiánypótlásra felhívó végzés kiadására csak egy alkalommal kerülhet sor és abban a bejegyzési
kérelem valamennyi hiányosságát (hibáját) meg kell jelölni. A hiánypótlásra megfelelő határidőt kell
biztosítani, amely azonban legfeljebb negyvenöt nap lehet.
(5) A cégbíróság számára meghatározott ügyintézési határidő számításakor a hiánypótlásra felhívó végzés
elektronikus úton történő elküldésétől vagy a végzés átadásától a hiányok pótlásáig eltelt idő nem vehető
figyelembe.
(6) Ha a bejegyzést kérő a hiánypótlási határidőt elmulasztotta, vagy a hiánypótlást hiányosan, illetve
hibásan terjesztette elő, a cégbíróság a cég bejegyzési kérelmét végzéssel elutasítja. A hiánypótlás
késedelmes vagy hiányos teljesítése miatt igazolási kérelemnek nincs helye. A cég a hiánypótlásra felhívó
végzésben feltüntetett hiányokat a fellebbezési eljárásban sem pótolhatja joghatályosan.
(7) A cégbíróság a forgalom biztonsága, a hitelezői érdekek védelme érdekében - ha e törvény másként
nem rendelkezik - köteles legkésőbb a cég bejegyzésére irányuló kérelem érkezésétől számított tizenöt
munkanapon belül dönteni a bejegyzésről vagy a kérelem elutasításáról. A cégbíróság e határidőn belül
kezdeményezi a bejegyzést elrendelő, illetőleg a bejegyzési kérelmet elutasító végzés jogi képviselő részére
történő kézbesítését.
47. § (1) Ha a cégbíróság a 46. § (7) bekezdésében foglalt döntési kötelezettségének határidőn belül nem
tesz eleget, a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb három munkanapon belül
intézkedik a bejegyzési kérelem elbírálásáról. Ennek során hiánypótlásra történő felhívásnak nincs helye.
(2) Ha a bejegyzési kérelem elbírálására az (1) bekezdésben foglaltak alapján nem került sor, a
cégbejegyzés az (1) bekezdésben meghatározott határidő leteltét követő munkanapon a törvény erejénél
fogva - a kérelem alapján előszerkesztett adatok szerinti tartalommal - haladéktalanul megtörténik. A törvény
erejénél fogva történő automatikus bejegyzés esetén kijavítás iránti kérelem terjeszthető elő.
(3) A cégbíróság a cégbejegyzési kérelemről hozott határozatot megküldi a bejegyzést kérőnek. A
kérelemnek helyt adó végzést nem kell indokolni.

8. Cím
Egyszerűsített cégeljárás
48. § (1) Ha közkereseti, betéti vagy korlátolt felelősségű társaság, egyéni cég vagy zártkörűen működő
részvénytársaság alapításának bejegyzése iránti kérelemhez e törvény mellékletében foglalt szerződésminta
alapján készült alapító okiratot csatolnak, a bejegyzési kérelemhez csatolt nyomtatványon ezt a körülményt
fel kell tüntetni. Amennyiben a szerződésminta kiegészítésére vagy bármely rendelkezésének elhagyására
kerül sor - ideértve azt az esetet is, ha elhagyásra kerül a szerződésminta jellegre történő utalás - a cégbíróság
a 45-47. §-ok szerint jár el.
(2) A bejegyzési kérelemhez - a cégnyilvánosság alapelvének teljesítése, illetve az illetékes
adóhatósághoz való továbbítás végett - csatolandó okiratok felsorolását a 3. számú melléklet I. része
tartalmazza. A jogi képviselő a bejegyzési kérelemben nyilatkozik arról, hogy a csatolandó okiratok
törvényességi szempontú vizsgálatát elvégezte.
(3) A 3. számú melléklet II. pontjában meghatározott okiratok nem képezik a cégbejegyzési kérelem
mellékletét, ezek törvényességi szempontú vizsgálatát a jogi képviselő végzi el. Az okiratok felsorolását,
illetve a jogi képviselőnek a törvényességi szempontú vizsgálatára vonatkozó nyilatkozatát a bejegyzési
kérelemnek tartalmaznia kell. Az iratokat a jogi képviselő a 37. § (2) bekezdése szerint őrzi, és amennyiben
ezen okiratokkal összefüggésben tartalmi vagy jogszerűségi kétség merülne fel, a jogi képviselő köteles ezen
okiratokat a cégbíróság felhívására bemutatni, szükség esetén a cégiratokhoz becsatolni.
(4) A cég bejegyzésére irányuló kérelem érdemi vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó, vagy bírósági
ügyintéző önállóan lefolytathatja és a bejegyzési kérelmet elutasító végzés meghozatalára is önálló aláírási
joggal jogosult. Ugyanez irányadó a többi olyan végzés meghozatalára is, amely ellen külön fellebbezésnek
van helye.
(5) A bejegyzési kérelem elbírálásáról a cégbíróság a bejegyzési kérelem érkezését követő egy munkaórán
belül határoz. A cégbíróság e határidőn belül kezdeményezi a bejegyzést elrendelő, illetőleg a bejegyzési
kérelmet elutasító végzés jogi képviselő részére történő kézbesítését. A kérelem elbírálására nyitva álló
határidő számításának kezdő időpontja munkanapokon reggel 9 óra.
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(6) A cégbíróság a bejegyzési kérelem elbírálása során megvizsgálja, hogy a bejegyzést kérő jogi
képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése és a jogi képviselőnek a bejegyzési
kérelembe foglalt nyilatkozata megfelel-e a jogszabályoknak, valamint hogy a bejegyzést kérő a 3. számú
melléklet I. részében felsorolt okiratokat csatolta-e kérelméhez, továbbá, hogy - amennyiben a bejegyzést
kérő nem élt a 6. § szerinti névfoglalás lehetőségével -, a cég választott neve jogszabályszerű-e. A cégbíróság
elektronikusan, számítógépes program útján ellenőrzi, hogy a cégjegyzék nem tartalmaz-e a bejegyzési
kérelemben feltüntetett tag, vezető tisztségviselő, illetve cégvezető vonatkozásában e törvény 27. § (1)
bekezdésének c) pontja, a 27. § (2) bekezdésének d) pontja, a 27. § (3) bekezdésének d) pontja, a 27. § (4)
bekezdésének ad) alpontja, vagy a 27. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti bejegyzést. Az eljárás során
hiánypótlásra történő felhívásra nem kerül sor.
(7) A cégbíróság a bejegyzési kérelmet elutasítja, ha
a) a bejegyzést kérő jogi képviselőjének meghatalmazása, a bejegyzési kérelem kitöltése nem felel meg a
jogszabályoknak, vagy ha a bejegyzési kérelem nem tartalmazza a jogi képviselőnek a bejegyzendő adatokra
vonatkozó iratok jogszerűségét igazoló nyilatkozatát, valamint
b) ha a bejegyzést kérő elmulasztotta a 3. számú melléklet I. részében felsorolt valamely irat benyújtását,
továbbá
c) ha a cég elnevezése - amennyiben a cég nem élt a 6. § szerinti névfoglalás lehetőségével - nem felel
meg a jogszabályi rendelkezéseknek,
d) az adóhatóság értesítése alapján az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó
alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat nem felel meg
a jogszabályi előírásoknak,
e) a cégjegyzék a cég vezető tisztségviselője, illetve cégvezetője vonatkozásában a 27. § (1) bekezdésének
c) pontja, a 27. § (2) bekezdésének d) pontja, a 27. § (3) bekezdésének d) pontja, a 27. § (4) bekezdésének
ad) alpontja, vagy a 27. § (5) bekezdésének c) pontja szerinti bejegyzést tartalmaz.
(8) Ha a cégbíróság az (5) bekezdésben foglalt döntési kötelezettségének határidőn belül nem tesz eleget,
a cégbíróság vezetője a határidő lejártát követően, legkésőbb egy munkanapon belül hivatalból intézkedik a
bejegyzési kérelem elbírálásáról. Az ügyintézési határidő eredménytelen eltelte esetén a cégbejegyzés a
következő munkanapon, a törvény erejénél fogva - a kérelem alapján előszerkesztett adatok szerinti
tartalommal - haladéktalanul megtörténik. A törvény erejénél fogva történő automatikus bejegyzés esetén
kijavítás iránti kérelem terjeszthető elő.
(9) Ha a cégbejegyzési kérelmet elutasító végzés közlését követően nyolc napon belül ismételten kérik a
cég bejegyzését, az elutasításhoz fűződő jogkövetkezmények nem alkalmazhatóak, és a korábbi eljárás során
benyújtott okiratokat - ideértve a korábbi eljárásban az illeték megfizetéséről szóló igazolást is - ismételten
fel lehet használni az új bejegyzési kérelemhez. A határidő elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.
Ismételt benyújtásnak egy alkalommal van helye.

9. Cím
49. §

10. Cím
A változásbejegyzési eljárás eltérő szabályai
50. § (1) A változásbejegyzési eljárásra - az e törvényben foglalt kivételekkel, illetve a (2)-(3)
bekezdésben foglalt eltérésekkel - a cég bejegyzésére vonatkozó eljárás rendelkezései megfelelően
irányadók.
(2) Ha a cég létesítő okirata szerződésminta alkalmazásával készült, a változásbejegyzési eljárásra a 48. §
rendelkezéseit kell alkalmazni. Egyéb változásbejegyzési eljárásban a 48. § rendelkezései nem
alkalmazhatóak, és a változásbejegyzési kérelemhez az 1. és 2. számú melléklet szerinti iratokat kell csatolni.
(3) A változásbejegyzési kérelem elbírálására - kivéve a (2) bekezdésben meghatározottakat - egységesen
a 46. §-ban meghatározott ügyintézési határidők vonatkoznak.
(4) Ha a cég létesítő okirata szerződésminta alapján készült, valamint a közkereseti társaság, a betéti
társaság és az egyéni cég esetében akkor is, ha a cég létesítő okirata nem szerződésminta alapján készült, a
változásbejegyzési kérelem érdemi vizsgálatát bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is
lefolytathatja, azonban a változásbejegyzési kérelmet elutasító, valamint olyan végzést, amely ellen külön
fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat.
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(5) Ha a változás (a változással érintett adat) bejegyzése kötelező és a cégbíróság a változásbejegyzési
kérelmet elutasítja, ez a jogszabályoknak megfelelő változásbejegyzési kérelem benyújtása alól nem
mentesít.
(6) Változásbejegyzési kérelem esetén - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - a 34. § (1)
bekezdésében meghatározott határidőt a változás bekövetkezésétől kell számítani.

11. Cím
A létesítő okirat módosítása
51. § (1) A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelem benyújtásával kell bejelenteni a
cégbíróságnak abban az esetben is, ha a változás a cégjegyzék más adatát nem érinti.
(2) Ha a létesítő okirat tartalma változik - akár a létesítő okirat külön okiratban történő módosítása, akár a
legfőbb szerv határozata útján -, a változásbejegyzési kérelemhez ezen okirat mellett csatolni kell a létesítő
okirat változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegét is. Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő
okiratban hatályosítani kell azokat az adatokat is, amelyeket törvény csak alapítás esetén ír elő a létesítő
okirat tartalmaként (pl. a kft. tagjainak változása, az új vezető tisztségviselő személye).
(3) Az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton a jogi képviselő igazolja, hogy a létesítő okirat
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az
egységes szerkezetű okiratból egyértelműen ki kell tűnnie, hogy az egységes szerkezetű okirat elkészítésére a
létesítő okirat mely pontjának változása adott okot. Az egységes szerkezetű okiratot a társaság tagjainak
(részvényeseinek) nem kell aláírniuk.
(4) Ha a cégbíróság a céget a 23/A. §-a alapján az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén is
nyilvántartja, a változásbejegyzési kérelemhez csatolni kell a megváltozott cégjegyzékadatok hiteles
fordítását, a létesítő okirat tartalmának változása esetén a létesítő okirat módosításának, illetve a
létesítőokirat-változásokkal egységes szerkezetbe foglalt szövegének hiteles fordítását is.

12. Cím
A létesítő okirat módosítása szerződésmintára vagy szerződésmintáról történő
áttéréssel
52. § (1) Az e törvény mellékletében foglalt szerződésminta alkalmazásával készült létesítő okirat
szerződésminta alkalmazásával módosítható. Ebben az esetben a megváltozott tartalomnak megfelelő új
szerződésmintát kell kitölteni, mely egyben az egységes szerkezetű létesítő okiratnak is minősül.
(2) A közkereseti, betéti vagy a korlátolt felelősségű társaság, valamint a zártkörűen működő
részvénytársaság tagjai (részvényesei) elhatározhatják, hogy a változásbejegyzési kérelemhez kapcsolódóan a korábban nem használt - szerződésminta alkalmazására térnek át. A döntés meghozatalához az adott
társasági forma esetén a létesítő okirat módosítására irányadó szabályokat kell alkalmazni. Az áttérés
elhatározása esetében a megváltozott adatoknak megfelelő szerződésmintát kell kitölteni, amely a korábbi
létesítő okirat helyébe lép. A szerződésminta egyben egységes szerkezetű létesítő okiratnak is minősül. A
szerződésminta alkalmazására történő áttérés következtében a cégbíróság a változásbejegyzési kérelmet,
valamint az egységes szerkezetű létesítő okiratot - az ügyintézési határidő kivételével - a 48. §-ban foglaltak
szerint bírálja el.
(3) Ha a létesítő okirat szerződésminta alkalmazásával készült, a cég tagjai elhatározhatják, hogy létesítő
okiratuk módosítása során szerződésmintát már nem alkalmaznak. Ilyenkor új létesítő okiratot kell készíteni
a megváltozott adatokkal, amely a szerződésminta alkalmazásával készült létesítő okirat helyébe lép, és
amely egyben egységes szerkezetű létesítő okiratnak is minősül. A döntéshozatalra a (2) bekezdésben foglalt
szabályok irányadók. A szerződésminta alkalmazásáról történő áttérés következtében a cégbíróság a
változásbejegyzési kérelmet, valamint az egységes szerkezetű létesítő okiratot a 46. §-ban foglaltak szerint
bírálja el.
(4) Az (1)-(3) bekezdés szerint elkészített egységes szerkezetű létesítő okirat esetében az 51. § (2)-(4)
bekezdésében foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.

13. Cím
A változásbejegyzési kérelemre vonatkozó egyes rendelkezések
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53. § (1) A változást illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése nélkül lehet bejelenteni a
cégbíróságon, ha a változás a cég tevékenységi körét érinti, illetve, ha a változás állami vagy önkormányzati
döntés alapján a cég székhelyének (telephelyének, fióktelepének) más megye illetékességi területéhez való
csatolására vagy a cégjegyzékbe bejegyzett helységnév, utcanév, illetve házszám változására vonatkozik.
(2) Az adószám, valamint a statisztikai számjel változását az azt megállapító szervezet, a cég
pénzforgalmi számlájával kapcsolatos változást pedig a számlát vezető pénzforgalmi szolgáltató közli a
cégbírósággal elektronikus úton. A változás bejegyzése - illeték és közzétételi költségtérítés megfizetése
nélkül - automatikusan, elektronikus úton történik meg.
(3) A cég kérelmére a cégbíróság a cégjegyzéknek és a cégiratoknak az Európai Unió hivatalos nyelvén
történő nyilvántartását törli.

14. Cím
A cég székhelye változásának bejegyzésére irányuló eljárás
54. § (1) A cég székhelyének más cégbíróság illetékességi területére történő áthelyezését, mint változást a
korábbi székhely szerinti cégbíróságon kell előterjeszteni. A cégbíróság - a székhelyváltozást megelőző
változásbejegyzési kérelmek elbírálása után - intézkedik az áttételről.
(2) A cégbíróság az eredeti cégiratokat küldi meg az új székhely szerint illetékes cégbíróság részére,
amely a cégjegyzék adatait, illetve az elektronikusan nyilvántartott cégiratokat elektronikus úton veszi át. A
cégiratok megküldésével egyidejűleg az áttétel tényét a cégnyilvántartásban fel kell tüntetni.
(3) A cég nyilvántartását a korábbi székhely szerinti cégbíróságnál csak akkor lehet megszüntetni, ha az új
székhely bejegyzése már megtörtént. Ebben az esetben a korábbi székhely szerint illetékes cégbíróság a céget
a nyilvántartásából az új székhely bejegyzésének napjával kivezeti.
(4) Az európai részvénytársaság, illetve az európai szövetkezet székhelyének áthelyezésére irányuló
eljárás során a székhelyáthelyezés végrehajtása érdekében a cégbíróság végzésben tanúsítja, hogy a
székhelyáthelyezésre irányuló eljárás a jogszabályi előírásoknak megfelelően folyt le, és az európai
részvénytársaság, illetve az európai szövetkezet a szükséges intézkedéseket megtette, valamint a formai
előírásokat teljesítette.
(5) Ha az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, valamint az európai szövetkezet a
székhelyének más tagállamba történő áthelyezését határozza el, székhely-áthelyezési tervet kell a
cégbírósághoz benyújtania, mely tartalmazza a tervezett új székhelyét. Ezzel egyidejűleg a cégnek a
székhely-áthelyezési tervet a Cégközlönyben is közzé kell tennie. A székhelyáthelyezés következtében a
cégnek a magyarországi cégjegyzékből való törlésére a másik tagállamban lévő új székhely
cégbejegyzésének az Európai Közösségek Hivatalos Lapjában történt közzétételét követően harminc napon
belül, hivatalból kerül sor.

15. Cím
A jogutód nélküli megszűnés bejegyzése iránti eljárás
55. § (1) A cégnek - az egyszerűsített végelszámolás kivételével - tizenöt napon belül változásként be kell
jelentenie a cégbíróságnak a végelszámolás megindítását. Törvényben meghatározott esetekben a cégbíróság
hivatalból rendeli el végelszámolást és az ezzel összefüggő cégjegyzékadat-változásokat is hivatalból jegyzi
be a cégjegyzékbe. A cégbíróság a végelszámolás elrendeléséről elektronikus úton haladéktalanul értesíti az
állami adóhatóságot. A végelszámolás lefolytatásának és a végelszámolással kapcsolatos változások
bejegyzésének részletes szabályait a VIII. Fejezet tartalmazza.
(2) A végelszámolás alatt álló cég cégjegyzékadatainak változásait a végelszámoló, a felszámolás alatt
álló cég - ideértve a külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepét is - cégjegyzéke adatainak változásait
pedig a felszámolóbiztos köteles bejelenteni a cégbíróságnak.
(3)
56. § (1) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepének és az európai gazdasági egyesülés
telephelyének megszüntetése iránti kérelmet a cégnek változásként kell a cégbírósághoz benyújtania. A
változásbejegyzési kérelem benyújtásának tényét tanúsító, e törvény 36. § (1) bekezdése szerinti igazolást a
cégbíróság az állami adóhatóság részére is megküldi.
(2) A fióktelep törlésére - amennyiben a fióktelep nem fizetésképtelen - végelszámolás lefolytatása nélkül
kerül sor, azt követően, hogy a cég a törléshez szükséges, a rá vonatkozó anyagi jogszabályban
meghatározott feltételek meglétét igazolta.
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(3) Külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, valamint európai gazdasági egyesülés
telephelye esetén a cégnek változásként be kell jelentenie azt is, ha a külföldi vállalkozás ellen indult
fizetésképtelenség megállapítása iránti eljárás (csőd-, illetve felszámolási eljárás) vagy végelszámolás.
(4) Ha a külföldi székhelyű vállalkozás megszűnt és ezt megelőzően, erre figyelemmel a (3) bekezdésben
meghatározottak nem kérték az (1)-(2) bekezdés szerint a megszüntetést, illetve a törlést, a cégbíróság a (3)
bekezdésben megjelölt szervezetet hivatalból törli a cégnyilvántartásból.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak - az adóhatóság elektronikus értesítésére vonatkozó rendelkezés
kivételével - megfelelően irányadók a külföldiek magyarországi kereskedelmi képviseletének törlésére is.

16. Cím
A cég átalakulásának bejegyzése iránti eljárás
57. § (1) Átalakulás (cégformaváltás, egyesülés, szétválás) esetén a kérelem elbírálására nyitva álló
határidő harminc munkanap, amely akkor kezdődik, amikor az átalakulásban részt vevő valamennyi cég
cégirata az eljárásra illetékes cégbíróság rendelkezésére áll.
(2) Ha az átalakuló cég az átalakulás időpontját meghatározza, az átalakulás nem a cégbejegyzés napjával,
hanem a cég által megadott napon következik be. A cég által meghatározott időpont nem lehet későbbi, mint
a kérelem cégbírósághoz történt benyújtását követő kilencvenedik nap, illetve nem lehet korábbi, mint a
cégbejegyzés napja. Ha a cég által meghatározott időpont a cégbejegyzés napját megelőzné, a cégbíróság az
átalakulás időpontjaként a cégbejegyzés napját tünteti fel.
(3) A cégforma változása esetén a cég átalakulását a létesítő okirat aláírásától, illetve elfogadásától
számított hatvan napon belül kell bejelenteni a jogelőd cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnak. Ezzel
egyidejűleg kérni kell a jogelőd cég törlését is.
(4) A cégformaváltozásról a jogelőd cég székhelye szerinti cégbíróság dönt. A cégbíróság a jogelőd céget
- a jogutódra történő utalással - törli, egyúttal a jogutód céget a cégjegyzékbe bejegyzi. Ezt követően szükség
szerint rendelkezik a cégiratoknak a jogutód cég székhelye szerint illetékes cégbírósághoz való
megküldéséről.
(5) A cégbíróság az átalakulás iránti kérelmet elutasítja, ha a büntetőügyben a jogi személlyel szemben
intézkedés alkalmazásának lehet helye, és erről a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a bíróságot
értesítette.
58. § (1) Az összeolvadás bejegyzése iránti kérelmet a jogutód cég székhelye szerint illetékes
cégbíróságon kell előterjeszteni a jogutód cég létesítő okiratának aláírásától, illetve elfogadásától számított
hatvan napon belül. Egyidejűleg kérni kell a jogelőd cégek törlését is. A kérelemben fel kell tüntetni
valamennyi összeolvadó cég székhelyét és cégjegyzékszámát.
(2) Ha az összeolvadó cégek székhelye a jogutód cég székhelyétől eltérő cégbíróság illetékességi területén
van, a jogutód cég székhelye szerint illetékes cégbíróság megkeresésére a jogelőd(ök) székhelye szerinti
cégbíróság intézkedik a cégiratoknak a jogutód cég székhelye szerinti cégbírósághoz való megküldéséről.
Ezzel egyidejűleg a cégnyilvántartásban az iratok megküldésének tényét rögzíti. Ezt megelőzően soron kívül
döntenie kell a még folyamatban lévő változásbejegyzési kérelmekről.
(3) Az összeolvadás bejegyzésére a jogutód cég székhelye szerinti cégbíróság illetékes, amely egyben törli
a jogelődöket a cégjegyzékből a jogutódra történő utalással.
59. § (1) A beolvadás bejegyzése iránti kérelmet az átvevő cég székhelye szerinti cégbíróságon kell
előterjeszteni, az átvevő cég létesítő okirata módosításának aláírásától, illetve elfogadásától, ennek hiányában
az egyesülési szerződés jóváhagyásától (aláírásától) számított hatvan napon belül. Egyidejűleg kérni kell a
jogelőd beolvadó cég(ek) törlését is. A kérelemben fel kell tüntetni valamennyi beolvadó cég székhelyét és
cégjegyzékszámát.
(2) Ha a beolvadó cég(ek) székhelye az átvevő cég székhelyétől eltérő cégbíróság illetékességi területén
van, az átvevő cég székhelye szerint illetékes cégbíróság megkeresésére a beolvadó cég(ek) székhelye
szerinti cégbíróság intézkedik a cégiratoknak az átvevő cég székhelye szerinti cégbírósághoz való
megküldéséről. Ezzel egyidejűleg a cégnyilvántartásban az iratok megküldésének tényét rögzíti. Ezt
megelőzően a beolvadás elhatározása előtt benyújtott változásbejegyzési kérelmekről soron kívül
rendelkeznie kell.
(3) A beolvadás elbírálására az átvevő cég székhelye szerinti cégbíróság illetékes. A cégbíróság bejegyzi
az átvevő cég cégjegyzékében a beolvadással bekövetkezett változásokat, egyben törli a cégjegyzékből a
beolvadó cégeket, a jogutódra történő utalással.
60. § (1) Ha az európai részvénytársaság alapítása beolvadással történik, és ennek folytán az átvevő
részvénytársaság cégformája európai részvénytársaság cégformára változik, a cégbíróság az európai
részvénytársaságot az új cégformának megfelelően új cégjegyzékszámmal jegyzi be. Az átvevő cég korábbi,
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illetve az új cégforma szerinti cégjegyzékében utalni kell arra, hogy az átvevő részvénytársaság a beolvadás
során cégformát változtatott. A korábbi cégforma törlése nem jelenti az átvevő részvénytársaság mint jogi
személy megszűnését, illetve új jogi személy létrejöttét.
(2) Ha az európai részvénytársaság átalakulás (egyesülés) útján jön létre, a cég bejegyzése iránti kérelmet
a jogutód cég székhelye szerint illetékes cégbíróságnál kell előterjeszteni. A cégbejegyzés során a jogelőd
cégek törlésére vonatkozó rendelkezéseket csak akkor kell alkalmazni, ha azok székhelye Magyarországon
van.
(3) Az európai részvénytársaság bejegyzése iránti kérelmet az európai részvénytársaságról szóló
törvényben meghatározott különleges tárgyaló testület megalakulásától számított nyolc hónapon belül kell
benyújtani. Ha a tárgyalási időszak meghosszabbodik, a benyújtásra nyitva álló határidő a tárgyalási időszak
lejártát követő hatvan nap.
(4) Az európai szövetkezet alapítása során az (1)-(3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően kell
alkalmazni.
61. § (1) A cégek szétválás formájában megvalósuló átalakulása során az 57. § (3)-(4) bekezdésében
meghatározott rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy soron kívül dönteni kell a jogelőd cég
még folyamatban lévő változásbejegyzési kérelméről és kiválás esetében a jogelőd cég törlésére nem kerül
sor.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt szabályok irányadók abban az esetben is, ha a cég szétválása olyan módon
történik, hogy a kivált tagok nem új gazdasági társaságot hoznak létre, hanem már működő gazdasági
társaságba lépnek be tagként (részvényesként). A működő gazdasági társaság cégjegyzékadataiban szükséges
esetleges módosításokat a szétváló cég székhelye szerint illetékes cégbíróság jegyzi be a cégjegyzékbe.

Üzletrészt terhelő zálogjog bejegyzése, illetve törlése
61/A. § (1) Az üzletrészt terhelő zálogjog a tag (zálogkötelezett) vagy a zálogjogosult változásbejegyzési
kérelme alapján kerül bejegyzésre, illetve törlésre. A kérelemhez csatolni kell a 2. számú melléklet szerinti
szükséges iratokat.
(2) A cégbíróság a zálogszerződést csak abból a szempontból vizsgálja, hogy a korlátolt felelősségű
társaság és tagjának zálogszerződésben feltüntetett adatai egyeznek-e a cégjegyzék adataival.

17. Cím
A cég törlése a cégjegyzékből
62. § (1) A cég a végelszámolási eljárás lefolytatása után, illetve - ha a cégformára irányadó törvény ezt
megengedi - ennek hiányában is kérheti a törlését a cégnyilvántartásból. A kérelem elbírálására a
változásbejegyzési kérelem elintézésére vonatkozó rendelkezések megfelelően irányadók.
(2) A cégbíróság a céget hivatalból törli
a) a felszámolási eljárást lefolytató bíróságnak a cég megszüntetéséről szóló, elektronikus úton
megküldött jogerős végzése alapján,
b)
c) a törvényességi felügyeleti eljárásban hozott intézkedés vagy megszüntetési eljárás következtében.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott végzések ellen - a 92. § (3) bekezdésben foglalt kivétellel - sem
fellebbezésnek, sem felülvizsgálatnak nincs helye.
(4) A cég a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg. Ha a cég törlésére nem felszámolási eljárást
követően kerül sor, a cégbíróság a céget akkor törölheti a cégjegyzékből, ha az állami adóhatóság - a
vámhatóságtól beszerzett adatok alapján is - elektronikus úton arról tájékoztatja, hogy a cégnél adóhatósági
eljárás nincs folyamatban, és ellenőrzést, végrehajtást nem kezdeményez vagy ennek hiányában az 56. § (1)
bekezdésében, a 84. § (1) bekezdésében, vagy a 91. § (1) bekezdésében meghatározott elektronikus
értesítéstől, illetve a végelszámolást lezáró beszámoló közzétételétől számított 90 nap eltelt. Végelszámolás
esetén az állami adóhatóság arról is tájékoztatja a cégbíróságot, hogy a cégnek van-e az állami
adóhatóságnál, vagy - a vámhatóságtól beszerzett adatok alapján - a vámhatóságnál nyilvántartott
köztartozása. Amennyiben a tájékoztatás szerint az adóhatóság a cégnél eljárást folytat, vagy ellenőrzést,
végrehajtást kezdeményez, vagy a cég köztartozással rendelkezik, a cég csak az adóhatósági eljárások
jogerős befejezéséről szóló, végelszámolás esetén pedig ezen felül a köztartozást érintően nemlegesnek
minősülő elektronikus tájékoztatást követően törölhető a cégjegyzékből. A cégjegyzék azt is tartalmazza,
hogy a törlésre kérelemre vagy hivatalból került-e sor.
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18. Cím
A cégbíróság adatszolgáltatási, illetve a cég tájékoztatási kötelezettsége
63. § (1) A cégbíróság a cég bejegyzéséről, a cégnyilvántartásban átvezetett változásokról (pl. a cég
székhelyének, a tulajdonosok személyének változásáról), valamint az eljárás megszüntetéséről, a bejegyzési
kérelem elutasításáról, illetve a cég törléséről értesíti a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai
kamarát, adóhatóságot, valamint a Központi Statisztikai Hivatalt, egyéni cég bejegyzése esetén az egyéni
vállalkozók nyilvántartását vezető szervet. A cégbíróság a cég bejegyzéséről, székhelyének változásáról, a
cég törléséről, az eljárás megszüntetéséről adatot szolgáltat a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, az
egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, és a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. Az értesítést, illetve az adatszolgáltatást a céginformációs
szolgálat elektronikus úton teljesíti.
(2) A korlátolt felelősségű társaság és a részvénytársaság a bejegyzését követően írásbeli képviselete,
illetve hivatalos levelezése során - ideértve az elektronikus levelezést is -, valamint a honlapján köteles
feltüntetni a céget nyilvántartó cégbíróság nevét, a cég nevét és székhelyét, a cég cégjegyzékszámát, továbbá
szükség szerint a cég felszámolására, illetve végelszámolására utaló toldatot. A cég - választása szerint feltüntetheti a jegyzett tőkéjét is. Ebben az esetben azonban a cégjegyzékben szereplő jegyzett tőke
feltüntetése mellett meg kell jelölni annak ténylegesen rendelkezésre bocsátott összegét is.
(3) Európai gazdasági egyesülés esetében a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a cég írásbeli
képviselete, illetve hivatalos levelezése során azt is fel kell tüntetni, ha a vezető tisztségviselők képviseleti
joga együttes.
(4) Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepének, valamint külföldiek magyarországi közvetlen
kereskedelmi képviseletének, illetve az európai gazdasági egyesülés telephelyének írásbeli képviselete,
illetve hivatalos levelezése során a külföldi vállalkozásra vonatkozó adatokat kell feltüntetni a (2)-(3)
bekezdésnek megfelelően. Emellett szerepeltetni kell a fióktelep, valamint a kereskedelmi képviselet, illetve
a telephely cégjegyzékét vezető cégbíróság nevét és a cég nevét, székhelyét, valamint cégjegyzékszámát is.

V. Fejezet
JOGORVOSLATOK
1. Cím
A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elutasító végzés elleni fellebbezés
64. § (1) A cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmet elutasító, vagy - ha a változásbejegyzési kérelem
egyes részei elkülöníthetők - a változásbejegyzési kérelmet részben elutasító végzés ellen a cég, továbbá az,
akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés rá vonatkozó része ellen, a cég számára nyitva álló
határidőn belül - fellebbezéssel élhet.
(2) A hivatalból meghozott bejegyzési végzés ellen nincs helye fellebbezésnek, illetve felülvizsgálatnak,
ha a bejegyzésre más bíróság vagy hatóság határozata alapján került sor (26. §).
(3) A fellebbezés elbírálására a Fővárosi ítélőtábla kizárólagos illetékességgel rendelkezik.
64/A. § (1) Ha valamely cégadat nyilvántartásba vétele hivatalbóli bejegyzéssel történik és a bejegyzésre
hibás adatok alapján került sor, vagy a bejegyzés egyéb okból hibás, a cég, valamint az ügyész kérheti a
hibás bejegyzés kijavítását.
(2) A cégbíróság a kérelemről nyolc napon belül nemperes eljárásban határoz; az eljárás során csak okirati
- ideértve az elektronikus okiratot is - bizonyításnak van helye.
(3) Amennyiben a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a hivatalbóli bejegyzés alapjául szolgáló okirat és a
végzés tartalma eltér, és a hiba a határozat kijavítására vonatkozó szabályok szerint nem szüntethető meg, a
végzést hatályon kívül helyezi és új eljárást indít, amellyel egyidejűleg a hibás bejegyzést a
cégnyilvántartásból úgy kell törölni, hogy az mint törölt adat se legyen megállapítható.
(4) Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a cégbíróság számára hivatalbóli bejegyzés céljából
továbbított adatok megegyeznek a cégjegyzékbe bejegyzett adatokkal, a kérelmet elutasítja.
64/B. § (1) A cég, valamint az ügyész kérheti a cégbíróságtól annak megállapítását, hogy valamely
hatóság vagy bíróság nem tett eleget a cégjegyzékbe hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba kerülő adat
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megküldésére vonatkozó kötelezettségének, ideértve azt az esetet is, ha a hatóság vagy a bíróság a
cégjegyzékbe már bejegyzett adat törléséhez szükséges adattovábbítási kötelezettségének nem tesz eleget.
(2) A cégbíróság a kérelemről nemperes eljárásban határoz; az eljárás során csak okirati - ideértve az
elektronikus okiratot is - bizonyításnak van helye. Ennek keretében a cégbíróság megkeresi az illetékes
hatóságot vagy bíróságot.
(3) Ha a cégbíróság azt állapítja meg, hogy a bíróság vagy hatóság nem tett eleget kötelezettségének, a
rendelkezésére álló - okirattal igazolt - adatok alapján jogosult az adat hivatalból történő bejegyzésére.
64/C. § A 64/A-64/B. §-ban meghatározott eljárásra alkalmazni kell a 72. § (4)-(5) bekezdését.

2. Cím
A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti
per
65. § (1) A kérelemnek helyt adó cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés ellen fellebbezésnek nincs
helye. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint az, akire a végzés rendelkezést tartalmaz - a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan - pert
indíthat a cég ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság
előtt. A cég kérelemre történő törlését elrendelő végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt ügygondnok
ellen kell megindítani.
(2) A per megindításának a végzés Cégközlönyben való közzétételétől számított harminc napon belül van
helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(3) A keresetlevélben, illetve az eljárás során csak olyan jogszabálysértésre lehet hivatkozni, amelyet a
cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban a cégbíróságnak észlelnie kellett volna.
66. § (1) Ha a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés vagy a meghozatala alapjául szolgáló
irat jogszabálysértő, a bíróság megfelelő határidő tűzésével felhívja a céget a jogszabálysértő állapot
megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt intézkedések eredményre vezetnek, a bíróság ítéletében a végzést
hatályában fenntartja és felhívja a cégbíróságot, hogy törvényességi felügyeleti jogkörében hivatalból
jegyezze be vagy törölje az érintett cégjegyzékadatot, illetve - indokolt esetben - hívja fel a céget a
bejegyzéshez szükséges további adatok bejelentésére, illetve a törvényes állapot helyreállításához szükséges
intézkedések megtételére.
(3) Ha a változásbejegyzést elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti perben a jogszabálysértés
nem küszöbölhető ki, vagy a cég a bíróság felhívásának nem tesz eleget, a bíróság a végzést, illetve a
végzésben szereplő többi adattól elkülöníthető jogszabálysértő adatot hatályon kívül helyezi és a (2)
bekezdés megfelelő alkalmazásával jár el azzal, hogy az utóbbi esetben a céggel szemben törvényességi
felügyeleti intézkedés alkalmazását is kezdeményezheti.
67. § Ha a cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés jogszabálysértő, azonban a
jogszabálysértés csekély jelentőségű és cégjegyzékadatot nem érint, a bíróság a végzést a jogszabálysértés
megállapítása mellett - további intézkedés elrendelése nélkül - hatályában fenntartja.
68. § (1) Ha a perben a felperes a cégbejegyzési (változásbejegyzési) végzés jogszabályba ütközését az
alapjául szolgáló létesítő okiratnak, illetve módosításának a végzésben foglalt cégjegyzékadattal összefüggő
érvénytelenségére alapítja, a bíróság a per során megkísérli az érvénytelenségi ok kiküszöbölését.
(2) Ha az érvénytelenség oka már nem áll fenn, a végzést hatályában fenntartja és a 66. § (2)
bekezdésében foglaltak szerint felhívja a cégbíróságot a szükséges intézkedések megtételére.
(3) Ha az érvénytelenségi ok változatlanul fennáll, a bíróság a változásbejegyzési végzést az ítéletében
meghatározott időponttal hatályon kívül helyezi és a létesítő okirat módosítását az ítélethozatalt követő
meghatározott időpontig hatályossá nyilvánítja. Ez az időpont nem lehet későbbi, mint az ítélet jogerőre
emelkedésétől számított kilencven nap. A bíróság ítéletében emellett felhívja a cégbíróságot a 66. § (2)
bekezdésében foglalt intézkedések megtételére.
(4) A cég bejegyzésére vonatkozó végzés teljes hatályon kívül helyezésének, illetve a létesítő okirat
érvénytelensége megállapításának csak a Gt. 12. § (4) bekezdésében foglalt érvénytelenségi ok fennállása
esetén van helye. Ebben az esetben a bíróság a 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint jár el. A Gt.-ben nem
említett más érvénytelenségi ok fennállása esetében a bíróság ítéletében az érvénytelenség megállapítása
mellett a végzést hatályában fenntartja, és a 66. § (2) bekezdésében foglaltak szerint felhívja a cégbíróságot a
szükséges intézkedések megtételére.

3. Cím
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A cégalapítás érvénytelenségének megállapítása iránti per
69. § (1) A cég bejegyzését követően a cég alapítása érvénytelenségének megállapítása iránt a cég ellen a
cég bejegyzését elrendelő végzés Cégközlönyben történő közzétételétől számított hat hónapos jogvesztő
határidőn belül a cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság előtt indítható per. A perindításra az ügyész,
illetve az jogosult, aki jogi érdekét valószínűsíti.
(2) Perindításnak valamennyi cégforma tekintetében csak a Gt. 12. §-ának (4) bekezdésében
meghatározott érvénytelenségi ok fennállása esetében van helye.
(3) A bíróság a perben megfelelő határidő tűzésével felhívja a céget az érvénytelenségi ok
megszüntetéséhez szükséges intézkedések megtételére. Ha az intézkedések eredményre vezetnek, a bíróság
ítéletében csak az érvénytelenség tényét állapítja meg és felhívja a cégbíróságot a 66. § (2) bekezdésében
foglalt intézkedések megtételére.
(4) Ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhető ki vagy a cég a bíróság felhívásának nem tesz eleget, a
bíróság a cégalapítás érvénytelenségének megállapítása mellett az ítéletében megállapított időpontig a
létesítő okiratot hatályossá nyilvánítja. Az ítéletben meghatározott hatályossági időpont nem lehet későbbi,
mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított kilencven nap. Emellett felhívja a cégbíróságot, hogy
intézkedjen a cég megszűntnek nyilvánításáról és ehhez kapcsolódóan végelszámolási eljárás vagy
felszámolási eljárás lefolytatásáról. A cégbíróság a cég megszűntnek nyilvánítási időpontját a bírósági
ítéletben megállapított hatályossági időponttal azonos időpontban határozza meg.

4. Cím
A létesítő okirat módosítása érvénytelenségének megállapítása iránti per
70. § (1) A cég bejegyzését követően a létesítő okirat cégjegyzékadattal össze nem függő módosítása
érvénytelenségének megállapítása a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések alapján a 69. § (1)
bekezdésében foglaltaknak megfelelően kérhető. A bíróság eljárása során a 69. § (3) bekezdésben foglalt
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
(2) Ha az érvénytelenség oka nem küszöbölhető ki, a bíróság a létesítő okirat módosításának
érvénytelenségét megállapítja és a létesítő okirat módosítását ítéletében megállapított időpontig hatályossá
nyilvánítja. Ez az időpont nem lehet későbbi, mint az ítélet jogerőre emelkedésétől számított kilencven nap.
A bíróság ítéletében felhívja a cégbíróságot a 66. § (2) bekezdésében foglalt megfelelő intézkedés
megtételére.

5. Cím
A bejegyző végzés hatályon kívül helyezése és a cégalapítás, valamint létesítő okirat
módosításának érvénytelensége iránti perek közös szabályai
71. § (1) A cégbejegyzést (változásbejegyzést) elrendelő végzés hatályon kívül helyezése iránti, illetve a
69-70. §-ban meghatározott perekben a bíróság soron kívül jár el.
(2) Ha a per szétválás folytán létrejött valamely cég ellen indul, a perben a szétváló cég valamennyi
jogutódjának perbenállása kötelező. A pert a jogelőd cég székhelye szerint illetékes megyei bíróság előtt kell
megindítani.
(3) A bíróság jogerős ítéletét meg kell küldeni a cégjegyzéket vezető cégbíróságnak, amely gondoskodik a
66. § (2)-(3) bekezdésében, a 67. §-ban, a 68. § (2)-(4) bekezdésében és a 69. § (3)-(4) bekezdésében,
valamint a 70. §-ban megjelölt határozatok rendelkező részének a Cégközlönyben való közzétételéről.

VI. Fejezet
A TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁS
1. Cím
Általános rendelkezések
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72. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás célja, hogy a cégnyilvántartás közhitelességének biztosítása
érdekében a cégbíróság intézkedéseivel a cég törvényes működését kikényszerítse. Ennek keretében a
cégbíróság a törvényben meghatározott esetekben hivatalból jogosult a cégjegyzékadatnak a cégjegyzékbe
való bejegyzésére, illetve törlésére.
(2) A törvényességi felügyeleti eljárás nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait - ha törvény másként
nem rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye.
(3) Az eljárás során - ha e törvény másként nem rendelkezik - csak okirati bizonyításnak, valamint az
ügyben érintettek személyes meghallgatásának van helye.
(4) A törvényességi felügyeleti eljárásban a jogi képviselet nem kötelező.
(5) A törvényességi felügyeleti eljárás során hozott jogerős cégbírósági intézkedéssel az ügyben
keletkezett iratok nyilvánossá válnak, továbbá nyilvánosak az ügyben keletkezett iratok akkor is, ha a cég a
cégbíróság felhívására a törvényes működését helyreállította. Más esetben az iratok nyilvánosságára a Pp.
rendelkezései vonatkoznak.
(6) Amennyiben a törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbírósági iratok kézbesítése postai úton
meghiúsul, a cégbíróság a kézbesítendő iratokat a Cégközlönyben történő közzététellel kézbesíti azzal, hogy
a közzétételt követő ötödik napon az irat kézbesítettnek tekintendő.
73. § (1) E törvénynek a törvényességi felügyeletre vonatkozó rendelkezései az egyes cégformák esetében
abban az esetben is irányadók, ha az adott cégre vonatkozó anyagi jogi szabályok a törvényességi felügyelet
jogintézményéről nem rendelkeznek.
(2) Az adott cégre vonatkozó anyagi jogi szabályok más szervezet részére is biztosíthatnak - e törvényben
foglaltaktól eltérő - törvényességi felügyeleti jogokat.

2. Cím
A törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó körülmények
74. § (1) Törvényességi felügyeleti eljárásnak van helye, ha
a) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést
megelőzően már fennálló ok folytán törvénysértő,
b) a cégjegyzékbe bejegyzett adat a bejegyzést követően keletkezett ok miatt törvénysértő,
c) a létesítő okirat vagy annak módosítása, illetve a cégjegyzék nem tartalmazza azt, amit a cégre
vonatkozó jogszabályok kötelezően előírnak,
d) a cég a működése során nem tartja be a szervezetére és működésére vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket, illetve a létesítő okiratában foglaltakat,
e) törvény a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását kötelezővé teszi.
(2) A cégjegyzékben szereplő adatokra vonatkozóan törvényességi felügyeleti eljárást csak az indíthat, aki
a 65-70. § alapján perindításra nem jogosult.
(3) Nincs helye törvényességi felügyeleti eljárásnak, ha az arra vonatkozó igény a 65-70. §-ban
meghatározott vagy más polgári perben, illetve közigazgatási eljárásban érvényesíthető.
(4) A törvényességi felügyelet nem terjed ki a cég gazdálkodásának és döntéseinek gazdasági-célszerűségi
szempontból való felülvizsgálatára.
75. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság hivatalból vagy kérelemre jár el.
(2) A 74. § (1) bekezdésének a), illetve c) pontja alapján indult ügy elbírálásában nem vehet részt az a
cégbíró, aki az eljárás tárgyává tett ügyben a bejegyzési (változásbejegyzési) végzést hozta.

3. Cím
A cégbíróság eljárása hivatalból
76. § (1) Hivatalból jár el a cégbíróság, ha
a) az eljárás lefolytatásának szükségességéről, az arra okot adó körülményről hivatalos eljárása során
maga szerez tudomást, vagy
b) az eljárást más bíróság kezdeményezi.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben az eljárás megindításáról és befejezéséről a
cégbíróság a kezdeményezőt értesíti.
(3) Az (1) bekezdés a) pontja alapján indul meg a törvényességi felügyeleti eljárás akkor is, ha a
cégbíróság az eljárás megindítására okot adó körülményről olyan személytől szerez tudomást, aki az
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eljárásban kérelmezőként nem kíván részt venni, vagy jogi érdeke, illetve más feltétel hiányában nem vehet
részt a törvényességi felügyeleti eljárásban.
(4) A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárásban hozott érdemi határozatokkal szemben a cég
jogorvoslattal élhet. Az eljárásban felmerült költségeket (pl. a meghallgatás, a felügyelőbiztos költségeit) az
állam előlegezi. Amennyiben azonban a törvényességi felügyeleti eljárásban a cég a törvényes működést
helyreállítja, illetve a cégbíróság a céggel (vezető tisztségviselővel) szemben intézkedést alkalmaz, a
felmerült költségek viselésére a céget kell kötelezni. A költségviselést megállapító végzés ellen külön
fellebbezésnek van helye. Behajthatatlanság esetén a felmerült költségeket az állam viseli.

4. Cím
A cégbíróság eljárása kérelemre
77. § (1) Kérelemre indul a törvényességi felügyeleti eljárás, ha annak lefolytatását
a) az ügyész,
b) jogszabályban meghatározott feladatainak teljesítése körében
ba) a cég tevékenységének ellenőrzésére jogosult hatóság vagy közigazgatási szerv,
bb) a területileg illetékes gazdasági, illetve szakmai kamara,
c) az kéri, akinek az eljárás lefolytatásához jogi érdeke fűződik és e jogi érdeket valószínűsíti.
(2) A kérelemnek az ügy elbírálásához szükséges valamennyi tényt, illetve adatot tartalmaznia kell. A
törvényességi felügyeleti eljárás során a kérelmező a kérelme előterjesztésének okát nem változtathatja meg.
A törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatásával felmerülő költségeket a Pp. általános szabályai szerint a
kérelmező köteles előlegezni. A költségek viselése csak akkor terheli a kérelmezőt, ha a kérelme alaptalan
volt.
(3) A cégbíróság a kérelmet elutasítja, ha a kérelem nem felel meg az (1) bekezdésben foglalt
feltételeknek.
(4) Az eljárás során a kérelmező a kérelmét bármikor visszavonhatja. Ilyen esetben az eljárást meg kell
szüntetni. Az eljárás során felmerült költségeket a Pp. általános szabályai szerint a kérelmező viseli.
(5) A (4) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a kérelem elutasítására került sor, a cégbíróság az
eljárást hivatalból megindíthatja, ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak hivatalból is helye van.
(6) A kérelemre induló törvényességi felügyeleti eljárás során keletkezett iratokat (beadványokat,
határozatokat) a bíróság megküldi a kérelmezőnek, illetve a cégnek, akik a törvényességi felügyeleti
eljárásban nyilatkozatot tehetnek, illetve az érdemi határozatokkal szemben jogorvoslattal élhetnek.

5. Cím
A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárása a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
kérelem elbírálásával egyidejűleg
78. § (1) Törvényességi felügyeleti eljárás a cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálása során,
a bejegyzési kérelem tárgyához kapcsolódóan hivatalból nem indítható. A 77. §-ban foglaltak szerint
azonban törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása - ha az a bejegyzési kérelem tárgyához kapcsolódik - a
bejegyzési eljárás alatt is kérelmezhető, ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem vagy annak egyes
részei, mellékletei jogszabályba ütköznek. Ilyen esetben a 75. § (2) bekezdésében foglalt kizáró rendelkezést
nem kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdés alapján indult törvényességi felügyeleti eljárásban a cégbíróság a bejegyzési
kérelemről, illetve a törvényességi felügyeleti kérelemről együttesen dönt, azonban ilyen esetben a
változásbejegyzési kérelem 64. § (1) bekezdése szerinti részben történő elutasítására nem kerülhet sor. A
bejegyzési kérelemnek helyt adó és ezáltal a törvényességi felügyeleti kérelmet elutasító végzés ellen
fellebbezésnek nincs helye, azonban a 65. §-ban meghatározott perindítási jog a kérelmezőt is megilleti.
(3) A törvényességi felügyeleti kérelem elbírálására tekintettel a cégbejegyzési (változásbejegyzési)
eljárás legfeljebb hatvan napra felfüggeszthető.

6. Cím
A törvényességi felügyeleti eljárás megindításának határideje, lefolyása
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79. § (1) A cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását az arra okot adó körülményről való
tudomásszerzéstől számított harminc napon belül, illetve az eljárásra okot adó körülmény bekövetkezésétől
számított egyéves jogvesztő határidőn belül lehet kérni. Ha a cég valamely jogszabálysértő helyzetet vagy
állapotot nem szüntet meg, az eljárás megindítása mindaddig kérhető, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak irányadók abban az esetben is, amikor a cégbíróság hivatalból indítja
meg a törvényességi felügyeleti eljárást, azzal az eltéréssel, hogy kivételesen indokolt esetben az eljárás a
törvénysértő cégjegyzékadat kiküszöbölése érdekében az egyéves határidőt követően is megindítható.
(3) A törvényességi felügyeleti eljárást addig kell folytatni, amíg a törvényes állapot, illetve a cég
törvényes működése helyre nem áll.
80. § (1) A törvényességi felügyeleti eljárás megindítása esetén a cégbíróság a jogkövetkezményekre
történő figyelmeztetéssel és az eljárás alapjául szolgáló jogszabálysértés pontos megjelölésével felhívja a
céget, hogy a végzésben meghatározott, legfeljebb harmincnapos határidőn belül - mely az eljárás okától
függően a cégnek a határidő lejárta előtt benyújtott kérelmére egy alkalommal, legfeljebb harminc nappal
meghosszabbítható a) írásban nyilatkozzon arról, hogy vitatja-e a kérelemben, illetve a végzésben foglaltakat, illetve
b) ha nem vitatja a kérelemben vagy a végzésben foglaltakat, úgy a törvénysértő állapotot szüntesse meg.
(2) A törvényességi felügyeleti eljárás során a cégbíróság a kérelmezőt, és a cég képviselőjét, tagját
személyesen meghallgathatja vagy tőlük írásbeli nyilatkozatot kérhet. A cég képviselőjének vagy tagjának
elérhetősége céljából szükség esetén megkeresi a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartását
kezelő központi szervet. A cégbíróság eljárása során hivatalból is beszerzi az írásbeli bizonyítékokat, illetve
tisztázza azokat a körülményeket, adatokat és tényeket, amelyek a jogszabálysértő állapot megszüntetéséhez
szükségesek.
(3) A cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárást megszünteti, ha az eljárás eredményeként a cég a
törvénysértő állapotot megszüntette, illetve a törvényes működését helyreállította.
(4) A cégbíróság a kérelmet elutasítja, ha megállapítja, hogy a kérelemben jelzett jogsértés nem áll fenn.
A hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást meg kell szüntetni, ha az eljárás lefolytatása alapján a
cégbíróság megállapítja, hogy a törvénysértő állapot nem áll fenn.

7. Cím
A cégbíróság intézkedései
81. § (1) A törvényes állapot helyreállítása érdekében a cégbíróság az intézkedésre okot adó
körülménytől, illetve annak súlyától függően a következő intézkedéseket hozhatja:
a) ha a 80. § (1) bekezdésében foglaltak ellenére a törvénysértő állapot változatlanul fennáll, a
jogkövetkezményekre történő figyelmeztetéssel ismételten felhívja a céget, hogy a végzésben meghatározott
határidőn belül állítsa helyre a törvényes működését, és erről tájékoztassa a cégbíróságot,
b) a céget, illetve ha megállapítható, hogy a törvényességi felügyeleti eljárásra a vezető tisztségviselő
adott okot, a vezető tisztségviselőt 100 000 Ft-tól 10 millió Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtja,
c) megsemmisíti a cég által hozott jogszabálysértő vagy a cég létesítő okiratába ütköző határozatot, és
szükség esetén megfelelő határidő kitűzésével új határozat hozatalát írja elő,
d) ha a cég törvényes működése a legfőbb szervének összehívásával előreláthatólag helyreállítható,
összehívja a cég legfőbb szervét, vagy ennek a feladatnak a végrehajtására - a cég költségére - megfelelő
személyt vagy szervezetet rendel ki,
e) ha a cég működése törvényességének helyreállítása más módon nem biztosítható - legfeljebb kilencven
napra felügyelőbiztost rendel ki.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdésben meghatározott intézkedéseket együttesen, illetve az (1) bekezdés b)
pontjában foglalt intézkedést ismételten is alkalmazhatja.
(3) A cégbíróságnak a 80. § (1) bekezdésében foglalt végzés kiadását követően - ha a jogszabálysértő
helyzet vagy állapot nem szűnt meg - az (1) bekezdésben foglalt valamelyik intézkedést az eljárás
megindulásától számított kilencven napon belül alkalmaznia kell. A jogszabálysértő helyzet vagy állapot
kiküszöbölésére felhívó végzések kiadásától a végzésben meghatározott határidő lejártáig eltelt időt az
intézkedésre előírt határidő számítása során nem lehet figyelembe venni. Az egyes jogerős törvényességi
felügyeleti intézkedések között hat hónapnál hosszabb idő nem telhet el.
(4) Ha a cég nem tesz eleget a törvénysértő állapot megszüntetése kapcsán a változásbejegyzési kérelem
előterjesztésére vonatkozó kötelezettségének, a cégbíróság az (1) bekezdésben foglalt intézkedések
alkalmazása mellett a jogszabálysértő adatot hivatalból törölheti a cégjegyzékből.
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(5) A cégbíróság az (1) bekezdés a) és b) pontjában foglalt intézkedést megfelelően alkalmazhatja a
minősített többséget biztosító befolyás megszerzőjével szemben is, ha az a befolyás megszerzésére
vonatkozó bejelentési kötelezettségét késedelmesen teljesíti vagy elmulasztja.
(6) Ha a törvényes működés a cégbíróság által tett intézkedés ellenére nem áll helyre, a cégbíróság a céget
megszűntnek nyilvánítja.

8. Cím
A felügyelőbiztos jogköre
82. § (1) Ha a cégbíróság a 81. § (1) bekezdés e) pontjában foglaltak szerint kérelemre vagy hivatalból
végzésében felügyelőbiztost rendel ki, e végzésben meghatározza a felügyelőbiztos feladatkörét. A cég
vezető tisztségviselői a hatáskörüket csak a felügyelőbiztos részére biztosított jogok megsértése nélkül
gyakorolhatják. A cégbíróság felügyelőbiztosként a cégtől független, arra alkalmas személyt jelölhet ki az
állami szerv vagy kamara által vezetett névjegyzékben szereplő személyek közül (pl. ügyvéd, közvetítő,
könyvvizsgáló, igazságügyi szakértő), feltéve, hogy ez a személy a megbízatást elvállalja. A felügyelőbiztos
a működése során az adott helyzetben általában elvárható gondossággal köteles eljárni. A kötelezettségeinek
megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel.
(2) Nem lehet felügyelőbiztos, akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), illetve élettársa a cég
tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja vagy könyvvizsgálója, valamint az, aki
a céggel azonos tevékenységet folytató más cégben vezető tisztségviselő.
(3) A felügyelőbiztos feladata a cég törvényes működésének helyreállításához szükséges intézkedések
megtétele. Ennek érdekében a vezető tisztségviselőktől, illetve a cég vezető állású munkavállalóitól
felvilágosítást kérhet. A felügyelőbiztos a cég üzleti titkait köteles megőrizni és a birtokába jutott
információkról csak a cégbíróságot tájékoztathatja. A felügyelőbiztos a cégbíróság felhívására, a bíróság által
megadott határidőn belül és módon köteles tevékenységéről beszámolni.
(4) Ha a törvényességi felügyeleti eljárásnak az az oka, hogy a cégnek nincs megválasztott vezető
tisztségviselője, a felügyelőbiztos - a cégbíróság végzésében meghatározottak szerint - a vezető tisztségviselő
jogkörét gyakorolja. Erre tekintettel a cégbíróság a felügyelőbiztost - szükség esetén a korábbi vezető
tisztségviselő törlésével egyidejűleg - a cégjegyzékbe hivatalból bejegyzi. Ha a felügyelőbiztos kirendelése a
cég tagja (részvényese) kérelmére történt, a cégbíróság feljogosíthatja a felügyelőbiztost arra is, hogy
betekintsen a cég könyvvezetésébe, szerződéseit, pénzforgalmi számláit megvizsgálhassa.
(5) A cég vezető munkavállalói, illetve tagjai kötelesek a felügyelőbiztos részére minden olyan eszközt,
iratot, illetve információt biztosítani, amely hozzásegíti ahhoz, hogy a vezető tisztségviselői feladatait
elláthassa. A felügyelőbiztos kérelmére a cégbíróság a felügyelőbiztos tevékenységét akadályozó személyt a
Pp. 120. §-ában meghatározott pénzbírsággal sújtja. A pénzbírság többször is kiszabható.
(6) Ha a felügyelőbiztos kirendelésére a cég tagja (részvényese) kérelmére került sor, a felügyelőbiztos a
vezető tisztségviselő jogkörében a halaszthatatlan intézkedések megtételére is jogosult. Szerződést azonban
csak akkor köthet, követelést csak akkor ismerhet el, illetve jogról csak akkor mondhat le, ha ezáltal az általa
képviselt céget nyilvánvaló károsodástól óvja meg.
83. § (1) A felügyelőbiztos jogszabálysértő vagy a cég, annak tagjai (részvényesei), hitelezői vagy más
személy jogos érdekét sértő tevékenysége vagy mulasztása miatt a sérelmet szenvedett személy vagy
szervezet a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legfeljebb a felügyelőbiztos kirendelésének
időtartama alatt a cégbíróságnál kifogással élhet. Ha a cégbíróság a kifogást megalapozottnak találja, a
felügyelőbiztos intézkedését megsemmisíti, vagy kötelezi a megfelelő intézkedés megtételére, illetve más
felügyelőbiztost rendel ki, ellenkező esetben a kifogást elutasítja.
(2) Ha a felügyelőbiztos kirendelése kérelemre történik, a felügyelőbiztos költségeinek és díjának a
cégbíróság által meghatározott várható összegét a kérelmező köteles előlegezni. Ha a törvényes működés
helyreállt, vagy a 81. § (1) bekezdésének e) pontjában megállapított határidő lejárt, a cégbíróság a
felügyelőbiztost felmenti és költségeit, valamint díját megállapítja azzal, hogy azt a cég viseli. Ha a cég
terhére megállapított összeg behajthatatlannak bizonyul, a felügyelőbiztos költségét és díját a kérelmező,
illetve hivatalból kirendelt felügyelőbiztos esetében az állam viseli. A felügyelőbiztos költségét és díját
megállapító végzés ellen külön fellebbezésnek van helye. A felügyelőbiztos által felszámítható díjat az
igazságügyért felelős miniszter rendeletben állapítja meg.
(3) Amennyiben a hivatalból kirendelt felügyelőbiztos díja és költsége behajthatatlannak bizonyul, a díjat
és költséget a kirendelést elrendelő bíróság gazdasági hivatala téríti meg a felügyelőbiztos részére.

9. Cím
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A cég megszűntnek nyilvánítása
84. § (1) Ha a törvényes működés a bíróság által hozott intézkedések ellenére sem következik be, a
cégbíróság a céget eltiltja a további működéstől, egyben megszűntnek nyilvánítja, és kezdeményezi a cég
felszámolását, vagy elrendeli a végelszámolást, amennyiben az adott cégformára irányadó anyagi
jogszabályok ezt lehetővé teszik. Ha a felszámolásra vagy végelszámolásra az adott cégformára tekintettel
nem kerülhet sor, e tényről a cégbíróság az állami adóhatóságot elektronikus úton haladéktalanul értesíti és a
cégre irányadó anyagi jogszabály rendelkezései szerint gondoskodik a cég cégjegyzékből történő törléséről.
(2) A cég megszűntnek nyilvánítására a cégbíróság által meghozott első eredménytelen intézkedést
követően is sor kerülhet, ha a cégbíróság úgy ítéli meg, hogy a törvényes működés helyreállítására
elrendelhető további intézkedések sem vezetnének eredményre. A cégbíróság a céget abban az esetben is
megszűntnek nyilvánítja, ha az állami adóhatóság 87. § szerinti értesítése alapján a cég az alkalmazott
adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi
kötelezettségének. Ebben az esetben a cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást bírósági titkár,
fogalmazó vagy bírósági ügyintéző is önállóan lefolytathatja, azonban olyan végzést, amely ellen külön
fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos hozzájárulásával hozhat.
(3) A cég bejegyzésére vonatkozó végzéssel kapcsolatos törvényességi felügyeleti eljárás nem vezethet a
cég megszűntnek nyilvánításához, kivéve, ha a cég alapítása bűncselekménnyel vagy bűncselekmény
elkövetése érdekében történt és ez a tény jogerős bírósági ítélet alapján megállapítható. A bíróság a jogerős
ítéletét megküldi a cégbíróságnak, mely az ítélet kézbesítésétől számított hatvan napon belül a céget
megszűntnek nyilvánítja, kivéve, ha megállapítható, hogy az alapítók már nem szerepelnek a cégjegyzékben
és a cég működése törvényes.

VII. Fejezet
KÜLÖNLEGES TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETI ELJÁRÁSOK
1. Cím
A zárgondnok kirendelése
85. § (1) Ha a cégbíróság hivatalos tudomására jut, hogy a cég vagy annak tagja
a) nemzetközi jogi kötelezettségen alapuló, illetve
b) az Európai Unió Működéséről Szóló szerződés 75. cikke, illetve 215. cikke alapján elfogadott uniós
jogi aktusok, valamint az ezen jogi aktusok felhatalmazása alapján elfogadott jogi aktusok, illetve
intézkedések által elrendelt pénzügyi vagy vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá tartozik, a cégbíróság a
cég működését felfüggeszti.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdésben foglalt intézkedést megszünteti, ha a cég vagy annak tagja már nem
tartozik az (1) bekezdés szerinti pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés hatálya alá.

2. Cím
Más hatóság eljárásának kezdeményezése
86. § A cégbíróság más hatóság eljárásának lefolytatását kezdeményezi, ha azt a cég jogszabálysértő
működése vagy a vezető tisztségviselők jogellenes tevékenysége miatt a tagok (részvényesek) érdekeinek,
illetve a hitelezők jogainak védelme céljából szükségesnek látja. A kezdeményezett eljárást lefolytató
hatóság harminc napon belül köteles tájékoztatni a cégbíróságot arról, hogy az eljárást megindította-e, a
későbbiekben pedig a megindított eljárás befejezéséről, illetve a megtett intézkedésekről is.

3. Cím
A beszámoló letétbe helyezése, valamint közzététele elmulasztásának
jogkövetkezménye
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87. § (1) Az állami adóhatóság elektronikus úton haladéktalanul értesíti a cégbíróságot, ha a
nyilvántartásából megállapítható, hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési, illetve közzétételi
kötelezettségének az alkalmazott adójogi jogkövetkezmények ellenére sem tett eleget.
(2) Ha a cég nem tett eleget a számviteli törvény szerinti beszámoló megküldésére vonatkozó
kötelezettségének, a cégbíróság legkésőbb az állami adóhatóság elektronikus értesítésének érkezésétől
számított tizenöt munkanapon belül, ha a cég mulasztását megállapította, a céget megszűntnek nyilvánítja.
(3) A cég megszűntnek nyilvánítására irányuló eljárást meg kell szüntetni, amennyiben az eljárás alatt az
állami adóhatóság a (2) bekezdés szerinti határidőben, illetve a cég az eljárás alatt arról értesíti a
cégbíróságot, hogy a cég a beszámoló letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tett.

4. Cím
A cégjegyzékbe bejegyzett személynek a céggel kapcsolatos jogviszony törlésére
irányuló kérelme
88. § (1) A cég cégjegyzékében bejegyzett személy kérelmére törvényességi felügyeleti eljárást kell
lefolytatni, ha a kérelmező igazolja, hogy a cég vezető tisztségviselőjétől írásban kérte a céggel fennálló
jogviszonya megszűnésének a cégbírósághoz történő bejelentését, ennek azonban a cég vezető
tisztségviselője hatvan napon belül nem tett eleget. A felhívás elküldését igazoló iratot a kérelemhez csatolni
kell.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott okból a kézbesítési megbízott fordul a cégbírósághoz, igazolnia
kell azt is, hogy a külföldi személyt tájékoztatta a megbízatásról történt lemondásáról, és írásban felhívta,
hogy gondoskodjon másik kézbesítési megbízottról, azonban a külföldi személy az értesítést követő hatvan
napon belül nem jelölt ki új kézbesítési megbízottat, vagy a külföldi személy részére a lemondást tartalmazó
okirat nem volt kézbesíthető. A kézbesítési megbízottnak a kérelméhez, illetve a vezető tisztségviselőhöz
intézett bejelentéséhez a felhívás elküldését, illetve a kézbesítés sikertelenségét igazoló iratokat csatolnia
kell. A kézbesítési megbízott a törvényességi felügyeleti kérelme benyújtásáig köteles a kézbesítési
megbízotti feladatokat ellátni, kivéve, ha már a lemondását tartalmazó okirat kézbesítése is sikertelen volt a
külföldi személy részére.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti törvényességi felügyeleti eljárás illeték, valamint közzétételi költségtérítés
megfizetése nélkül kezdeményezhető. Ha a cégbíróság a kérelmezőt törli a cégjegyzékből, ezzel egyidejűleg
a 81. § (1) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
(4) Ha a cég képviseletére kizárólag olyan személy jogosult, akinek a kézbesítési megbízottját a
cégbíróság törölte a cégjegyzékből, a cégbíróság a (3) bekezdésben foglalt intézkedés helyett megindítja a
cég megszüntetésére irányuló eljárást.

5. Cím
Az ismeretlen székhelyű cég megszüntetésére irányuló eljárás
89. § (1) Ha a cégbíróság tudomást szerez arról, hogy a cég a székhelyén, illetve telephelyén, fióktelepén
sem található, és a cég képviseletére jogosult személyek lakóhelye is ismeretlen vagy ismeretlennek minősül,
mivel a cég képviseletére jogosult személy lakóhelye külföldön van és nincs a cégjegyzékbe bejegyzett
kézbesítési megbízottja (a továbbiakban: ismeretlen székhelyű cég), a cégbíróság a Cégközlönyben közzétett
hirdetményben felhívja a cég tagjait (részvényeseit), hogy a cég törvényes működéséhez szükséges
intézkedéseket hatvan napon belül tegyék meg. A törvényes működés helyreállítása érdekében a tagok
(részvényesek) a cég legfőbb szervének összehívására is jogosultak.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti végzésének közzétételével egyidejűleg a cég 50 százalékot
meghaladó szavazati joggal rendelkező tagját (részvényesét) közvetlenül is, illetve kézbesítési megbízottja
útján felhívja a törvényes működés helyreállítására.
(3) A külön felhívás mellőzhető abban az esetben, ha az 50 százalékot meghaladó szavazati joggal
rendelkező tag (részvényes) székhelye (lakóhelye) külföldön van, és nem gondoskodott kézbesítési
megbízott bejelentéséről.
90. § (1) Ha a törvényes működés helyreállítása nem történt meg, mivel a 89. § (1) bekezdésében
megjelölt tagok (részvényesek) a cégbíróság felhívásában foglaltaknak határidőn belül nem tettek eleget,
vagy a 89. § (2) bekezdésben foglaltak alkalmazására megfelelő mértékű szavazati joggal rendelkező tag
(részvényes) hiányában nem kerülhetett sor, a cégbíróság határozatot hoz a cég megszüntetésére irányuló
eljárás megindításáról.
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(2) Ha a megszüntetési eljárás elrendelését követően a cég ellen felszámolási eljárás lefolytatása iránti
kérelmet nyújtanak be, a felszámolási eljárás lefolytatására illetékes bíróság a kérelem benyújtásáról
elektronikus úton, haladéktalanul értesíti a cégbíróságot. A cégbíróság a felszámolás elrendelése tárgyában
hozott döntés jogerőre emelkedéséig a cég törléséről nem határozhat, szükség esetén a törvényességi
felügyeleti eljárást felfüggeszti. Ha a bíróság a cég felszámolását elrendelte, a cégbíróság eljárását meg kell
szüntetni. Ha a felszámolási eljárás a felszámolás elrendelése nélkül fejeződik be, a cégbíróság folytatja a
megszüntetési eljárást, vagy szükség szerint törvényességi felügyeleti intézkedést alkalmaz.
91. § (1) A megszüntetési eljárás megindításáról szóló végzést a cégbíróság - a kézbesítés mellőzésével - a
Cégközlönyben közzéteszi és ezzel egyidejűleg a megszüntetési eljárás megindításának tényéről az állami
adóhatóságot elektronikus úton értesíti. A végzésnek felhívást kell tartalmaznia arra, hogy akinek a cég
székhelyére, működésére (ideértve azt az esetet is, ha a cég ellen per van folyamatban), illetve a képviselő
lakóhelyére vonatkozó adatról tudomása van, azt a közzétételtől számított harminc napon belül a
cégbíróságnak jelentse be. A végzésnek felhívást kell tartalmaznia arra is, hogy a cég hitelezői és az egyéb
érdekeltek a cég általuk ismert ingó vagy ingatlan vagyonára vonatkozó adatokat - hitelezők esetében
hitelezői igényüket is megjelölve - harminc napon belül jelentsék be.
(2) A cég székhelyére, működésére, vezető tisztségviselőire vonatkozó érdemi bejelentés esetén a
cégbíróság felhívja a cég képviselőjét a szükséges változásbejegyzési kérelem benyújtására. Ha a felhívás
eredményes, a cégbíróság a megszüntetési eljárást megszünteti és a végzését a Cégközlönyben közzéteszi.
Ha a cég a változásbejegyzési kérelem benyújtását elmulasztja, a cégbíróság a céggel szemben törvényességi
felügyeleti intézkedést alkalmaz.
(3) Ha a cég székhelyére, működésére, illetve vezető tisztségviselőire vonatkozóan érdemi bejelentés nem
érkezik, a cégbíróság megkeresi az ingatlanügyi hatóságot, illetve szükség szerint más közhiteles vagy
közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartást vezető szervezetet (pl. adóhatóság, a gépjármű nyilvántartó
hatóság, közjegyző), hogy a cég tulajdonában álló - általuk ismert - ingó vagy ingatlan vagyonra
vonatkozóan harminc napon belül adjanak tájékoztatást.
92. § (1) Ha megállapítható, hogy a cég fellelhető vagyonnal rendelkezik, a cégbíróság a megszüntetési
eljárást megszünteti, és kezdeményezi a cég ellen a felszámolási eljárás lefolytatását. Ennek során a cég
képviseletére ügygondnok hivatalból is kirendelhető. Ha a bejelentésben szereplő ingó vagyon ténylegesen
nem lelhető fel, a cégbíróság - ha szükséges - végzéssel rendelkezik az ingóságnak a nyilvántartásból való
törléséről. Egyebekben a (2) bekezdésben foglaltak szerint jár el.
(2) Ha a megszüntetési eljárás folyamata alatt a cég vagyonára vonatkozóan nem merül fel adat, a
cégbíróság a cég törléséről - felszámolási eljárás kezdeményezése, illetve végelszámolás elrendelése nélkül végzéssel határoz.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott végzést a cégbíróság a Cégközlönyben közzéteszi azzal, hogy a
végzés ellen a megjelenésétől számított tizenöt napon belül fellebbezésnek van helye, a határidő elmulasztása
miatt azonban igazolási kérelem nem terjeszthető elő. A cég törlését elrendelő végzés jogerőre emelkedését a
Cégközlönyben közzé kell tenni.
(4) Ha a megszüntetési eljárás bármely szakaszában - a cég törlését elrendelő végzés jogerőre
emelkedéséig a cég helyreállítja a törvényes működését, a cégbíróság a megszüntetési eljárást megszünteti.
(5) A cég megszüntetésére irányuló eljárásban bírósági titkár, fogalmazó vagy bírósági ügyintéző önállóan
jár el, azonban olyan végzést, amely ellen külön fellebbezésnek van helye, csak a cégbíró előzetes, írásos
hozzájárulásával hozhat.
93. § (1) Ha a többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező tag (részvényes) felelőssége a cég
tartozásaiért korlátozott volt, és a céget a cégbíróság megszüntetési eljárást követően törölte a cégjegyzékből
úgy, hogy a cég a saját tőkéjének 50 százalékát meghaladó, ki nem elégített tartozást hagyott hátra, a cég
hitelezőjének kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a tag (részvényes) korlátlanul felel a cég ki
nem elégített tartozásaiért, kivéve, ha a tag (részvényes) bizonyítja, hogy a megszüntetési eljárás
bekövetkezéséhez magatartásával nem járult hozzá.
(2) Ha a céget a cégbíróság a megszüntetési eljárást követően törölte a cégjegyzékből úgy, hogy a cég a
saját tőkéjének 50 százalékát meghaladó, ki nem elégített tartozást hagyott hátra, a cég hitelezője kereseti
kérelmében kérheti annak megállapítását is, hogy a megszüntetési eljárás megindulását megelőző három
éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező volt tag (részvényes)
korlátlanul felel a cég ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha a volt tag (részvényes) bizonyítja, hogy a
vagyoni hányada átruházásának időpontjában a cég fizetőképes volt, a vagyonvesztés csak ezt követően
következett be, illetve a cég nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az átruházás során jóhiszeműen járt
el.

VIII. Fejezet
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A VÉGELSZÁMOLÁS
1. Cím
Általános rendelkezések
94. § (1) A cég jogutód nélkül történő megszűnése esetén - ha a cég nem fizetésképtelen, és a cégre
vonatkozó jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz - végelszámolásnak van helye.
(2) Jogszabály cégnek nem minősülő szervezet végelszámolása esetén is előírhatja e fejezet
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazását.
(3) Végelszámolásra a cég legfőbb szervének elhatározása alapján vagy a cégbíróság törvényességi
felügyeleti eljárásban hozott határozata alapján (kényszer-végelszámolás) kerülhet sor.
95. § (1) A végelszámolás nem határozható el a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés kézhezvételét
követően, a felszámolás elrendelésével pedig a folyamatban lévő végelszámolás megszűnik.
(2) Nem határozható el a végelszámolás és a már megindult végelszámolás nem fejezhető be, ha a
büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a céget, illetve a cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel
szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.
(3) A megindult végelszámolási eljárást a büntetőügyben eljáró bíróság határozatának jogerőre
emelkedéséig nem lehet befejezni, illetve az e határozatban alkalmazott büntetőjogi intézkedés
végrehajtásának befejezéséig a cég nem törölhető.
(4) Nem lehet befejezni a végelszámolást, ha a céggel szemben hatósági vagy bírósági eljárás van
folyamatban. A végelszámolás befejezésére csak akkor kerülhet sor, ha az adott eljárás megszűnt, vagy a cég
a fél személyében bekövetkező változás miatt az eljárásnak többé nem alanya.
96. § A végelszámolással kapcsolatos cégbírósági eljárásokra az e törvény által nem szabályozott
kérdésekben a Pp. rendelkezései - a nemperes eljárás sajátosságaiból eredő eltérésekkel - megfelelően
irányadók. A végelszámolással összefüggő nemperes eljárásokban a cég székhelye szerinti cégbíróság, az e
fejezetbe foglalt peres eljárásokban pedig a cég székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság jár el.
97. § (1) A végelszámolás tárgya a cégnek az a vagyona, amellyel a cég a végelszámolás kezdő
időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet ezt követően a végelszámolás folyamata alatt szerez,
ide nem értve a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban:
Cstv.) 4. §-ának (3) bekezdésében meghatározott vagyont.
(2) A végelszámolás kezdő időpontja a jogutód nélküli megszűnésről rendelkező határozatban
megállapított időpont, ami nem lehet korábbi, mint a határozat kelte.

2. Cím
A végelszámolás elhatározása
98. § (1) A cég legfőbb szerve - az erre irányadó jogszabályok szerint - határozatot hoz a cég jogutód
nélküli megszűnéséről, illetve a végelszámolás elrendeléséről. A cég legfőbb szerve a határozatában
megállapítja a végelszámolás kezdő időpontját és megválasztja a végelszámolót, illetve rendelkezik a cég
vagyoni részesedésével működő jogalanyok, valamint a részvételével működő alapítvány vagy társadalmi
szervezet sorsáról is.
(2) A végelszámolás kezdő időpontjában a cég vezető tisztségviselőjének megbízatása megszűnik. A
végelszámolás kezdő időpontjától a cég önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a
végelszámoló minősül.
(3) A végelszámolás kezdő időpontját követő negyvenöt napon belül a cég korábbi vezető tisztségviselője
a) a végelszámolás kezdő időpontját megelőző nappal a számviteli törvény alapján a cég tevékenységét
lezáró beszámolót készít, elvégzi mindazon feladatokat, melyeket számára a számviteli, az adóügyi vagy
egyéb jogszabályok előírnak, és ezeket az okiratokat, valamint a cég iratanyagát a végelszámolónak
legkésőbb a végelszámolás kezdő időpontjától számított negyvenötödik napon átadja,
b) a folyamatban lévő ügyekről a végelszámolót tájékoztatja,
c) a nem selejtezhető és titkos minősítésű iratokról iratjegyzéket készít, és azokat, valamint az irattári
anyagokat a végelszámolónak átadja,
d) a végelszámolás megindításáról a munkavállalókat, valamint a Munka Törvénykönyvében
meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatja.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a végelszámoló a korábbi
vezető tisztségviselő.
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(5) A cég korábbi vezető tisztségviselője a (3) bekezdésben meghatározott feladatok, illetve határidők
elmulasztásából vagy nem megfelelő teljesítéséből eredő károkért a polgári jog általános szabályai szerint
kártérítési felelősséggel tartozik. Mulasztás esetén a korábbi vezető tisztségviselőt a végelszámoló kérelmére
a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében 50 000 Ft-tól 500 000 Ft-ig terjedő, ismételten is
kiszabható pénzbírsággal sújthatja.
(6) A végelszámoló kérelmére a mulasztó vagy valótlan adatot közlő korábbi vezető tisztségviselőt a
cégbíróság arra is kötelezheti, hogy viselje azokat a költségeket, amelyek a (3) bekezdésben foglalt
feladatoknak a végelszámoló által megbízott szakértő által történő elvégeztetésével merülnek fel.

3. Cím
A végelszámoló jogállása, felelőssége
99. § (1) A végelszámoló személyére a cégformától függetlenül megfelelően alkalmazni kell a Gt. 21-30.
§-ában foglaltakat, a Gt. 22. § (1) bekezdésében, illetve a 25. § (1) bekezdésének második fordulatában írt
korlátozások kivételével. A Gt. 23. §-ának (3) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi ok szempontjából a
végelszámolónak az e tisztségben eltöltött ideje nem vehető figyelembe.
(2) A cég legfőbb szerve végelszámolóvá bárkit megválaszthat, ha az a vezető tisztségviselővel szemben
támasztott követelményeknek megfelel, és a megbízatást elfogadja. Végelszámolóvá a feladat ellátására
alkalmas jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság is választható. A jogutód nélküli
megszűnését elhatározó cég a végelszámoló megválasztásakor a végelszámoló díjazásáról, illetve a feladat
ellátásának ingyenességéről is rendelkezik.
(3) Ha a végelszámoló nem természetes személy, a Cstv.-ben előírt összeférhetetlenségi és alkalmassági
feltételeknek a szervezetnek, míg az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezéseknek annak kell megfelelnie,
akit a szervezet a végelszámolási feladatok ellátására kijelöl.
(4) A végelszámoló az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható fokozott gondossággal, a
végelszámolás alatt álló cég, valamint a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával köteles eljárni. A
kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség általános szabályai szerint felel.
(5) Ha a végelszámolás alatt álló cég felszámolás alá kerül, és megállapítható, hogy a végelszámoló
alapos ok nélkül késlekedett a felszámolási eljárás kezdeményezésével, vagy nem tett meg mindent a
hitelezők veszteségeinek csökkentése, illetve a környezeti károk mérséklése a kármentesítés érdekében vagy
egyes hitelezőket mások rovására előnyben részesített, a felszámoló vagy a hitelezők keresetére a bíróság
arra kötelezi a végelszámolót, hogy a cég vagyonához a károkozás összege mértékéhez igazodó tőkehozzájárulást teljesítsen. A bíróság ebben az esetben a végelszámoló díját részben vagy egészben
megvonhatja.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltak alkalmazására akkor is sor kerülhet, ha a végelszámoló az egyszerűsített
végelszámolás alkalmazásáról annak törvényben foglalt feltételei hiányában sem tér át az általános szabályok
szerint lefolytatandó végelszámolásra, vagy a törvényi feltételek bekövetkezése ellenére elmulasztotta a
felszámolási eljárás kezdeményezését, továbbá a felszámolás elrendelésére a végelszámoló hibájából nem
került sor.
100. § (1) A végelszámoló visszahívásáról és új végelszámoló kijelöléséről a cég legfőbb szerve határoz.
Ha a végelszámoló meghalt, vagy jogutód nélkül megszűnt, illetve ha a végelszámolással együtt járó
feladatok ellátására más okból képtelenné vált, és ennek bekövetkezésétől számított hatvan napon belül az új
végelszámoló megválasztása nem történt meg, a cég bármely tagja (részvényese) vagy hitelezője a
cégbírósághoz fordulhat annak érdekében, hogy a cégbíróság a végelszámoló megválasztása érdekében a
legfőbb szerv ülését hívja össze, vagy a kérelmezőt erre jogosítsa fel.
(2) A cégbíróság az (1) bekezdés szerinti kérelmet akkor teljesíti, ha a kérelmező a legfőbb szerv
összehívásának várható költségét megelőlegezi és a tárgyi feltételek biztosítását megfelelően igazolja. A
cégbíróság döntése alapján a legfőbb szerv ülését a jogszabályban, illetve a létesítő okiratban meghatározott
székhelytől eltérő helyen is meg lehet tartani.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott okok miatt, illetve ha a végelszámoló felhagy a végelszámolói
tevékenység ellátásával, a cégbíróság hivatalból is törvényességi felügyeleti eljárást indíthat a cég ellen.
(4) Ha azért indul törvényességi felügyeleti eljárás, mert a végelszámoló a végelszámolói tevékenységgel
felhagyott, a cégbíróság a 106. § (3) bekezdésében foglalt intézkedéseket megfelelően alkalmazhatja, illetve
az (1) bekezdésben foglaltak szerint biztosíthatja a feltételeket az új végelszámoló megválasztásához, vagy a
kényszer-végelszámolásról is határozhat. Ha a törvényességi felügyeleti eljárás a kényszer-végelszámolás
alatt indul, a cégbíróság új végelszámoló kirendeléséről hivatalból is rendelkezhet.
101. § (1) A végelszámoló a végelszámolás megindítását változásbejegyzési kérelemben köteles
bejelenteni a cégbíróságnak, amelyben fel kell tüntetni
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a) a végelszámolás megindítását elrendelő határozat keltét,
b) a végelszámolás kezdő időpontját,
c) a végelszámoló nevét (cégét) és lakóhelyét (székhelyét), ha a végelszámoló nem természetes személy,
akkor a cégjegyzékszámát és a megbízásából eljáró természetes személy nevét és lakóhelyét is,
d) a korábbi vezető tisztségvisel(ők) jogviszonyának megszűnését.
(2)
102. § (1) A cégbíróság a végelszámolás megindításáról végzést hoz, amelyet a Cégközlönyben közzétesz.
(2) A közleménynek tartalmaznia kell:
a) a végelszámolás alá került cég nevét, székhelyét, adószámát, cégjegyzékszámát, ha a jogutód nélküli
megszűnés elhatározását megelőző két éven belül jogutódlás következett be, a jogelőd(ök) nevét, székhelyét
és cégjegyzékszámát,
b) a 101. § (1) bekezdésében foglalt adatokat,
c) a hitelezőknek szóló felhívást, hogy követeléseiket a közzétételtől számított negyven napon belül a
végelszámolónak jelentsék be.
(3) A végelszámoló a végelszámolás közzétételétől számított tizenöt napon belül - szükség szerint értesíti a végelszámolás megindításáról:
a) az ingatlanügyi hatóságot a végelszámolás tényének bejegyzése érdekében,
b) ha a cég valamely vagyontárgya országos közhiteles vagy közérdekből vezetett nyilvántartásban
szerepel, e nyilvántartást vezető szervezetet,
c) az illetékes vámhatóságot, állami adóhatóságot, nyugdíjpénztárat, továbbá, ha a cég engedélyköteles
tevékenységet végez, az engedélyező hatóságot,
d) a területileg illetékes állami munkaerőpiaci szervezetet,
e) az illetékes környezetvédelmi felügyelőséget arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti
károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások
elhárításához, illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,
f) a cég pénzforgalmi számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót,
g) a cég vagyoni részvételével működő jogalanyok vezető tisztségviselőit, illetve a cég részvételével
működő társadalmi szervezeteket, alapítványokat,
h) a cég által vagy ellen indított és folyamatban lévő hatósági és bírósági eljárásokban az eljáró hatóságot
vagy bíróságot.

4. Cím
A végelszámolás lefolytatása
103. § (1) A végelszámoló a végelszámolás során a cég vagyoni helyzetét felméri, követeléseit behajtja,
tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén
értékesíti. A hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a cég tagjai (részvényesei) között pénzben vagy
természetben felosztja és a cég működését megszünteti.
(2) A végelszámoló a végelszámolás alatt gondoskodik a cég vagyonának megóvásáról, az értékesítésre
nem kerülő vagyon megőrzéséről.
104. § (1) A cég legfőbb szerve elrendelheti, hogy a végelszámoló a cég vagyoni eszközeit vagy azok
meghatározott részét csak nyilvános pályázat, illetve árverés útján értékesítheti.
(2) Ha a végelszámolás előre láthatóan hosszabb ideig tart, a társaság legfőbb szerve minősített többséggel
meghozott határozatával a cég gazdasági tevékenységének ideiglenes és korlátozott folytatását rendelheti el,
ha ezt az eset összes körülményeit tekintve az ésszerű gazdálkodás követelményei megkövetelik.
(3) Ha a végelszámolás a megindításának évében nem fejeződik be, a végelszámoló a számviteli
törvényben meghatározott üzleti évenként köteles elkészíteni a számviteli törvény szerinti beszámolót és az
adóbevallást annak feltüntetésével, hogy a cég végelszámolás alatt áll.
(4) A végelszámolás kezdő időpontját követően a végelszámoló évente tájékoztatót készít a legfőbb szerv
és a cégbíróság részére, melyben be kell mutatnia a végelszámolás alatt álló cég helyzetét, annak okát, hogy
az eljárás befejezésére miért nem került még sor, továbbá tájékoztatást kell adnia az eljárás befejezésének
várható időpontjáról is.
105. § (1) A végelszámolást a végelszámolás kezdő időpontjától számított legkésőbb három éven belül be
kell fejezni.
(2) Ha a cég törlésére irányuló kérelem benyújtása három éven belül nem történik meg, a cég kényszervégelszámolására kerül sor.
106. § (1) A cég hitelezői a követeléseiket a végelszámolás megindításának közzétételét követő negyven
napon belül jelenthetik be a végelszámolónak. A bejelentés akkor is szükséges, ha a céggel szemben a
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követeléssel kapcsolatban hatósági vagy bírósági eljárás van folyamatban. A bejelentés elmulasztása vagy
késedelmes teljesítése nem jár jogvesztéssel, de a zárómérleg és a vagyonfelosztási határozat elfogadását
követően hitelezői igényt már csak a megszűnt cég tartozásaiért történő helytállásra vonatkozó szabályok
szerint lehet érvényesíteni.
(2) A végelszámoló a hitelezői igénybejelentési határidő elteltét követő tizenöt napon belül a
követelésekről jegyzéket készít, ezen belül külön kimutatja az elismert és a vitatott hitelezői igényeket. A
követelések jegyzékét a végelszámoló további tizenöt napon belül benyújtja a cégbírósághoz a nyilvános
cégiratok közé történő elhelyezés céljából. A vitatott hitelezői igények hitelezőit a végelszámoló a
követelésük ilyen minősítéséről ugyanezen időtartam alatt értesíti.
(3) A cég tagja (részvényese), hitelezője, illetve az, aki a jogi érdekét valószínűsíti, törvényességi
felügyeleti eljárást kezdeményezhet a cégbíróságnál, ha azt észleli, hogy a végelszámoló a (2) bekezdésben
megjelölt követelések jegyzékét a cégiratokhoz nem csatolta be. Ilyen esetben a bíróság a végelszámolót
a) határidő tűzésével és pénzbírság terhe mellett felhívja a mulasztás pótlására, vagy ennek
eredménytelensége esetén
b) 50 000 Ft-tót 500 000 Ft-ig terjedő, ismételten is kiróható pénzbírsággal sújthatja.
(4) Az a hitelező, akinek bejelentett követelését a végelszámoló vitatja, igényét a végelszámoló
értesítésének kézhezvételétől számított harmincnapos határidőn belül a bíróság előtt perben érvényesítheti.
(5) A végelszámoló a vitatott igények fedezetére köteles lekötött tartalékot képezni.
107. § (1) A végelszámoló a cég korábbi tisztségviselője által készített, a tevékenységet lezáró, a
számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegének adataiból végelszámolási nyitó mérleget készít, majd a
hitelezők igénybejelentésére nyitva álló határidő elteltét követően - legfeljebb hetvenöt napon belül - a
hitelezői követelések jegyzékéből kiindulva - szükség szerint - korrigálja a végelszámolási nyitó mérleget
(korrigált végelszámolási nyitó mérleget készít), amelyet a cég legfőbb szerve elé terjeszt.
(2) A végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg összeállítása előtt a kárelhárítás körében
felmerülő és más halaszthatatlanul szükséges, valamint a 104. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a
működés fenntartásával kapcsolatos költségek kivételével kifizetést nem teljesíthet.
108. § (1) Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitó mérleg alapján azt állapítja meg, hogy a
cég vagyona a hitelezők követeléseinek fedezetére nem elegendő, és a tagok (részvényesek) a hiányzó
összeget harminc napon belül nem fizetik meg, haladéktalanul köteles felszámolási eljárás lefolytatására
irányuló kérelmet benyújtani. A felszámolás iránti kérelem előterjesztéséhez a legfőbb szerv hozzájárulására
nincs szükség, de a végelszámolónak a legfőbb szervet a felszámolás kezdeményezéséről haladéktalanul
tájékoztatnia kell.
(2) A végelszámoló a felszámolás elrendelése esetén - a felszámolás kezdő időpontját megelőző napra
elkészítve a számviteli szabályok szerint köteles beszámolót készíteni azzal, hogy az így készült beszámolót
a legfőbb szervnek nem kell elfogadnia. A végelszámolónak a felszámoló részére történő iratkészítési és
átadási kötelezettségeire a Cstv.-nek a vezető tisztségviselőkre vonatkozó rendelkezései megfelelően
irányadóak.
(3) A végelszámoló díja felszámolási költségnek minősül. Ha végelszámolóként felszámoló szervezet járt
el, e szervezet a felszámolási eljárásban felszámolóként kirendelhető.
109. § (1) A végelszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása miatt a sérelmet szenvedett fél a
végelszámoló eljárásának időtartama alatt a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül, de legfeljebb az
intézkedéstől vagy a mulasztás bekövetkezésétől számított hatvan napon belül a cégbíróságnál
végelszámolási kifogással élhet.
(2) Végelszámolási kifogásnak van helye akkor is, ha a végelszámoló a cég bármely hitelezőjének
kérésére a hitelezői igénybejelentés határidejének lejártától számított harminc napon belül nem ad
tájékoztatást arról, hogy követelését elismeri-e, illetve, hogy a kifizetés mikorra várható.
(3) A cégbíróság a végelszámolási kifogás felől - a végelszámoló észrevételének beszerzését követően soron kívül határoz. Ha a kifogás elbírálása során a felek meghallgatása vagy bizonyítás felvétele szükséges,
a cégbíróság a kifogásolt intézkedés végrehajtásának felfüggesztését is elrendelheti.
(4) Ha a cégbíróság a végelszámolási kifogást megalapozottnak találja, a végelszámoló intézkedését
megsemmisíti és az eredeti állapot helyreállítására kötelezi, vagy - ha ez lehetséges - az eredeti állapotot
határozatával helyreállítja. Ha a végelszámoló mulasztott, a cégbíróság a végelszámolót intézkedés
megtételére kötelezheti. A bíróság az alaptalan végelszámolási kifogást végzésével elutasítja.
(5) A végelszámolási kifogás tárgyában hozott végzés ellen külön fellebbezésnek van helye.
(6) Ha a végelszámoló a végelszámolási kifogásnak helyt adó jogerős bírósági végzésnek nem tesz eleget,
a cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárás keretében összehívja a cég legfőbb szervét új végelszámoló
megválasztása céljából. Ha a cég a cégbíróság határozatában foglaltakat nem teljesíti, a cégbíróság elrendeli
a kényszer-végelszámolást és a felszámolók névjegyzékéből másik végelszámolót rendel ki.
110. § (1) A végelszámoló jogosult a cég által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha
a felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől elállni. A másik félnek a felmondással, illetve az
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elállással okozott kár megtérítésére vonatkozó igényére a 106. § (5) bekezdésében foglaltak megfelelően
irányadók.
(2) Ha a végelszámolás alatt álló cég vagyonában olyan vagyoni értékű jog (szerzői jogi felhasználási,
szabadalomhasznosítási, védjegy használati jog) tartozik, amely a kizárólagos jog jogosultjának engedélye
alapján, az engedély szerinti terjedelemben áll fenn és a jogosult engedélye nem terjed ki a jog harmadik
személynek történő átengedésére, a végelszámoló a vagyoni értékű jogra vonatkozó szerződést köteles
felmondani.
(3) A végelszámoló nem gyakorolhatja az azonnali hatályú felmondás, illetve az elállás jogát a
természetes személynek - a szolgálati lakás és garázs kivételével - lakásra fennálló bérleti szerződése, az
iskolával vagy a tanulóval a gyakorlati képzés szervezésére kötött szerződése, a munkaszerződések, a nem
gazdasági tevékenységgel összefüggő kölcsönszerződés, a szövetkezeti tag vállalkozás jellegű
jogviszonyával összefüggő szerződés, valamint a kollektív szerződés tekintetében.
(4) Tartási és életjáradéki szerződés felmondása esetén a másik felet megfelelő kártalanítás illeti meg.
(5) Az egyéb járadék jellegű kötelezettségek rendezése érdekében a végelszámoló egy összegben
kifizetendő kártalanításban állapodhat meg a jogosulttal, vagy a végelszámoló köteles a jogosult javára
egyszeri díjú járulékbiztosítási szerződést kötni.
(6) A jövőben felmerülő szavatossági, jótállási és kártérítési kötelezettségek rendezésével a végelszámoló
köteles harmadik személyt megbízni, akinek részére át kell adnia az ügy összes körülményei
figyelembevételével erre a célra képzett lekötött tartalékot. A megbízásról készült közleményt a
Cégközlönyben közzé kell tenni. A végelszámoló és a jogosult között létrejött megállapodás alapján mód van
arra is, hogy a jogosult egyszeri visszatérítést kapjon.

5. Cím
A végelszámolás befejezése
111. § (1) A végelszámoló a végelszámolás befejezésekor elkészíti és - a cégnél működő
felügyelőbizottság vagy más ellenőrzésre feljogosított szerv, illetve könyvvizsgáló jelentésével együtt - a
legfőbb szerv elé terjeszti jóváhagyásra:
a) az adóbevallásokat,
b) a végelszámolás utolsó üzleti évéről készült számviteli törvény szerinti beszámolót, amelynek
mérlegében - a (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel - az eszközök, illetve az esetleges kötelezettségek piaci
értéken szerepelnek, a piaci értéken történő értékelésnek az eredményre gyakorolt hatását az
eredménykimutatás tartalmazza,
c) a vagyonfelosztási javaslatot, amelyben a végelszámoló díjának mértékére is indítványt tesz,
d) a végelszámolási időszak gazdasági eseményeinek bemutatásáról szóló összefoglaló értékelést
(zárójelentést), valamint
e) a cég vagyoni részesedésével működő jogalanyok, illetve a részvételével működő társadalmi
szervezetek, alapítványok sorsára vonatkozó javaslatot,
f)
(2) A vagyonfelosztási javaslatban szereplő tételeket piaci értéken kell beállítani. A hitelezők kielégítése
után fennmaradó vagyonnak a tagok (részvényesek) közötti természetbeni felosztására csak vagyonértékelés
esetén van mód.
(3) A legfőbb szerv az előterjesztett iratok, illetve a vagyonfelosztás tárgyában határozatot hoz, amelyben
dönthet a jogok engedményezéséről és a kötelezettségek átruházásáról, illetve a cég tartozásának más által
történő átvállalásáról is. A határozatban - szükség esetén - rendelkezni kell a végelszámoló díjáról és a
végelszámolás költségeinek, köztük az iratanyag őrzésének és a cég megszűnésével kapcsolatban felmerülő
egyéb költségeknek a viseléséről is.
112. § (1) A végelszámoló köteles gondoskodni a cég iratanyagának elhelyezéséről. Az ezzel kapcsolatos
költségeket és a megszűnés utáni iratőrzés költségeit a vagyonfelosztási javaslatban fel kell tüntetni. A
vagyonfelosztás során úgy is meg lehet állapodni, hogy a cég iratanyagának őrzését (ingyenesen vagy
ellenérték fejében) a tagok (részvényesek) valamelyike vállalja. A cég iratanyagának elhelyezésére
egyebekben a Cstv. erre vonatkozó szabályai megfelelően alkalmazandók.
(2) A végelszámoló a külön jogszabályban meghatározott módon köteles a végelszámolás alatt álló cég
biztosítottjainak adatait átadni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervnek. A szerv erről szóló igazolását a
végelszámoló köteles benyújtani a cégbíróságnak.
(3) A 111. §-ban felsorolt iratok jóváhagyása és a vagyonfelosztási határozat elfogadása után a legfőbb
szerv dönt a felosztott vagyon kiadásának időpontjáról, amelynek lebonyolítására a végelszámoló köteles. A
vagyon kiadására nem kerülhet sor a cég törlésére vonatkozó végzés meghozatalát megelőzően.
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(4) A végelszámoló által benyújtott, a cég törlésére irányuló kérelem illetékmentes, és a cég törlését
tartalmazó végzés közzétételéért közzétételi költségtérítést nem kell fizetni. A kérelemhez az arra vonatkozó
határozatot, a 111. § (1) bekezdésének b)-d) pontjaiban felsorolt iratokat, valamint a 111. § (3) bekezdésében
megjelölt határozatot kell csatolni.
(5) A végelszámolást nem lehet addig befejezni, amíg a cégnek olyan ismert követelése vagy tartozása áll
fenn, amelyről a vagyonfelosztási határozatban nem rendelkeztek.
(6) Amennyiben a cég értékpapírt bocsátott ki, a cégbíróság a cég törlését elrendelő határozat jogerőre
emelkedését követően haladéktalanul értesíti a központi értéktárat a gazdálkodó szervezet által kibocsátott
értékpapírok érvénytelenítése érdekében.
113. § A legfőbb szerv a végelszámolás folyamata alatt - a cég törlésére irányuló kérelem cégbírósághoz
történő benyújtásáig - elhatározhatja a végelszámolás megszüntetését és a cég működésének
továbbfolytatását. Ebben az esetben a végelszámoló megbízásának visszavonásáról, a végelszámoló díjának
megállapításáról és kifizetéséről és az új vezető tisztségviselő megválasztásáról is dönteni kell.

6. Cím
Az egyszerűsített végelszámolás
114. § (1) A jogi személyiség nélküli gazdasági társaság végelszámolásának cégbejegyzése egyszerűsített
módon történhet, ha a cég a végelszámolása kezdő időpontjától számított százhúsz napon belül a
végelszámolást befejezi. Az egyszerűsített végelszámolás esetén a végelszámolás megindulásáról szóló
közlemény Cégközlönyben történő közzétételét a végelszámoló a végelszámolás kezdő időpontjától
számított nyolc napon belül köteles kezdeményezni. A végelszámoló jogállására, a feladataira, illetve az
egyszerűsített végelszámolásra a 99-113. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(2) A cég a végelszámoló személyét a végelszámolás befejezésével és a törlési kérelemmel együtt jelenti
be a cégbíróságnak, amely rendelkezik a törlés bejegyzéséről és közzétételéről, ennek keretében feltüntetve a
végelszámoló személyét és lakóhelyét (székhelyét), utalva arra is, hogy a végelszámolás egyszerűsített
módon folyt le.
(3) A végelszámoló egyszerűsített végelszámolás helyett a végelszámolásra vonatkozó általános
szabályok szerint jár el, ha
a) a végelszámolás során valamely hitelező igényét vitatja, illetve
b) a vitatott igénye miatt a hitelező a cég ellen peres eljárást indít, vagy
c) az egyszerűsített végelszámolás lefolytatására előírt határidő az eljárás folyamatban léte alatt lejárt. Az
áttérés időpontja a kérelem benyújtásának napja.
(4) Nincs helye a végelszámolás egyszerűsített módon történő befejezésének, ha végelszámolási
kifogással kapcsolatos eljárás van folyamatban.
(5) A (3) bekezdés c) pontjában foglaltak szerint kell eljárni akkor is, ha az egyszerűsített végelszámolás
alatt előreláthatóvá válik, hogy az egyszerűsített végelszámolás befejezése határidőben nem történhet meg.
(6) A (3)-(5) bekezdésben foglalt szabályok megszegése esetében kényszer-végelszámolásnak van helye.
115. § (1) A 114. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott esetben a végelszámoló a változásbejegyzési
kérelméhez - ha a közzététel már megtörtént - köteles csatolni a végelszámolási közlemény megjelenését
igazoló okiratot. Ebben az esetben a cégbíróság a változásbejegyzési végzésében hitelezői felhívást már nem
tesz közzé, de a bírósági közleményben utal arra, hogy a végelszámolás egyszerűsített módon indult meg, és
a korábban megjelent közlemény megjelenési időpontját is feltünteti. Ha az áttérés olyan időben történt meg,
amikor a végelszámoló még nem tett közzé közleményt, akkor a végelszámoló bejelentése alapján a
cégbíróság végzésében kerül sor a hitelezői felhívásra.
(2) A hitelezők igénybejelentésére, a követelések jegyzékének elkészítésére vonatkozó és egyéb, a
végelszámolási hirdetményhez kapcsolódó határidők számítása és kötelezettségek teljesítése áttérés esetén is
- ha volt ilyen a végelszámoló által közzétett közlemény megjelenési időpontjához kötődik.

7. Cím
A kényszer-végelszámolás
116. § (1) Ha a bíróság törvényességi felügyeleti hatáskörében eljárva a céget megszűntnek nyilvánítja,
kényszer-végelszámolást rendel el. Kényszer-végelszámolásra kerül sor akkor is, ha az anyagi jogszabályok
szerint a cég jogutód nélküli megszűnését előidéző ok következett be, illetve, ha a cég a végelszámolást
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három éven belül nem fejezte be, továbbá ha a végelszámolás általános szabályaira történő áttérést nem
hajtotta végre (114. §).
(2) Nincs helye kényszer-végelszámolás elrendelésének a cég fizetésképtelenségét megállapító végzés
meghozatalát követően, valamint abban az esetben, ha a büntetőügyben eljáró bíróság vagy az ügyész a
cégbíróságot arról értesíti, hogy a céggel szemben büntetőjogi intézkedés alkalmazására kerülhet sor.
(3) A kényszer-végelszámolás során a cég legfőbb szerve nem dönthet a cégnek a végelszámolási eljárás
alatti működtetéséről, illetve a végelszámolási eljárás megszüntetéséről. A végelszámolás kezdő időpontját
követően a cég szervei nem hozhatnak a végelszámolás céljával ellentétes döntéseket.
(4) A cégbíróság nem dönthet a jogerősen elrendelt kényszer-végelszámolás megszüntetéséről. A
kényszer-végelszámolást - ha arra a cég által elhatározott végelszámolást követően kerül sor - a jogerős
elrendelésétől számított egy éven belül be kell fejezni. A cégbíróság a határidőt a végelszámoló kérelmére
indokolt esetben egy alkalommal hat hónappal, illetve ha peres eljárás van folyamatban, e per jogerős
befejezéséig meghosszabbíthatja.
(5) Ha a kényszer-végelszámolás során felszámolási eljárást kell kezdeményezni, a felszámolás során
egyezségkötésnek nincs helye és a felszámolási eljárás az adós cég teljesítésére tekintettel nem szüntethető
meg.
(6) A kényszer-végelszámolásra e fejezet szabályait - e címben foglalt eltérésekkel - kell alkalmazni.
117. § (1) A bíróság a kényszer-végelszámolást elrendelő határozatában a cég végelszámolójának kivételesen indokolt esetben - a cég vezető tisztségviselőjét is kirendelheti. A bíróság által kirendelt
végelszámoló e megbízatást alapos okkal visszautasíthatja.
(2) Ha a cégbíróság végelszámolóként a felszámolók névjegyzékében szereplő szervezetet rendel ki, a
felszámoló szervezet csak a Cstv.-ben szabályozott kizárási és összeférhetetlenségi okokra való hivatkozással
utasíthatja vissza a megbízatást.
(3) A kényszer-végelszámolás jogerős elrendelésével összefüggő változásokat a cégbíróság hivatalból
jegyzi be a cégjegyzékbe és teszi közzé. A későbbi cégjegyzékadat-változások bejelentése a végelszámoló
kötelezettsége.
(4) A kényszer-végelszámolás során kirendelt végelszámoló a cég vagyonát csak nyilvános pályázat,
illetve árverés útján értékesítheti.
118. § (1) A végelszámoló díját a végelszámoló kérelmére a legfőbb szerv állapítja meg. Amennyiben a
legfőbb szerv a határozatát nem hozza meg, a végelszámoló díjáról a cégbíróság dönt.
(2) Ha a végelszámoló a korrigált végelszámolási nyitómérleg alapján vagy a későbbiekben, a
végelszámolási eljárás során azt állapítja meg, hogy a cég vagyona a hitelezők követelésének fedezetére nem
elegendő, a végelszámoló bejelentése alapján a cégbíróság felszámolási eljárás lefolytatását kezdeményezi. A
végelszámolónak a cégbíróság által megállapított díja felszámolási költségnek minősül.
(3) A végelszámoló díja felszámoló szervezet esetében a tevékenységet lezáró beszámoló mérlege szerinti
eszközök könyvszerinti értékének 1,5 százaléka, de legalább 100 000 Ft és az azt terhelő általános forgalmi
adó összege. A bíróság ettől a mértéktől indokolt esetben eltérhet. Más végelszámoló kirendelése esetében a
végelszámoló kérelmére a munkájával arányban álló díjazást a cégbíróság állapítja meg.

IX. Fejezet
A VAGYONRENDEZÉSI ELJÁRÁS
1. Cím
A vagyonrendezési eljárás kezdeményezése
119. § (1) Vagyonrendezési eljárást kell - kérelemre vagy hivatalból - lefolytatni, ha megszüntetési eljárás
lefolytatása után, a cég jogutód nélküli törlését követően olyan vagyontárgy kerül elő, amelynek a törölt cég
volt a tulajdonosa. Ha a törölt cég ellen végrehajtási eljárás van folyamatban (Vht. 46. §) a végrehajtási
eljárás alatt nem kezdeményezhető vagyonrendezési eljárás a lefoglalt vagyontárgy vonatkozásában.
(2) A vagyonrendezési eljárás nemperes eljárás, amelyre a Pp. szabályait - ha e fejezet másként nem
rendelkezik - megfelelően alkalmazni kell, szünetelésnek azonban nincs helye.
(3) A vagyonrendezési eljárást a törölt cég utolsó bejegyzett székhelye szerint illetékes megyei bíróság
folytatja le.
(4) Az eljárást a törölt cég volt hitelezője, volt tagja (részvényese), illetve az kérheti, akinek az eljárás
lefolytatásához jogi érdeke fűződik, mivel az általa megjelölt vagyontárgyra vonatkozóan követelése áll fenn.
A kérelmezőnek meg kell jelölnie a törölt cég, valamint azon vagyontárgy azonosításához szükséges
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adatokat, amely vonatkozásában a vagyonrendezési eljárás lefolytatását kéri, és csatolnia kell azokat az
okiratokat, amelyekkel a vagyontárgy létét, tulajdoni helyzetének rendezetlenségét, illetve a kérelmező
követelésének fennállását valószínűsíti. A kérelemhez csatolni kell a közzétételi költségtérítés megfizetésére
vonatkozó igazolást is.
(5) Hivatalból kell lefolytatni a vagyonrendezési eljárást, ha a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból
vezetett nyilvántartást vezető szervezet bejelenti, hogy a nyilvántartásában a törölt cég tulajdonosként
szerepel.
(6) Ha a folyamatban lévő vagyonrendezési eljárás során újabb vagyontárgy kerül elő, a bíróság - ha
annak a 120. §-ban foglalt feltételei fennállnak - újabb vagyonrendezési eljárást rendel el, amelyet a
korábban indult eljárással egyesít a Pp. szabályai szerint. Az eljárás megindítására a vagyonrendező
bejelentése alapján is sor kerülhet.

2. Cím
A bíróság feladatai
120. § (1) Az eljáró bíróság a kérelemben foglaltakat megvizsgálja. Ennek során - szükség esetén további okiratokat szerezhet be, és a kérelmezőt, valamint a törölt cég volt tagjait (részvényeseit) és az
esetleg fellelhető korábbi vezető tisztségviselőit meghallgathatja.
(2) Kérelemre induló vagyonrendezési eljárás esetén, ha megállapítható a megjelölt vagyontárgy megléte
és hogy az a törölt cég tulajdonában állt, a bíróság elrendeli a vagyonrendezési eljárás lefolytatását, kivéve,
ha valószínűsíthető, hogy a fellelt vagyontárgy értékesítéséből befolyó összeg az eljárás lefolytatásával
felmerülő költségeket sem fedezné, figyelemmel a 123. § (1) bekezdésében szabályozott díjra is. Ebben az
esetben a bíróság a kérelmet elutasítja, és a vagyontárgyat a kérelmező, illetve több kérelmező esetén a
kérelmezők közös tulajdonába adja. Ha a kérelmező a vagyontárgyra természetben nem tart igényt, ezt a
bíróságnak be kell jelentenie. Ebben az esetben a vagyontárgy a Ptk. szabályai szerint uratlan vagyonnak
minősül.
(3) A 119. § (5) bekezdésében foglalt esetben sem folytatható le az eljárás, ha a vagyontárgy ténylegesen
nem lelhető fel. Ebben az esetben a bíróság elrendeli a vagyontárgynak a nyilvántartásból való törlését.
121. § (1) A vagyonrendezési eljárás lefolytatását elrendelő, a Cégközlönyben közzétett végzésben a
bíróság - az eljárás tárgyát képező vagyontárgy megjelölésével - vagyonrendezőt rendel ki a felszámolók
névjegyzékében szereplő felszámolók közül. A vagyonrendezőre vonatkozóan a Cstv.-ben a felszámoló
szervezetre, illetve a felszámolóbiztosra irányadó összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni
kell.
(2) A bíróság a végzésben felhívja a törölt cég volt hitelezőit, illetve tagjait (részvényeseit), hogy a
vagyontárgyra vonatkozó igényeiket a közzétételtől számított harminc napon belül a vagyonrendezőnek
jelentsék be, illetve csatolják az igényt megalapozó okiratokat.
(3) Ha a vagyonrendezési eljárás tárgya zálogjoggal terhelt, a zálogjog jogosultját a bíróság külön felhívja
hitelezői igénye bejelentésére. A bejelentés elmaradása esetén a zálogjog megszűnik.
(4) Ha a vagyonrendező a bejelentett igényt nem fogadja el, a kérelmező nyolc napon belül az eljárást
lefolytató bírósághoz fordulhat. A bíróság döntése ellen külön fellebbezésnek van helye.
(5) A vagyonrendező jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása ellen a vagyonrendező kirendelésének
időtartama alatt, a tudomásszerzéstől számított nyolc napon belül az eljárásban résztvevő sérelmet szenvedett
fél a bíróságnál kifogással élhet. A bíróság a kifogásról soron kívül határoz, ennek során a kifogásolt
intézkedést megsemmisíti, vagy a kifogást elutasítja. A bíróság döntése ellen külön fellebbezésnek van helye.

3. Cím
A vagyonrendező feladatai
122. § (1) Az igények bejelentését követően a vagyonrendező a vagyontárgyat nyilvánosan meghirdetett
pályázat vagy árverés útján - a Cstv. 49. §-a (1)-(3) bekezdésének megfelelő alkalmazásával - értékesíti, és az
értékesítésből befolyt összeget az erre a célra nyitott elkülönített számláján helyezi el. Ingatlan vagy más
nyilvántartásba bejegyzett vagyontárgy értékesítése esetében - annak ellenére, hogy a cég jogalanyisága már
a törléssel megszűnt - az új tulajdonos tulajdonjogát kérelmére, a vagyonrendezési eljárás befejezését
követően a bíróság határozata alapján a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásba be
kell jegyezni.
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(2) A vagyontárgy értékesítése kivételesen mellőzhető, ha az eljárásban résztvevők azt közösen kérik,
valamint megelőlegezik, illetve megfizetik az eljárás lefolytatásával enélkül is felmerülő költségeket és a
vagyonrendező díját. Az eljárásban résztvevőknek az erre vonatkozó megállapodásukat a vagyonrendezőnek
az értékesítés megkezdése előtt be kell jelenteniük.
(3) A vagyontárgy értékesítéséből befolyt összeg az eljárás költségeinek (a vagyonrendező díjának)
elszámolását követően elsődlegesen a hitelezői igények kielégítésére szolgál. Ha a rendelkezésre álló összeg
valamennyi hitelezői igény kielégítésére nem elegendő, a hitelezők kielégítése követeléseik arányában
történik meg.
(4) Ha hitelezői igényt nem jelentettek be, vagy a rendelkezésre álló összeg a hitelezői igényeket
meghaladja, az összeg felosztása a volt tagok (részvényesek) között - a létesítő okirat eltérő rendelkezésének
hiányában - a cég törlésekor fennálló részesedésük arányában történik meg azzal, hogy a felosztás során azok
a tagok (részvényesek), akik igényt nem jelentettek be, figyelmen kívül maradnak.
(5) Ha a vagyonrendezési eljárás lefolytatása kötelező, akkor is a (3)-(4) bekezdés szerint kell eljárni.
Igénybejelentés hiányában a vagyonrendezési eljárás során befolyt összeget bírói letétbe kell helyezni.
(6) Ha a vagyonrendezési eljárás lefolytatása kötelező és a vagyontárgy értékesítése nem járt sikerrel, a
vagyonrendező felmerült költségeinek és díjának megfizetése esetében a vagyontárgyat a jogosultnak
természetben kell kiadni. Ha nincs igénybejelentő vagy a kérelmező természetben nem tart igényt a
vagyontárgyra, az ingó vagyontárgy a Ptk. szabályai szerint uratlan vagyonnak minősül, ingatlan
vagyontárgy esetében pedig az állam tulajdonjogának az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését rendeli
el a bíróság.

4. Cím
A vagyonrendezési eljárás befejezése
123. § (1) A vagyontárgy értékesítését követő harminc napon belül a vagyonrendező ezt a tényt bejelenti a
bíróságnak, és benyújtja a 122. § (3)-(5) bekezdésében foglaltak szerint készített vagyonfelosztási javaslatot.
A vagyonfelosztási javaslatban a követelések járulékait nem lehet figyelembe venni. A vagyonfelosztási
javaslat keretében a vagyonrendező az eljárás lefolytatásával kapcsolatban közvetlenül felmerült költségei,
továbbá munkadíjként 100 000 Ft és az azt terhelő általános forgalmi adó megállapítását kérheti a bíróságtól,
amelyet a vagyonfelosztási javaslat elkészítése során a felosztásra rendelkezésre álló összegből le kell vonni.
(2) A bíróság a vagyonrendező vagyonfelosztási javaslatát megvizsgálja és azt az érintetteknek megküldi,
azzal, hogy arra nyolc napon belül észrevételt tehetnek. Ezt követően a bíróság végzéssel határoz a hitelezők
követeléseinek kielégítéséről, illetve a hitelezőnek nem minősülő kérelmezők közötti vagyonfelosztásról,
valamint meghozza a 122. § (1) és (6) bekezdésében foglalt határozatot, továbbá kötelezi a vagyonrendezőt a
még szükséges intézkedések megtételére. A bíróság a vagyonrendező által felszámított költségek összegét
indokolt esetben módosíthatja.
(3) Az értékesítés mellőzése esetén a bíróság a vagyonfelosztási javaslatban foglaltak szerint a
vagyontárgyat a jogosult tulajdonába, illetve a kérelmezők által meghatározott arányban a jogosultak közös
tulajdonába adja. A végzésben határozni kell a vagyonrendező költségeinek és díjazásának összegéről, annak
viseléséről is.
(4) A tulajdonjognak a közhiteles vagy közérdekvédelmi célból vezetett nyilvántartásba történő
bejegyzésére, illetve a vagyontárgy birtokba adására csak akkor kerülhet sor, ha a jogosultak a
vagyonrendező bíróság által megállapított költségeit és munkadíját - amennyiben azok levonására az (1)
bekezdés szerint nem került sor - megfizették.
(5) Ha a vagyonrendezési eljárás lefolytatására hivatalból került sor, a vagyonrendező az (1) bekezdésben
meghatározott költségeinek és díjának a vagyonfelosztási javaslat alapján nem fedezett részét az állam viseli.
(6) A vagyonfelosztásról döntő végzés ellen fellebbezésnek van helye. Az eljárás jogerős befejezésének
tényét a bíróság a Cégközlönyben közzéteszi.
124. § A 120-123. §-ban foglaltak megfelelően irányadók abban az esetben is, ha a cég törlésére
végelszámolási eljárás vagy felszámolási eljárás lefolytatása után került sor, de a cég törlését követően olyan
vagyontárgy kerül elő, amelynek a törölt cég volt a tulajdonosa, és arról a végelszámolási, illetve a
felszámolási eljárásban rendelkezés nem történt.
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125. § (1) Ez a törvény - a (2)-(7) bekezdésben foglalt kivétellel - 2006. július 1. napján lép hatályba.
Rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem esetében,
illetve a hatálybalépése után indult törvényességi felügyeleti eljárásban és más, a törvény hatálya alá tartozó
ügyben (eljárásban) kell alkalmazni.
(2) A 88. § (4) bekezdésében, a 89. § (1) és (3) bekezdésében, valamint a 135. § (5)-(6) bekezdésében
foglalt rendelkezések a törvény kihirdetését követő harmincadik napon lépnek hatályba; rendelkezéseiket az
ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(3) A törvénynek az európai szövetkezetre vonatkozó rendelkezései 2006. augusztus 18-án lépnek
hatályba.
(4) A 17. § (2) bekezdése 2007. január 1-jén lép hatályba.
(5) Azok a gazdasági társaságok, amelyek a törvény hatálybalépését megelőzően nem nyújthatták be
cégbejegyzési (változásbejegyzési) kérelmüket elektronikus úton, ezt - választásuk szerint - 2006. július 1.
napjától tehetik meg. Az egyéb cégformák esetében a 36-39. § rendelkezései 2007. január 1. napjától
alkalmazhatók.
(6) A 4. § (2) bekezdése, a 25. § o) pontja, valamint a törvény 2. számú melléklete I. részének 10. pontja
2007. július 1-jén lép hatályba.
(7) Az 1. § (2) bekezdésének c)-e) pontja, a 13. § (3) bekezdésének a) pontja, 2007. október 1-jén lép
hatályba. A 20. § (1) bekezdése 2008. január 1-jén lép hatályba.
126. § Az e törvény hatálybalépését megelőzően benyújtott cégbejegyzési (változásbejegyzési)
kérelmeket a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV.
törvény szabályai szerint kell elbírálni, és ennek a törvénynek a rendelkezései szerint kell eljárni a
folyamatban lévő törvényességi felügyeleti, valamint hivatalbóli törlési és vagyonrendezési eljárás során is.
127. § (1) Ahol jogszabály a bírósági cégnyilvántartásról és a cégek törvényességi felügyeletéről szóló
1989. évi 23. törvényerejű rendeletet, valamint a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági
cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvényt említi, ott azon e törvényt kell érteni.
(2) Ahol törvény a hivatalbóli törlési eljárásról, illetve a törlési eljárásról rendelkezik, ott azon a
megszüntetési eljárást kell érteni.
127/A. § E törvénynek az egyes cégjogi és társasági jogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi
CLXXIX. törvény 5. §-ával megállapított 32. § (1) bekezdését és 36. § (6) bekezdését az azok
hatálybalépését követően benyújtott fellebbezések alapján indult eljárásokban kell alkalmazni.
128. § Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy
a) a cégeljárásra és a cégnyilvántartásra,
b) a Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételére és költségtérítésére,
c) a céginformációs szolgálat működésére és a fizetendő költségtérítésre,
d) a felügyelőbiztos díjára,
e) az e-közigazgatásért felelős miniszterrel és a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel egyetértésben az elektronikus cégbejegyzési
eljárásra és cégnyilvántartásra,
f) az e-közigazgatásért felelős miniszterrel, a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel és az adópolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben a cégeljárás és más cégügy illetéke és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő
megfizetésével kapcsolatos eljárásra,
g) az e-közigazgatásért felelős miniszterrel egyetértésben a cég honlapján történő közzétételre,
h) az e-közigazgatásért felelős miniszterrel és a közigazgatási informatika infrastrukturális
megvalósíthatóságának biztosításáért felelős miniszterrel egyetértésben az automatikus és a hivatalbóli
bejegyzési eljárásra, az automatikus és a hivatalbóli bejegyzésekre,
i) az e-közigazgatásért felelős miniszterrel egyetértésben a cégjegyzésre jogosultak képviseleti jogának
igazolására szolgáló kártyára,
j) a számviteli szabályozásért felelős miniszterrel egyetértésben a számviteli törvény szerinti beszámoló
elektronikus úton történő megküldése során csatolandó űrlap formai és tartalmi elemeire, továbbá a
beszámoló elektronikus úton történő megküldésével kapcsolatos eljárásra,
k) az államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben a céginformációs szolgálattal kapcsolatos
bevételek beszedésére
vonatkozó részletes szabályokat rendelettel állapítsa meg.
129. § (1) E törvény hatálybalépését megelőzően bejegyzett cégek a cégjegyzékben vezetett adataik első
változásakor, ennek hiányában legkésőbb 2007. szeptember 1. napjáig kötelesek a 24-25. §-nak megfelelő
adatok bejelentésére.
(2) Az e törvény 4. §-ának (3) bekezdésében foglalt rendelkezéseket csak azon cégek esetében kell
alkalmazni, amelyekben az állam közvetlenül vagy szervezetei útján gyakorolt többségi befolyása (Ptk.
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685/B. §) a törvény hatálybalépését követően szűnik meg vagy a cég a törvény hatálybalépését követően
kerül ki a külön törvény szerinti tartós állami tulajdoni körből.
(3) Azok a cégek, amelyeknek a végelszámolása e törvény hatálybalépésének időpontjában már
folyamatban van, a törvény hatálybalépésétől számított három éven belül a Cstv. 2006. július 1-jéig hatályos
előírásai szerint kötelesek a végelszámolási eljárást befejezni. Azok a cégek, amelyeknek a végelszámolása a
törvény hatálybalépésekor már több mint három éve folyamatban van, a végelszámolást a törvény
hatálybalépésétől számított egy éven belül, a Cstv. 2006. július 1-jéig hatályos előírásai szerint kötelesek
befejezni. Ennek hiányában abban az esetben, ha a végelszámolás a cég elhatározása alapján folyik, a
cégbíróság elrendeli a cég kényszer-végelszámolását.
(4) A 20. § (1) bekezdésének hatálybalépéséig a Cégközlöny a 2007. október 1. napjáig hatályos formában
jelenik meg.
(5) Azok a korábban bejegyzett adatok, amelyeket e törvény hatálybalépését követően a cégjegyzék már
nem tart nyilván, e törvény hatálybalépésének napjával az elektronikus cégnyilvántartásból hivatalból
törlésre kerülnek.
(6) A cégjegyzékbe már bejegyzett oktatói munkaközösségek e törvény hatálybalépését követő hat
hónapon belül kötelesek a létesítő okiratuk módosítása útján közkereseti társaságként vagy korlátolt
felelősségű társaságként történő nyilvántartásba vételüket kérni, vagy ennek hiányában a jogutód nélküli
megszűnésről határozni és azt a cégbíróságnak bejelenteni. A határidő eredménytelen elteltét követően a
cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánítja. A végzés ellen jogorvoslatnak nincs helye.
130. § (1) A törvénynek a cégbejegyzéssel (változásbejegyzéssel) kapcsolatos bírósági ügyintézési
határidőkre vonatkozó rendelkezései - a 48. §-ban foglalt kivétellel - 2008. január 1-jén lépnek hatályba. A
törvény hatálybalépésétől 2008. január 1. napjáig a bírósági ügyintézési határidőkre a (3)-(5) bekezdésben
foglaltak az irányadók.
(2) A szerződésmintával alapított, illetve működő cégek esetében
a) a kérelem benyújtásától számított nyolc munkanapon belül kerülhet sor a kérelem hiánypótlási eljárás
lefolytatása nélküli elutasítására,
b) a cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén a hiánypótlásra felhívó végzés meghozatalára nyitva álló
határidő a kérelem érkezésétől számított tíz munkanap,
c) a cég bejegyzésére irányuló kérelem érkezésétől számított tizenöt munkanapon belül dönteni kell a
bejegyzésről vagy annak elutasításáról.
(3) A szerződésminta alkalmazása nélkül alapított, illetve működő cégek esetében
a) a kérelem benyújtásától számított nyolc munkanapon belül kerülhet sor a kérelem hiánypótlási eljárás
lefolytatása nélküli elutasítására,
b) a cég bejegyzésére irányuló kérelem esetén a hiánypótlásra felhívó végzés meghozatalára nyitva álló
határidő a kérelem érkezésétől számított húsz munkanap,
c) a cég bejegyzésére irányuló kérelem érkezésétől számított harminc munkanapon belül dönteni kell a
bejegyzésről vagy annak elutasításáról.
(4) Mind a szerződéskötéssel, mind a szerződésminta alkalmazása nélkül alapított cég változásbejegyzése
esetében a hiánypótlásra felhívó végzés meghozatalára nyitva álló határidő harmincöt munkanap, a
változásbejegyzési kérelemben foglaltak bejegyzéséről vagy annak elutasításáról pedig a kérelem
benyújtásától számított negyvenöt munkanapon belül kell dönteni.
(5) A cégbíróság vezetője a (2)-(4) bekezdésben meghatározott, a cégbejegyzésre (változásbejegyzésre)
vonatkozó ügyintézési határidők elmulasztása esetén a határidő lejártát követően nyolc munkanapon belül
intézkedhet a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem elbírálásáról.
131. § Az adóhatóságnak a 87. § (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatási kötelezettségét a törvény
hatálybalépésekor már bejegyzett cégek esetében 2006. november 30-ig kell teljesítenie.
132. § (1) E törvény - végrehajtási rendeleteivel, valamint a gazdasági társaságokról szóló törvénnyel
együtt - a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács 68/151/EGK első irányelve (1968. március 9.) az egész Közösségre kiterjedő egységes
biztosítékok kialakítása érdekében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei
védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok
összehangolásáról, valamint az azt módosító
aa) az Európai Parlament és a Tanács 2003/58/EK irányelve (2003. július 15.) a meghatározott jogi
formájú társaságokra vonatkozó nyilvánossági követelmények tekintetében a 68/151/EGK tanácsi irányelv
módosításáról,
ab) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván
Köztársság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a
Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések
kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 4. rész A. pont (1) bekezdése;
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b) a Tanács 77/91/EGK második irányelve (1976. december 13.) a biztosítékok egyenértékűvé tétele
céljából a részvénytársaságok alapításának, valamint ezek tőkéje fenntartásának és módosításának
tekintetében a tagállamok által a társasági tagok és harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58.
cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírt biztosítékok összehangolásáról, valamint az azt
módosító
ba) a Tanács 92/101/EGK irányelve (1992. november 23.) a részvénytársaságok alapításáról, valamint a
tőkéjük fenntartásáról és módosításáról szóló 77/91/EGK irányelv módosításáról,
bb) a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván
Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és
a Szlovák Köztársaság csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések
kiigazításáról szóló okmány II. melléklet 4. rész A. pont (2) bekezdése;
c) a Tanács 78/855/EGK harmadik irányelve (1978. október 9.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g)
pontja alapján a részvénytársaságok egyesüléséről, valamint az azt módosító, a Cseh Köztársaság, az Észt
Köztársaság, a Ciprusi Köztársaság, a Lett Köztársaság, a Litván Köztársaság, a Magyar Köztársaság, a
Máltai Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Szlovén Köztársaság és a Szlovák Köztársaság
csatlakozásának feltételeiről, valamint az Európai Unió alapját képező szerződések kiigazításáról szóló
okmány II. melléklet 4. rész A. pont (3) bekezdése;
d) a Tanács 82/891/EGK hatodik irányelve (1982. december 17.) a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének
g) pontja alapján a részvénytársaságok szétválásáról;
e) a Tanács 89/666/EGK tizenegyedik irányelve (1989. december 21.) a valamely tagállam jogának
hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire
vonatkozó adatközlési követelményeiről;
f) a Tanács 89/667/EGK tizenkettedik társasági jogi irányelve (1989. december 21.) az egyszemélyes
korlátolt felelősségű társaságokról;
g) a Tanács 2001/86/EK irányelve (2001. október 8.) az európai részvénytársaság statútumának a
munkavállalói részvételre vonatkozó kiegészítéséről;
h) az Európai Parlament és a Tanács 2004/25/EK irányelve (2004. április 21.) a nyilvános vételi
ajánlatról;
i) az Európai Parlament és a Tanács 2009/109/EK irányelve (2009. szeptember 16.) a 77/91/EGK, a
78/855/EGK, a 82/891/EGK tanácsi irányelvnek és a 2005/56/EK irányelvnek az egyesülések és szétválások
esetében alkalmazandó jelentéstételi és dokumentációs kötelezettségek tekintetében történő módosításáról.
(2) E törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:
a) a Tanács 2137/85/EGK rendelete az európai gazdasági egyesülésről (az európai gazdasági egyesülésről,
valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a
cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2003. évi XLIX. törvénnyel együtt);
b) a Tanács 2157/2001/EK rendelete (2001. október 8.) az európai részvénytársaság (SE) statútumáról (az
európai részvénytársaságról szóló 2004. évi XLV. törvénnyel együtt);
c) A Tanács 1435/2003/EK rendelete (2003. július 22.) az európai szövetkezet (SCE) statútumáról;
d) az Európai Parlament és a Tanács 1893/2006/EK rendelete (2006. december 20.) a gazdasági
tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról.
133-134. §
135. § (1)
(2) Ahol jogszabály a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi
XLIX. törvényt említi, ott azon a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvényt
kell érteni.
(3)
(4)-(6)
136. § (1) 2007. július 1. után közhasznú társaság már nem alapítható.
(2) A 2007. július 1-jén a cégnyilvántartásba bejegyzett, vagy bejegyzés alatt álló közhasznú társaság
2009. június 30-ig a közhasznú társaságokra irányadó szabályok szerint működhet tovább.
(3) 2007. július 1-jét követően a közhasznú társaság nonprofit gazdasági társaságként történő
továbbműködésére, nonprofit gazdasági társasággá történő átalakulására, illetve megszűnésére a Gt. 365. §-a
(3) bekezdésében foglalt szabályok irányadók.
(4) 2009. július 1-jén a törvény 27. §-ának (7) bekezdése, 1. számú melléklete II. részének 8. pontja,
valamint 2. számú melléklete II. részének 7. pontja a hatályát veszti.

1. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
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Azok a mellékletek, amelyeknek hiánya esetén a cégbejegyzési, illetve a
változásbejegyzési kérelem hiánypótlási eljárás nélküli elutasítására kerül sor
I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez
(változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:
1. a) létesítő okirat, illetve a létesítő okirat módosítása,
b) a létesítő okirat - változásokkal egybefoglalt - hatályosított szövege,
c) változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult
szervnek a változás alapjául szolgáló határozata,
d) változásbejegyzés esetén, ha a változás bírósági vagy hatósági határozaton alapul, az erre vonatkozó
okirat;
2. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedély;
3. amennyiben a cég élt névfoglalással, a névfoglalást elrendelő végzés másolata;
4.
5. ha külön jogszabály előírja, külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három
hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban
történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az
okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;
6. kézbesítési megbízott megjelölése esetén a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának
a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat vagy közokirat;
7. a) a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, illetve a
szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási társulat tisztségviselőinek a megválasztást
elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata, a közkereseti társaság és a betéti társaság vezető
tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja,
b) az a) pontban említettek megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat,
c) elektronikus aláírás esetében az elektronikus címpéldány tanúsítványa,
d) a vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás
hatálya alatt;
8. ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az
összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata;
9. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan - három hónapnál nem
régebbi tulajdoni lapja, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában
megállapítható; a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli
hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;
10. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása,
kivéve, ha a jogi képviselő nyilatkozott, hogy az illeték és a közzétételi költségtérítés átutalásra került;
11. a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása;
12. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles
tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat [az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 22. § (1) bekezdése].
II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák
bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
1. korlátolt felelősségű társaság esetén
a) a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével;
b) a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban
ba) pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által
ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a
társaság rendelkezésére bocsátásáról, illetve bejegyzett társaság esetében a létesítő okiratban (a legfőbb szerv
határozatában) meghatározottak szerint történő befizetésről szóló igazolás,
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bb) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról, a tagoknak a nem
pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt;
c) a tőkeleszállításra vonatkozó közlemény közzétételét igazoló lappéldánykivonatok;
2. a) nyilvános részvénytársaság alapításával összefüggésben
aa) az alapítási tervezet,
ab) a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által jóváhagyott tájékoztató,
ac) a részvényjegyzési ív,
ad) az alakuló közgyűlésre szóló meghívó és a közzétételének igazolása,
ae) az alakuló közgyűlés jegyzőkönyve és a jelenléti ív;
b) zárt körű részvénytársaság alapításával összefüggésben a részvények átvételére kijelölt személyeknek a
részvények átvételére vonatkozó kötelezettségvállalását tartalmazó okirat;
c) részvénytársaság alapításával összefüggésben
ca) a pénzforgalmi szolgáltató igazolása az alaptőke alapításkori hányadának befizetéséről,
cb) az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;
d) részvénytársaság tőkeváltozásával kapcsolatban
da) a tőkeleszállításra vonatkozó közlemény közzétételét igazoló lappéldánykivonatok, és az igazgatóság
Gt. 274. § (1) bekezdése szerint adott nyilatkozata,
db)
e) részvénytársaság esetén
ea) a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív,
eb) a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata);
3. szövetkezet esetén
- az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonat) és a jelenléti ív,
- a közgyűlési meghívó;
4. erdőbirtokossági társulat esetén
- az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív,
- a közgyűlési meghívó,
- a társulat tulajdonában vagy használatában lévő ingatlanok tulajdoni lapjai;
5. vízgazdálkodási társulat esetén
- az alakuló közgyűlés, illetve a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata) és a jelenléti ív,
- a közgyűlési meghívó,
- az érdekeltségi terület helyszínrajza,
- az alapszabály mellékleteként a társulat tagjainak neve (cégneve) lakhelye (székhelyének) felsorolása;
6. külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén
a) fióktelepet létesítő, valamint annak képviselőjét kijelölő határozat és annak hiteles magyar nyelvű
fordítása,
b) az 1997. évi CXXXII. törvény 23. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatok,
c) a fióktelep megszűnéséhez az erről hozott alapítói határozat és annak hiteles fordítása,
d) a külföldi vállalkozás megszűnése közzétételét igazoló lappéldány kivonata;
7. külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetén
a) a képviseletet létesítő, valamint annak képviselőjét kijelölő határozat és annak hiteles magyar nyelvű
fordítása,
b) az 1997. évi CXXXII. törvény 30. §-a szerinti nyilatkozatok,
c) képviselet megszűnéséhez az erről hozott alapítói határozat és annak hiteles fordítása,
d) a külföldi vállalkozás megszűnése közzétételét igazoló lappéldány kivonata;
8.
9. egyéni cég esetén
a) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről, illetve ügyvéd által ellenjegyzett vagy
közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság
rendelkezésére bocsátásáról,
b) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról, a tagnak a nem
pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt;
10. végrehajtói iroda esetén a Magyar Bírósági Végrehajtói Kamara alapítási engedélye;
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11. közjegyzői iroda esetén a területi kamara elnökségének alapítási engedélye.
III. A gazdasági társaságok átalakulásának (formaváltozásának, egyesülésének, különválásának)
bejegyzéséhez szükséges további okiratok:
1. a gazdasági társaság legfőbb szervének határozatai az átalakulásról;
2. nyilatkozat arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet az átalakulás elhatározásáról az ügyvezetés
tájékoztatta;
3. az átalakuló (jogelőd) társaság(ok) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete;
4. az átalakulással létrejövő (jogutód) gazdasági társaság(ok) vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltártervezete;
5. a vagyonmérleg-tervezetekre és a vagyonleltár-tervezetekre vonatkozó könyvvizsgálói jelentést
tartalmazó okirat;
6. az átalakulásra vonatkozó közlemények megjelenését igazoló lappéldányok kivonata;
7. egyesülés esetén az egyesülési szerződés;
8. szétválás esetén a szétválási szerződés.
IV. Felszámolás esetén szükséges okiratok:
1. a felszámoló szervezet megbízásából a felszámolandó cégnél eljáró személyt kijelölő okirat, és e
személynek (felszámolóbiztos) a megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő
nyilatkozata;
2.
V. Végelszámolás esetén szükséges okiratok:
1. az általános szabályok szerint lefolytatott végelszámolás esetén
a) a legfőbb szerv jogutód nélküli megszűnését elhatározó, és a végelszámolás megindítására, a
végelszámoló kijelölésére vonatkozó határozata,
b) a végelszámolói megbízatás elfogadását tartalmazó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozat,
c)
d) nyilatkozat arról, hogy a munkavállalói érdekképviseletet a végelszámolás megindításáról az
ügyvezetés tájékoztatta,
e) a nyugdíj-biztosítási igazgatási szerv igazolása a cég biztosítottjai adatainak átadásáról,
f)
2. egyszerűsített végelszámolás esetén:
a) az 1. pont alatti okiratok,
b) a végelszámoló által közzétett hirdetmény.

2. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
Azok a mellékletek, amelyeknek a csatolását a cégbíróság kizárólag a hiánypótlásra
felhívó végzésben írhatja elő
I. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel kötelező, valamennyi cég bejegyzéséhez
(változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:
1. ha a cég az Európai Unió valamely hivatalos nyelvén történő nyilvántartását is kéri, a cégbejegyzésre
irányuló nyomtatványnak a választott nyelven kitöltött példánya, valamint a létesítő okirat e nyelvre történt
hiteles fordítása;
2.
3. a) ha a cég elnevezésében történelmi személyiség neve szerepel, vagy a cégnévhez másnak jogi érdeke
fűződik, a Ctv. 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet hozzájárulását tartalmazó
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okirat, a Ctv. 4. §-ának (5) bekezdésében meghatározott esetben pedig annak igazolása, hogy a cégben az
állam többségi befolyással rendelkezik,
b) a cég idegen nyelvű elnevezésének hiteles fordítását tanúsító okirat;
4. a) társadalmi szervezet tagról vezetett nyilvántartás adatait tartalmazó, három hónapnál nem régebbi
kivonat,
b) önkormányzat tag esetén a képviselő-testület erre vonatkozó döntését tartalmazó okirat;
5. a kiskorú tag (részvényes) képviseletére vonatkozó gyámhivatali határozat, ha a szülő nem láthatja el a
kiskorú képviseletét;
6. ha a vezető tisztségviselők megválasztásához hatósági engedély szükséges ez az okirat;
7. a vezető tisztségviselő képviseleti jogának egyes ügyekre vagy ügycsoportokra vonatkozó átruházása
esetén az erről szóló okirat;
8. ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásához hatóság, illetve harmadik személy hozzájárulása
(engedélye) szükséges, ez az okirat;
9. a) az elismert vállalatcsoport létrehozására vonatkozó szerződés,
b) az elismert vállalatcsoport létrejöttének, valamint megszűnésének közzétételét igazoló lappéldány
kivonat,
c) az uralkodó tag nyilatkozata arról, hogy az arra jogosult hitelezőknek biztosítékot nyújtott, illetve az
ellenőrzött társaság tagjai (részvényesei) kérésére üzletrészeiket (részvényeiket) piaci értéken megvásárolja,
d) az elismert vállalatcsoportban részt vevő társaságok legfőbb szervének határozatai az elismert
vállalatcsoport létrehozásáról, illetve megszüntetéséről;
10. a közhasznú jogállás megszerzését, illetve megszűnését tanúsító okirat.
II. Ha a bejegyzési (változásbejegyzési) kérelem tartalmára tekintettel kötelező, az egyes cégformák
bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges további okiratok:
1. korlátolt felelősségű társaság esetén:
a) az üzletrész megszerzéséhez kapcsolódóan
aa)
ab) az üzletrész bírósági határozattal, árveréssel történő megszerzése esetén az erre vonatkozó okirat,
ac) a gyámhivatal jóváhagyó nyilatkozata a kiskorú tag (részvényes) üzletrészének átruházásához,
ad) az elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatok,
ae) ha a létesítő okirat az üzletrész átruházásához előírja a társaság beleegyezését, az erre vonatkozó
okirat,
af) az üzletrész megszerzőjének azon nyilatkozata, amellyel a létesítő okirat rendelkezéseit magára nézve
kötelezőnek ismeri el,
ag) ha a társaság rendelkezik az üzletrésszel, az ezzel kapcsolatos okiratok,
ah) a saját üzletrész megszerzése esetén (közbenső) mérleg a törzstőkén felüli vagyon meglétének
igazolására,
ai) az üzletrész felosztásával, bevonásával kapcsolatos jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok
(jegyzőkönyv),
aj) a hátralékos törzsbetét hányadoknak a létesítő okiratban foglaltak szerint történt befizetését tanúsító
okirat az üzletrész kívülálló részére történő átruházását, a tőkeemelést vagy a saját üzletrész megszerzését
tartalmazó bejegyzési kérelem esetén;
b) ha a nem pénzbeli hozzájárulás értékeléséhez könyvvizsgálót vagy szakértőt vesznek igénybe, a
könyvvizsgálói (szakértői) vélemény;
c) a taggyűlésen kívül hozott határozat meghozatalával kapcsolatos okiratok;
d) a törzstőke változása esetében
da) az elsőbbségi jog gyakorlásával, illetve az új törzsbetét kívülálló által történő megszerzésével
kapcsolatos jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok,
db) a törzstőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés esetében a taggyűlés által elfogadott számviteli
törvény szerinti beszámoló mérlege vagy a közbenső mérleg,
dc) a törzstőke kötelező leszállítása esetében az ügyvezető nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a kötelező
leszállításra milyen törvényi ok miatt került sor, és az ezt alátámasztó okiratok,
dd) a törzstőke leszállítása esetében az ügyvezető nyilatkozata a hitelezőknek nyújtott biztosítékokról,
illetve arról, hogy a társaság a hitelezőnek nem köteles biztosítékot nyújtani;
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e) az üzletrész elzálogosításához kapcsolódóan
ea) a zálogjog bejegyzése esetén a zálogszerződés egy eredeti példánya vagy annak - legalább a szerződő
felek nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét), a zálog tárgyának meghatározását, a zálogjog kikötését, a
szerződés megkötésének helyét és időpontját, valamint a felek aláírását tartalmazó - kivonata, továbbá a
zálogjogosult által benyújtott bejegyzési kérelem esetén a tag (zálogkötelezett) teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt bejegyzési engedélye,
eb) a tag (zálogkötelezett) által benyújtott törlési kérelem esetén a zálogjogosult teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt törlési engedélye;
2. a) nyilvános részvénytársaság alapításával összefüggésben a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott
könyvvizsgálói (szakértői) vélemény;
b) részvénytársaság tőkeváltozásával kapcsolatban
ba) új részvényekkel történő alaptőke-emelés esetében annak igazolása, hogy a tőkeemelést megelőzően
forgalomba hozott részvények névértéke (kibocsátási értéke) befizetésre került és a Gt. 250. § (2)
bekezdésében foglalt hozzájárulást igazoló okiratok,
bb) a jegyzett tőkén felüli vagyonból történő tőkeemelés vagy dolgozói részvény kialakítása esetében a
taggyűlés által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege, illetve a közbenső mérleg,
bc) az alaptőke kötelező leszállítása esetében a vezető tisztségviselő nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
a kötelező leszállításra milyen törvényi ok miatt került sor, és az ezt alátámasztó okiratok,
bd) az alaptőke leszállítása esetén a leszállítással érintett részvénysorozat részvényeseinek előzetes
hozzájárulását tanúsító okirat,
be) az alaptőke leszállítása esetében a vezető tisztségviselő nyilatkozata a hitelezőknek nyújtott
biztosítékokról, illetve arról, hogy a társaság a hitelezőknek nem köteles biztosítékot nyújtani;
c) nyilvánosan működő részvénytársaság zártkörűen működővé válása esetében a vezető tisztségviselő
nyilatkozata arról, hogy a részvények már nem kerülnek nyilvános forgalomba hozatalra;
3. külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén
a) a külföldi vállalkozás létesítő okirata, illetve annak a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövege,
b) a külföldi vállalkozás joga szerinti kereskedelmi nyilvántartásba történt felvételét igazoló okirat,
valamint ennek hiteles magyar nyelvű fordítása;
4. külföldiek közvetlen kereskedelmi képviselete esetén
a) a külföldi vállalkozás létesítő okirata, illetve annak a változásokkal egységes szerkezetbe foglalt
szövege,
b) a külföldi vállalkozás joga szerinti kereskedelmi nyilvántartásba történt felvételét igazoló okirat,
valamint ennek hiteles magyar nyelvű fordítása;
5. egyesülés esetén
a) a legfőbb szerv ülésén kívül hozott határozatokra vonatkozó okiratok,
b) a csatlakozás elfogadásával, a kilépéssel, a tagsági viszony öröklése (jogutódlás) révén történő
folytatásával kapcsolatos okiratok;
6. közös vállalat esetén
a) a legfőbb szerv ülésén kívül hozott határozatokra vonatkozó okiratok,
b) a csatlakozás elfogadására, a felelősség korlátozására, a kilépésre, a tagsági viszony átruházására, az
öröklés (jogutódlás) alapján folytatandó tagsági viszonyra vonatkozó jognyilatkozatokat tartalmazó okiratok;
7.
8. európai gazdasági egyesülés esetén a csatlakozás elfogadásával, a kilépéssel, a tagsági viszony öröklése
(jogutódlás) révén történő folytatásával kapcsolatos okiratok;
9. az európai részvénytársaság esetén
a) európai részvénytársaság átalakulással (egyesüléssel) való alapításának bejegyzéséhez szükséges
okiratok:
aa) a gazdasági társaság legfőbb szervének határozatai az átalakulásról,
ab) az átalakuló (jogelőd) társaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,
ac) az átalakulással létrejövő európai részvénytársaság vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,
ad) az átalakulási vagy egyesülési szerződés,
ae) az átalakulásra vonatkozó közlemények Cégközlönyben való megjelenését igazoló okiratok
(lappéldányok);
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b) európai holding részvénytársaság vagy európai részvénytársaság formában működő leányvállalat
alapításának bejegyzéséhez szükséges okiratok:
ba) alapítási tervezet,
bb) az alapítók nyilatkozata a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról,
bc) a nem pénzbeli hozzájárulás értékéről adott könyvvizsgálói jelentés;
c) az a)-b) pontok szerinti esetekben az európai részvénytársaság bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez)
szükséges további okiratok:
ca) a munkavállalóknak az európai részvénytársaság döntéshozatali rendjébe történő bevonásáról szóló
megállapodás, vagy
cb) a különleges tárgyaló testület határozata arról, hogy a munkavállalóknak az európai részvénytársaság
döntéshozatali rendjébe történő bevonásáról nem kezdenek tárgyalásokat vagy a megkezdett tárgyalásokat
berekesztik, vagy
cc) az európai részvénytársaság alapításában részt vevő gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek
közös nyilatkozata arról, hogy a munkavállalóknak az európai részvénytársaság döntéshozatali rendjébe
történő bevonásának szabályairól - külön törvényben meghatározott határidőn belül - a különleges tárgyaló
testülettel megállapodás nem jött létre,
cd) ha az európai részvénytársaság a székhelyét Magyarországra helyezi át, a külföldi nyilvántartó hatóság
tanúsítványát arról, hogy az európai részvénytársaság a székhelyáthelyezésre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket betartotta;
10. az európai szövetkezet esetén
a) bejegyzéséhez (változásbejegyzéséhez) szükséges okiratok:
aa) a munkavállalóknak az európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonásáról szóló
megállapodás, vagy
ab) a különleges tárgyaló testület határozata arról, hogy a munkavállalóknak az európai szövetkezet
döntéshozatali rendjébe történő bevonásáról nem kezdenek tárgyalásokat vagy a megkezdett tárgyalásokat
berekesztik, vagy
ac) az európai szövetkezet alapításában résztvevők közös nyilatkozata arról, hogy a munkavállalóknak az
európai szövetkezet döntéshozatali rendjébe történő bevonásának szabályairól - külön törvényben
meghatározott határidőn belül - a különleges tárgyaló testülettel megállapodás nem jött létre;
b) európai szövetkezet átalakulással (egyesüléssel) történő alapításának bejegyzéséhez szükséges további
okiratok:
ba) az érintett szövetkezetek közgyűlésének határozatai az átalakulásról,
bb) az átalakuló (jogelőd) szövetkezet vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,
bc) az átalakulással létrejövő európai szövetkezet vagyonmérleg-tervezete és vagyonleltár-tervezete,
bd) az átalakulási vagy egyesülési szerződés,
be) az átalakulásra vonatkozó közlemények Cégközlönyben való megjelenését igazoló okiratok
(lappéldányok);
c) az európai szövetkezet egyesüléssel történő alapítása esetén valamennyi érintett tagállam hatóságának
tanúsítványa arról, hogy az egyesülésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket betartották;
d) ha az európai szövetkezet a székhelyét Magyarországra helyezi át, a külföldi nyilvántartó hatóság
tanúsítványát arról, hogy az európai szövetkezet a székhelyáthelyezésre vonatkozó jogszabályi
rendelkezéseket betartotta.
11. közkereseti társaság és betéti társaság esetén a tagsági jogviszony megszűnéséhez kapcsolódóan az ezt
igazoló okirat;
III. A gazdasági társaságok átalakulásának (formaváltozásának, egyesülésének, különválásának)
bejegyzéséhez szükséges további okiratok:
1. az átalakulást megelőzően még be nem fizetett, illetve nem szolgáltatott vagyoni hozzájárulás
teljesítésének igazolása;
2. ha ilyen működik a társaságnál, a felügyelőbizottságnak az átalakulással kapcsolatos nyilatkozata;
3. a szükséges tőkepótlás befizetésének, illetve teljesítésének igazolása;
4. az átalakulási terv;
5. ha az egyesülés vállalkozások koncentrációját jelenti, a Gazdasági Versenyhivatal engedélye vagy a cég
nyilatkozata, hogy az engedélyre nincsen szükség.
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IV. Végelszámolás esetén szükséges okiratok:
a) a legfőbb szervnek a végelszámolás befejezésével kapcsolatos határozatai, ideértve a felügyelőbizottság
(ellenőrző bizottság), illetve a cég könyvvizsgálójának jelentését is,
b) az elfogadott zárójelentés, az utolsó üzleti év számviteli törvény szerinti beszámolója, a
vagyonfelosztási határozat,
c) engedményezéssel, tartozásátvállalással kapcsolatos okiratok,
d) a végelszámoló nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a cég a tartozásait kiegyenlítette,
e) a végelszámolásnak a cég megszűnése nélküli befejezésekor a legfőbb szervnek a végelszámolás
befejezéséről, a tevékenység továbbfolytatásáról, a végelszámoló felmentéséről és az új vezető
tisztségviselő(k) megválasztásáról szóló határozata.

3. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
A szerződésmintával történő cégalapításhoz szükséges okiratok
I. A cégbejegyzéshez szükséges, a bejegyzési kérelemhez csatolandó okiratok:
1. a szerződésminta alapján készült létesítő okirat;
2. az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles
tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozat [az adózás rendjéről szóló 2003. évi
XCII. törvény 22. § (1) bekezdése];
3. a jogi képviselő meghatalmazása, illetve képviseleti jogának igazolása;
4. a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolása,
kivéve, ha a jogi képviselő nyilatkozott, hogy az illeték és a közzétételi költségtérítés átutalásra került;
5. a korlátolt felelősségű társaság esetében a tagjegyzék, közös tulajdonú törzsbetét esetében a
résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével;
6. amennyiben törvény a cég alapítását hatósági engedélyhez köti, az alapítási engedély;
7. változásbejegyzés esetén a legfőbb szervnek vagy a legfőbb szerv helyett eljáró, döntésre jogosult
szervnek a változás alapjául szolgáló határozata, továbbá, ha a változás bírósági vagy hatósági határozaton
alapul, az erre vonatkozó okirat;
8. A vezető tisztségviselő és a cégvezető nyilatkozata arról, hogy nem áll a Gt. 23. §-ában foglalt eltiltás
hatálya alatt.
II. Ha a bejegyzési kérelem tartalmára tekintettel szükséges, egyéb, a jogi képviselő által megvizsgálásra
kerülő okiratok:
1. amennyiben a cég élt névfoglalással, a névfoglalást elrendelő végzés másolata;
2. a) a vezető tisztségviselőknek, a felügyelőbizottsági tagoknak, a könyvvizsgálónak, a megválasztást
elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata, a közkereseti társaság és a betéti társaság vezető
tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja,
b) az a) pontban említettek megválasztásának időtartamát tartalmazó okirat;
3. ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az
összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozata;
4. ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan - három hónapnál nem
régebbi - tulajdoni lapja, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában
megállapítható; a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli
hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;
5. a korlátolt felelősségű társaság esetén:
a) pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett
vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság
rendelkezésére bocsátásáról,
b) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;
6. a zártkörűen működő részvénytársaság esetén:
a) a közgyűlés összehívására vonatkozó meghívó (hirdetmény) és a jelenléti ív,
b) a közgyűlés jegyzőkönyve (kivonata),
c) a pénzforgalmi szolgáltató igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről,
d) vezető tisztségviselői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról;
7. ha külön jogszabály előírja, külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három
hónapnál nem régebbi cégkivonata és annak magyar nyelvű hiteles fordítása, illetve annak hiteles fordításban
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történő igazolása, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az
okirat, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;
8. kézbesítési megbízott megjelölése esetén a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának
a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokirat;
9. ha a cég elnevezésében történelmi személyiség neve szerepel, vagy a cégnévhez másnak jogi érdeke
fűződik, a Ctv. 4. §-ának (4) bekezdésében meghatározott személy vagy szervezet hozzájárulását tartalmazó
okirat;
10. társadalmi szervezet tagról vezetett nyilvántartás adatait tartalmazó három hónapnál nem régebbi
kivonat;
11. önkormányzat tag esetén a képviselő-testület erre vonatkozó döntését tartalmazó okirat;
12. ha a nem pénzbeli hozzájárulás szolgáltatásához hatóság, illetve harmadik személy hozzájárulása
(engedélye) szükséges, ez az okirat;
13. a kiskorú tag képviseletére vonatkozó gyámhivatali határozat, ha a szülő nem láthatja el a kiskorú
képviseletét;
14. változásbejegyzés esetén mindazon további okirat, amelyet az 1. és 2. számú mellékletek a
változásbejegyzési kérelem tartalmára, illetve a cégformára nézve előírnak;
15. az egyéni cég esetén
a) hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy
közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság
rendelkezésére bocsátásáról,
b) ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról.

4. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
A KÖZKERESETI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
Társasági szerződés
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek
megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a
következők szerint állapítjuk meg az alábbi közkereseti társaság
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ........................................................................... Közkereseti Társaság
A társaság rövidített cégneve: ..................................................................................... Kkt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ......................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ......................................................................
1.3. A társaság székhelye: ............................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ..................................................................
1.4. A társaság telephelye(i): ......................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ......................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: .................................................................................................

2. A társaság tagjai
2.1. Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
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Cégnév (név): ......................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..............................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
2.2. Név: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
Cégnév (név): ......................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..............................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: .....................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ...............................................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:
a) határozatlan ................................................................................
b) határozott, .............................................................................-ig

5. A tagok felelőssége
5.1. A tagok a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért saját vagyonukkal
korlátlanul és egyetemlegesen felelnek.
5.2. A társaságba belépő tag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért
a) a többi tagéval azonos.
b) nem áll fenn.

6. A társaság vagyona
A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ............................................... Ft, azaz
.................................................................... forint összegben határozzák meg, amely
a) .............................................................................................................................. Ft, azaz
................................................................................................................ forint készpénzből,
b)
............................................................................................................................
Ft,
azaz
...................................................................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból
áll.
A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke: ........................................................
............................................................................... értéke: ....................................................
............................................................................... értéke: ....................................................

7. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje
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7.1. Név (Cégnév): ......................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: ...................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................
......................... megnevezésű .................................. Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................
7.2. Név (Cégnév): ...................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: ...................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................
......................... megnevezésű .................................. Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................

8. A nyereség felosztása, a veszteség viselése
8.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget
meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak
értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.
8.2. A nyereség és a veszteség a tagok között
a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot
sem lehet kizárni:
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ..................................................%
veszteség viselésének aránya: .......................................................%
Név (Cégnév): ....................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ....................................................%
veszteség viselésének aránya: .........................................................%

9. A tagok gyűlése
9.1. A társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel lehetőségét
valamennyi tag számára biztosítani kell.
9.2. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg
határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek
esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.
9.3. A társaság a tagok gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben
a) tagok gyűlése tartásával
b) a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok gyűlése megtartásán kívül írásbeli
döntéshozatallal is
határozhat.
9.4. Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot
biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is
alkalmazandóak a 9.2. pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell
meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc napon
belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.
9.5. A döntések meghozatalakor
a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.
b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata
van:
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
szavazat száma: ....................................................................................................................
Név (Cégnév): .....................................................................................................................
szavazat száma: .....................................................................................................................
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10. Az üzletvezetés és képviselet
A társaság üzletvezetésére és képviseletére
a) a 2. pontban megjelölt minden tag időbeli korlátozás nélkül jogosult,
A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................
b) az alábbi tag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):
Név: .....................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: .......................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................
c) a 2. pontban megjelölt minden tag határozott ideig jogosult
A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................
A jogviszony vége: ................................................................................................................
,
d) az alábbi tag(ok) határozott ideig jogosult(ak):
Név: .....................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy: .......................................................
Név: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ...........................................................................................................
A jogviszony vége: ................................................................................................................

11. Cégvezető
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ...................................................................................................

12. Cégjegyzés
12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ......................................................................................................................................
Név: ....................................................................................................................................
12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: ...................................................................................................................................
és
Név: .....................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ................................................................................................................................
és
Név: .....................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Könyvvizsgáló
13.1. A társaság könyvvizsgálója:
Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
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Lakcím: ..................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................................................
Cégnév: ...............................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ...................................................................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ..................
Kamarai nyilvántartási száma: ..............................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ..............................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: .............................................................................................
A megbízatás lejárta: .............................................................................................................

14. A tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.

15. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a
tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

16. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok
16.1. A természetes személy tagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más gazdasági
társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.
16.2. Az üzletvezetésre és a képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem állnak fenn
a Gt. 23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmények.
16.3. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a
társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
16.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az
ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: .........................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
................................................................................................................................................

5. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
A BETÉTI TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
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Társasági szerződés
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek
megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a
következők szerint állapítjuk meg az alábbi betéti társaság
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ..................................................................................... Betéti Társaság
A társaság rövidített cégneve: ....................................................................................... Bt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: .....................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: .....................................................................
1.3. A társaság székhelye: ............................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ..................................................................
1.4. A társaság telephelye(i): .....................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): .....................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: .................................................................................................

2. A társaság beltagja(i)
2.1. Név: ....................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
Cégnév (név): .....................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..............................................................................
Székhely: ...............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
2.2. Név: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
Cégnév (név): .....................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ..............................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................

3. A társaság kültagja(i)
3.1. Név: ...................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Cégnév (név): .....................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): .............................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
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Lakcím: .................................................................................................................................
3.2. Név: .................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Cégnév (név): .....................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): .............................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................

4. A társaság tevékenységi köre(i)
4.1. Főtevékenység: ......................................................................................................................
4.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ...............................................................................................
4.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

5. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:
a) határozatla
b) határozott, ..............................................................................-ig

6. A tagok felelőssége
6.1. A beltag a társaság vagyonával nem fedezett hitelezői követelések kiegyenlítéséért korlátlanul, az
esetleges más beltagokkal egyetemlegesen, saját vagyonával felel.
6.2. A társaságba belépő beltag felelőssége a belépése előtt keletkezett társasági kötelezettségekért
a) a többi beltagéval azonos.
b) nem áll fenn.
6.3. A kültag csak a társasági szerződésben vállalt vagyoni betét szolgáltatására köteles, a társaság
kötelezettségeiért azonban - a törvényben meghatározott kivétellel - nem felel.
6.4. Az a kültag, aki korábban a társaság beltagja volt, a beltagi minősége megszűnésétől számított öt
éves jogvesztő határidőn belül beltagként felel a társaság harmadik személlyel szemben fennálló olyan
tartozásáért, amely a beltagi minősége megszűnése előtt keletkezett.

7. A társaság vagyona
A felek a társaság működéséhez szükséges vagyon mértékét ................................. Ft, azaz
...................................................................................................................................... forint
összegben határozzák meg, amely
a) .................................. Ft, azaz ...................................................... forint készpénzből áll,
b) ................................... Ft, azaz .................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll.
A nem pénzbeli hozzájárulás megnevezése és értéke:
..................................................... értéke: ..............................................................................
..................................................... értéke: .............................................................................

8. Az egyes tagok vagyoni hozzájárulása, rendelkezésre bocsátásának ideje
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8.1. Név (Cégnév): ......................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: ..................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................
................................ megnevezésű ........................... Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje: ......................................................................................
8.2. Név (Cégnév): .................................................................................................................
vagyoni hozzájárulás összege: ...............................................................................................
vagyoni hozzájárulás összetétele: ...................................................................... Ft készpénz
rendelkezésre bocsátásának ideje: .....................................................................................
................................ megnevezésű ........................... Ft értékű nem pénzbeli hozzájárulás
rendelkezésre bocsátásának ideje: .....................................................................................

9. A nyereség felosztása, a veszteség viselése
9.1. Egyik tag sem köteles vagyoni hozzájárulását a társasági szerződésben meghatározott összeget
meghaladóan növelni, vagy veszteség esetén azt kiegészíteni. A tag a vagyoni hozzájárulását vagy annak
értékét a társaság, illetve a tagsági jogviszony fennállása alatt nem követelheti vissza.
9.2. A nyereség és a veszteség a tagok között
a) a vagyoni hozzájárulásuk arányában oszlik meg,
b) az alábbi arányban oszlik meg azzal, hogy a nyereségből vagy a veszteség viseléséből egyik tagot
sem lehet kizárni:
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ...................................%
veszteség viselésének aránya: ........................................%
Név (Cégnév): ...................................................................................................................
nyereség megosztásának aránya: ...................................%
veszteség viselésének aránya: ........................................%

10. A tagok gyűlése
10.1. A betéti társaság legfőbb szerve a tagok gyűlése, amelynek tevékenységében való részvétel
lehetőségét valamennyi tag számára biztosítani kell.
10.2. A tagok gyűlése a leadható összes szavazatszámhoz viszonyított szótöbbséggel hozza meg
határozatait. A határozathozatal egyszerű szótöbbséggel történik, kivéve azokat a kérdéseket, amelyek
esetében a törvény háromnegyedes szótöbbséget vagy egyhangúságot ír elő.
10.3. A társaság a tagok gyűlésének hatáskörébe tartozó ügyekben
a) tagok gyűlése tartásával
b) a számviteli törvény szerinti beszámolót jóváhagyó tagok gyűlése megtartásán kívül írásbeli
döntéshozatallal is
határozhat.
10.4. Az írásbeli döntésre bocsátott határozat tervezetét írásban és a döntésre legalább nyolc napot
biztosítva kell a tagokkal közölni, akik szavazatukat írásban adják le. Írásbeli döntéshozatal esetében is
alkalmazandóak a 10.2. pontban foglaltak. A határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon
kell meghozottnak tekinteni. A szavazás eredményéről az utolsó szavazat beérkezését követő nyolc
napon belül kell a tagokat írásban tájékoztatni.
10.5. A döntések meghozatalakor
a) minden tagnak azonos mértékű szavazata van.
b) a tagok az alábbi szavazati joggal rendelkeznek azzal, hogy minden tagnak legalább egy szavazata
van:
Név: ......................................................................................................................................
szavazat száma: ....................................................................................................................
Név: .....................................................................................................................................
szavazat száma: .....................................................................................................................
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11. Az üzletvezetés és képviselet
A társaság üzletvezetésére és képviseletére
a) a 2. pontban megjelölt minden beltag időbeli korlátozás nélkül jogosult,
A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................
b) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) időbeli korlátozás nélkül jogosult(ak):
Név: ...............................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................
c) a 2. pontban megjelölt minden beltag határozott ideig jogosult,
A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................
A jogviszony vége: ...............................................................................................................
d) az alábbi beltag(ok) és/vagy kültag(ok) határozott ideig jogosult(ak):
Név: ...............................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................
A jogviszony vége: ................................................................................................................
e) az alábbi, egyetlen üzletvezetésre és képviseletre jogosult tag, időbeli korlátozás nélkül jogosult:
Név: ...................................................................................................................................
A jogi személy tag által kijelölt természetes személy:
Név: ......................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
A jogviszony kezdete: ..........................................................................................................

12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ...................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..................................................................................................

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ......................................................................................................................................
Név: ...................................................................................................................................
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: ..................................................................................................................................
és
Név: ..................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ..............................................................................................................................
és
Név: ...................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
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14. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ............................................................................................
Cégnév: ..............................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ...................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ..................
Kamarai nyilvántartási száma: .............................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: .............................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................

15. A tagsági viszony megszűnése
A tagsági viszony a Gt. 99. §-ában felsorolt esetekben szűnik meg.

16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a tartozások kiegyenlítése után fennmaradó vagyont a
tagok között a vagyoni hozzájárulásuk arányában kell felosztani.

17. Vegyes és záró rendelkezések, nyilatkozatok
17.1. A természetes személy beltagok kijelentik, hogy nagykorúak, továbbá nem tagjai olyan más
gazdasági társaságnak, ahol felelősségük korlátlan, és nem egyéni vállalkozók.
17.2. Az üzletvezetésre és képviseletre jogosult tagok kijelentik, hogy velük szemben nem áll fenn a Gt.
23. §, illetve 25. § (3) bekezdésben írt kizáró körülmény.
17.3. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a
társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
17.4. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az
ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: .......................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
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................................................................................................................................................

6. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
A KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG SZERZŐDÉSMINTÁJA
Társasági szerződés
Alulírott tagok, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek
megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a
következők szerint állapítjuk meg az alábbi korlátolt felelősségű társaság
a) társasági szerződését,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt társasági szerződését:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ............................................................ Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: .................................................................................... Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ....................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ....................................................................
1.3. A társaság székhelye: ............................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ................................................................
1.4. A társaság telephelye(i): ....................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ....................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: ...............................................................................................

2. A társaság tagjai
2.1. Név: ...................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Cégnév (név): ....................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ............................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ...................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
2.2. Név: ...............................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Cégnév (név): ....................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ............................................................................
Székhely: .............................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ..................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)
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3.1. Főtevékenység: .....................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, ............................................................................-ig.

5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje ............................................................................................. Ft, azaz
.......................................................................................................................... forint, amely
a) ............................. Ft azaz ..................................................................................... forint
készpénzből áll, amely a törzstőke ....................................................................... százaléka
Ebből az alapításkor a társaság számlavezető bankjába/pénztárába befizetett összeg
........................................ Ft, a pénzbeli hozzájárulás ...................................... százaléka
b) .......................................................................................................................... Ft, azaz
.............................................................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstőke............................................ százaléka
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték az összes nem pénzbeli hozzájárulás ................
százaléka.
5.2. A tagok a nem pénzbeli hozzájárulás értékének megállapításánál könyvvizsgálót
a) nem vettek igénybe.
b) igénybe vettek.

6. Az egyes tagok törzsbetétje
6.1. Név (Cégnév): ......................................................................................................................
Törzsbetét összege: ......................................................................................................... Ft.
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ..................................................................................................................... Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft
6.2. Név (Cégnév): ..................................................................................................................
Törzsbetét összege: ...............................................................................................................
Törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ...................................................................................................................... Ft.
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése: ................................................................. értéke: ..................................... Ft

7. A törzsbetétek teljesítési határideje
7.1. Amennyiben a tagok a törzsbetét készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizették be,
kötelesek a törzsbetétjüket képező készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a
cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába.
7.2. Amennyiben a tagok a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem bocsátották
rendelkezésre,
kötelesek
a
törzsbetétjüket
képező
nem
pénzbeli
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hozzájárulást.................................................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított három
éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.
7.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

8. Pótbefizetés
8.1. A taggyűlés a veszteségek fedezésére a tagok számára
a) pótbefizetést előírhat.
b) pótbefizetést nem írhat elő.
8.2. A pótbefizetés legmagasabb összege: ......................................................................... Ft.
8.3. A pótbefizetés teljesítésének módja:
a) pénzbeli hozzájárulás.
b) nem pénzbeli hozzájárulás.
8.4. A pótbefizetési kötelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
8.5. A pótbefizetés legfeljebb
a) üzleti évenként egy alkalommal, a számviteli törvény szerinti éves beszámolót jóváhagyó
taggyűlésen
b) üzleti évenként ............................... alkalommal írható elő (pótbefizetés gyakorisága).
8.6. Pótbefizetés
a) azonnali teljesítési kötelezettség
b) legfeljebb.................... hónapon belüli teljesítési kötelezettség mellett írható elő (pótbefizetés
ütemezése).
8.7. A pótbefizetés visszafizetése
a) a teljesítés módja szerint
b) készpénzben
történik.

9. Üzletrész
9.1. A társaság bejegyzését követően a tagok jogait és a társaság vagyonából őket megillető hányadot az
üzletrész testesíti meg. Minden tagnak csak egy üzletrésze lehet. Egy üzletrésznek több tulajdonosa is
lehet, ezek a személyek a társasággal szemben egy tagnak számítanak; jogaikat - ideértve a társasági
szerződés megkötését is - csak közös képviselőjük útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő
kötelezettségekért egyetemlegesen felelnek.
9.2. Az üzletrész
a) a tagok törzsbetétjéhez igazodik.
b) a tagok törzsbetétjétől eltér.
Ennek megfelelően az üzletrészek megoszlása:
1. üzletrész ...............................................%
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
Lakóhely: .............................................................................................................................
2. üzletrész ............................................%
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
Lakóhely: ..............................................................................................................................
3. üzletrész ............................................%
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................
Név (Cégnév): ...................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................
Közös képviselő: ..................................................................................................................
Lakóhely: ...............................................................................................................................
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10. Az üzletrészek átruházása, felosztása
10.1. Az üzletrész a társaság tagjaira - a társaság saját üzletrészét (Gt. 135. §) kivéve - szabadon
átruházható.
10.2. Az üzletrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruházni, ha a tag a törzsbetétét teljes
mértékben befizette, kivéve a Gt. 138. §-ban foglalt esetet. A tagot, a társaságot vagy a taggyűlés által
kijelölt személyt az adásvételi szerződés útján átruházni kívánt üzletrészre
a) elővásárlási jog illeti meg a fenti sorrendben.
b) elővásárlási jog nem illeti meg.
10.3. Az üzletrész kívülálló személyre történő átruházásához
a) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése szükséges.
b) a taggyűlés (a társaság) beleegyezése nem szükséges.
Az a) pont szerinti esetben a beleegyezés akkor tagadható meg, ha az üzletrész átruházása a társaság
jogos érdekeit sérti vagy veszélyezteti.
10.4. Adásvételi szerződésen kívüli jogcímen
a) az üzletrész átruházható.
b) az üzletrész nem ruházható át.
10.5. A társaság a saját üzletrészét
a) a vásárlástól számított egy éven belül köteles elidegeníteni.
b) a vásárlástól számított................................................................. éven/hónapon belül köteles
elidegeníteni.
c) nem köteles elidegeníteni.
10.6. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása, öröklés, valamint a házastársi közös
vagyon megosztása esetén osztható fel.

11. A nyereség felosztása
11.1. A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és a taggyűlés által felosztani
rendelt, a számviteli törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad
eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott eredményéből arányos hányad (osztalék) illeti meg.
11.2. Az eredmény a tagok között
a) a törzsbetétek arányában oszlik meg.
b) az alábbi arányban oszlik meg:
Név (Cégnév): ......................................................................................................................
Arány: ...........................................%
Név (Cégnév): ...................................................................................................................
Arány: ...........................................%

12. A társaság taggyűlése
12.1. A taggyűlés a társaság legfőbb szerve. A taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a
kérdések, amelyeket a törvény a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
12.2. A társaság a taggyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) taggyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
12.3. Az egyes tagokat megillető szavazatok száma:
Név (Cégnév): .......................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
Név (Cégnév): ...................................................................................................................
szavazatszám: ................................................................. arány: ........................................%
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12.4.A tagok a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő
kérdésekben
a) nem zárják ki.
b) kizárják.
12.5. A taggyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal
rendelkező jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
12.6. A taggyűlést az ügyvezető hívja össze.

13. Az ügyvezető
13.1. A társaság ügyvezetője:
Név: ...................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Az ügyvezetői megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: .........................................................................................................
13.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

14. Cégvezető
14.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
14.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ...................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..................................................................................................

15. Cégjegyzés
15.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ......................................................................................................................................
Név: ...................................................................................................................................
15.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: ..................................................................................................................................
és
Név: ...................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ...............................................................................................................................
és
Név: ...................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

16. Felügyelőbizottság
16.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
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16.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: ........................................................................................................
16.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: .....................................................................................................................................
Anyja neve: ............................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .............................................................................................
A megbízatás lejárta: .........................................................................................................
Név: ...................................................................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: .................................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: .........................................................................................................

17. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: ..................................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: .............................................................................................
Cégnév: ..............................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ..................................................................................................................
Székhely: ..............................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: ..................
Kamarai nyilvántartási száma: .............................................................................................
Anyja neve: ..........................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: .............................................................................................
Anyja neve: ...........................................................................................................................
Lakcím: ................................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ............................................................................................
A megbízatás lejárta: ............................................................................................................

18. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyont a tagok
között a vagyoni hozzájárulás arányában kell felosztani.

19. Egyéb rendelkezések
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19.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a
társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
19.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a gazdasági társaságokról szóló
törvény, a társaságnak és tagjainak az ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: ..........................................................................
Tagok aláírása:
................................................................................................................................................
Név:
................................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
................................................................................................................................................

7. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
AZ EGYSZEMÉLYES KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG ALAPÍTÓ
OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
Alulírott alapító, a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.) rendelkezéseinek
megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a
következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes korlátolt felelősségű társaság
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ....................................................... Korlátolt Felelősségű Társaság
A társaság rövidített cégneve: ................................................................................ Kft.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ..................................................................
1.3. A társaság székhelye: .....................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: ................................................................
1.4. A társaság telephelye(i): ................................................................................................
1.5. A társaság fíóktelepe(i): .................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: .............................................................................................

2. A társaság alapítója
Név: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
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Cégnév (név): ...............................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám):...........................................................................
Székhely: .......................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: .................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: ......................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama
A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, ....................................................................................-ig

5. A társaság törzstőkéje
5.1. A társaság törzstőkéje ..................................................................................................... Ft,
azaz ................................................................................................................. forint, amely
a) .............................. Ft, azaz ............................................................ készpénzből áll,
amely a törzstőke .............................. százaléka
b) ........... Ft, azaz ........................................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a törzstőke .............................. százaléka
5.2. A bejegyzési kérelem cégbírósághoz történő benyújtásáig
a) a pénzbeli hozzájárulás .......... %-át
b) a pénzbeli hozzájárulásból 100 000 Ft-ot
be kell fizetni a társaság számlavezető bankjába/pénztárába, illetve a nem pénzbeli hozzájárulást a
társaság rendelkezésére kell bocsátani.
5.3. Amennyiben az alapító a törzstőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizette be,
köteles a fennmaradó készpénz összeget ....................................-ig, legkésőbb azonban a
cégbejegyzéstől számított egy éven belül befizetni.
5.4. A törzstőke teljesítésének megtörténtét az ügyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni.

6. A tag törzsbetétje
Név (Cégnév): .................................................................................................................
A törzsbetét összege: ......................................................................................................... Ft
A törzsbetét összetétele:
a) Készpénz ...............................................................................................................Ft
b) Nem pénzbeli hozzájárulás:
megnevezése:..................................................................................................................... értéke: ............ Ft

7. Üzletrész
A társaság bejegyzését követően a tag jogait és a társaság vagyonából őt megillető hányadot az üzletrész
testesíti meg. A tagnak csak egy üzletrésze lehet.
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8. Az üzletrészek átruházása, felosztása
8.1. Az egyszemélyes társaság a saját üzletrészét nem szerezheti meg.
8.2. Az üzletrész csak átruházás, a megszűnt tag jogutódlása és öröklés, valamint a házastársi közös
vagyon megosztása esetén osztható fel.
8.3. Ha az egyszemélyes társaság az üzletrész felosztása vagy a törzstőke emelése folytán új taggal
egészül ki, és így többszemélyes társasággá válik, a tagok kötelesek az alapító okiratot társasági
szerződésre módosítani.

9. A nyereség felosztása
A tagot a társaságnak a Gt. 131. § (1) bekezdése szerint felosztható és felosztani rendelt, a számviteli
törvény szerint meghatározott tárgyévi adózott eredményéből, illetve a szabad eredménytartalékkal
kiegészített tárgyévi adózott eredményéből osztalék illeti meg.

10. Az alapítói határozat
10.1. A taggyűlés hatáskörébe tartozó kérdésekben az alapító határozattal dönt, és erről az
ügyvezető(ke)t írásban értesíti.
10.2. Az alapító kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a kérdések, amelyeket a törvény a
taggyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.

11. Az ügyvezető
11.1. A társaság ügyvezetője:
Név: .................................................................................................................................
Anyja neve: .........................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .....................................................................................
A megbízatás lejárta: ..................................................................................................
11.2. Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).

12. Cégvezető
12.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
12.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ...........................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................
Lakcím: ......................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ............................................................................................

13. Cégjegyzés
13.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ..............................................................................................................................
Név: ..........................................................................................................................
13.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
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a) Név: ................................................................................................................................
és
Név: .................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: .............................................................................................................................
és
Név: ................................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

14. Felügyelőbizottság
14.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
14.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: ........................................................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................
Lakcím: ...................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................
A megbízatás lejárta: ................................................................................................
14.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakcím: .....................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ...................................................................................
A megbízatás lejárta:................................................................................................
Név: ...........................................................................................................................
Anyja neve: ................................................................................................................
Lakcím: .....................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................
A megbízatás lejárta: ...............................................................................................

15. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
Név: ................................................................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Lakcím: ....................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ......................................................................................
Cégnév: ..................................................................................................................
Cégjegyzékszám: .......................................................................................................
Székhely: ...................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: .............
Kamarai nyilvántartási száma: ....................................................................................
Anyja neve: ..............................................................................................................
Lakcím: ........................................................................................................................

182

Helyettes könyvvizsgáló neve: ....................................................................................
Anyja neve: ...............................................................................................................
Lakcím: ....................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: ..................................................................................
A megbízatás lejárta: .................................................................................................

16. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az
alapítót illeti meg.

17. Egyéb rendelkezések
17.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a
társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
17.2. A jelen társasági szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az
ott nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt:.........................................................................
Az alapító aláírása:
......................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
......................................................................................................................................

8. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
A ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPSZABÁLYMINTÁJA
Alapszabály
Alulírott alapítók (részvényesek), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)
rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta
alkalmazásával a következők szerint állapítják meg az alábbi zártkörűen működő részvénytársaság
a) alapszabályát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát:

1. A társaság neve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: ............................................... Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: .................................................................................... Zrt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: ....................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ......................................................................
1.3. A társaság székhelye: .........................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:
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1.4. A társaság telephelye(i): ...................................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ...................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: ...............................................................................................

2. A társaság alapítói (részvényesei)
2.1. Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
Cégnév (név): ................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ............................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
2.2. Név: .............................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
Cégnév (név): ................................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ............................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: ......................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája
A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, ...............-ig.
4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje
5.1. A társaság alaptőkéje .................................................................................................. Ft,
azaz ............................................................................................................. forint, amely
a) ........................................................................................................................ Ft, azaz
....................................................... készpénzből áll, amely az alaptőke ......... százaléka.
Ebből az alapításkor befizetett összeg .................... Ft, amely ............ százaléka az átvenni vállalt
részvények
(i) névértékének
(ii) kibocsátási értékének.
b) ................................................................................................................... Ft, azaz
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................... forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll, amely az alaptőke ......... százaléka.
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ................... Ft, amely ......... százaléka az átvenni
vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés
a) jelen alapszabály melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név: .............................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
Cégnév: .......................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ............................................................................................................
Székhely: ........................................................................................................................
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor.
5.3. A társaság alaptőkéje .............. darab ......... Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből áll.
5.4. A részvények előállításának módja:
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.
5.5. A részvények kibocsátási értéke
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) .............. Ft, azaz .......................................................................................... forint.
5.6. Az alapítók jelen alapszabály elfogadásával kötelezettséget vállalnak valamennyi részvény átvételére.

6. Az alaptőke rendelkezésre bocsátása, a részvények az alapítók (részvényesek)
közötti megosztása
6.1. Az 5.3. pontban meghatározott részvények az alapítók (részvényesek) között az alábbiak szerint
oszlanak meg:
Név (Cégnév): ...............................................................................................................
Vagyoni hozzájárulás: ................................................................................. Ft, amelyből
a) készpénz: .............................................................................................................. Ft,
b) nem pénzbeli hozzájárulás
megnevezése: ................................................................... értéke: ........................ Ft.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ....................................................... db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után: .............................................................................. db,
összesen: .................................................................................................................. db.
Név (Cégnév): .............................................................................................................
Vagyoni hozzájárulás: .................................................................................. Ft, amelyből
a) készpénz: .............................................................................................................. Ft,
b) nem pénzbeli hozzájárulás
megnevezése: ......................................................................... értéke: .................... Ft.
Részvények száma: a pénzbeli hozzájárulás után: ........................................................ db,
a nem pénzbeli hozzájárulás után: .............................................................................. db,
összesen: .................................................................................................................. db.
6.2. Amennyiben az alapítók (részvényesek) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem
fizették be, kötelesek a fennmaradó összeget ............-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy
éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.
6.3. Amennyiben az alapítók (részvényesek) a nem pénzbeli hozzájárulást teljes egészében alapításkor nem
bocsátották rendelkezésre, kötelesek a fennmaradó nem pénzbeli hozzájárulást ...............................-ig,
legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított öt éven belül a társaság rendelkezésére bocsátani.

7. A részvény átruházásának korlátozása
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A részvények átruházásához
a) a részvénytársaság beleegyezésére nincs szükség.
b) a részvénytársaság beleegyezésére van szükség a Gt. 205. §-ában meghatározott módon.

8. A nyereség felosztása
Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a
közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék)
illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésről döntő közgyűlés
időpontjában a részvénykönyvben szerepel. Az alapító (részvényes) az osztalékra csak a már teljesített
vagyoni hozzájárulása arányában jogosult.

9. A közgyűlés
9.1. A közgyűlés a társaság legfőbb szerve. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartoznak mindazok a
kérdések, amelyeket a törvény a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe utal.
9.2. A közgyűlést
a) az igazgatóság
b) a vezérigazgató
hívja össze.
9.3. A közgyűlést évente
a) legalább egyszer
b) ................................................................................................... hónapi gyakorisággal
össze kell hívni a részvénytársaság
a) székhelyére vagy telephelyére.
b) .......................................................................................................................... címre.
9.4. A közgyűlést a közgyűlés kezdő napját legalább 15 nappal megelőzően a részvényeseknek küldött
meghívó útján kell összehívni. A meghívót
a) papíralapon
b) elektronikus úton
kell megküldeni.
9.5. A társaság a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó ügyekben
a) közgyűlés tartásával
b) írásbeli döntéshozatallal is
határozhat.
9.6. A részvényhez fűződő szavazati jogot a részvény névértéke határozza meg. A közgyűlésen szavazati
joggal a részvényes a részvény, vagy letéti, illetve tulajdonosi igazolás birtokában, a részvénykönyvbe
történő bejegyzést követően rendelkezik.
9.7.A részvényesek a határozatképességre vonatkozó szabályok alkalmazását az egyszerű többséget igénylő
kérdésekben
a) nem zárják ki.
b) kizárják.
9.8. A közgyűlés határozatképes, ha azon a szavazásra jogosító részvények által megtestesített szavazatok
több mint felét képviselő részvényes jelen van. Ha a közgyűlés nem határozatképes, a megismételt közgyűlés
az eredeti napirenden szereplő ügyekben a megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes. A nem
határozatképes és a megismételt közgyűlés között legalább három napnak kell eltelnie, de ez az időtartam
nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.
9.10. A közgyűlés határozatait, amennyiben a törvény másként nem rendelkezik, a szavazati joggal
jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.

10. Az igazgatóság, a vezérigazgató
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10.1. A társaságnál
a) igazgatóság működik.
b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.
10.2.Az igazgatóság elnökét a közgyűlés választja. Az igazgatóság elnöke:
Név: ..................................................................................................................................
Anyja neve: ........................................................................................................................
Lakcím: ..............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ...........................................................................................
A megbízatás lejárta: .......................................................................................................
10.3.Az igazgatóság tagjai:
Név: .................................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ..........................................................................................
A megbízatás lejárta: .......................................................................................................
Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................
A megbízatás lejárta: .....................................................................................................
10.4.Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.
10.5.A vezérigazgató:
Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................
A megbízatás lejárta: ..................................................................................................
10.6.A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.

11. Cégvezető
11.1. A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
11.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
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Név: .........................................................................................................................
Anyja neve: .................................................................................................................
Lakcím: .......................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: ..........................................................................................

12. Cégjegyzés
12.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ............................................................................................................................
Név: .........................................................................................................................
12.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név:..........................................................................................................................
és
Név:
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ........................................................................................................................
és
Név: ..........................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

13. Felügyelőbizottság
13.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
13.2.A felügyelőbizottság elnöke:
Név: .............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................
A megbízatás lejárta: ...................................................................................................
13.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................
A megbízatás lejárta: ...................................................................................................
Név: ............................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................
A megbízatás lejárta: ....................................................................................................

14. Könyvvizsgáló
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A társaság könyvvizsgálója:
Név: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: .........................................................................................
Cégnév: ......................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ............................................................................................................
Székhely: .......................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve: .................
Kamarai nyilvántartási száma: .........................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ........................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................
A megbízatás lejárta: ......................................................................................................

15. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az
alapítókat (részvényeseket) illeti meg.

16. Egyéb rendelkezések
16.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a
társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) társaság honlapján
tesz eleget.
16.2. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: .............................................................................
Az alapítók (részvényesek) aláírása:
....................................................................................................................................
Név:
....................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
....................................................................................................................................

9. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
AZ EGYSZEMÉLYES ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG ALAPÍTÓ
OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
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Alulírott alapító (részvényes), a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény (Gt.)
rendelkezéseinek megfelelően, a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta
alkalmazásával a következők szerint állapítja meg az alábbi egyszemélyes zártkörűen működő
részvénytársaság
a) alapító okiratát,
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
1.1. A társaság cégneve: .............................................. Zártkörűen Működő Részvénytársaság
A társaság rövidített cégneve: ................................................................................ Zrt.
1.2. A társaság idegen nyelvű cégneve: .................................................................................
A társaság idegen nyelvű rövidített cégneve: ..................................................................
1.3. A társaság székhelye: ........................................................................................................
A társaság székhelye
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével: .............................................................
1.4. A társaság telephelye(i): ...............................................................................................
1.5. A társaság fióktelepe(i): ................................................................................................
1.6. A cég e-mail elérhetősége: ...........................................................................................

2. A társaság alapítója (részvényese)
Név: ............................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
Cégnév (név): ...............................................................................................................
Cégjegyzékszám (nyilvántartási szám): ...........................................................................
Székhely: ..........................................................................................................................
Képviseletre jogosult neve: ................................................................................................
Anyja neve: .......................................................................................................................
Lakcím: .............................................................................................................................

3. A társaság tevékenységi köre(i)
3.1. Főtevékenység: ......................................................................................................................
3.2. Egyéb tevékenységi kör(ök): ..............................................................................................
3.3. A társaság ügyvezetése
a) jogosult
b) nem jogosult
a tevékenységi kör(ök) módosítására.

4. A társaság működésének időtartama, működési formája
4.1. A társaság időtartama:
a) határozatlan
b) határozott, ..............-ig.
4.2. A részvénytársaság működési formája: zártkörűen működő részvénytársaság.

5. A társaság alaptőkéje
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5.1. A társaság alaptőkéje .................................................................................................. Ft,
azaz ............................................................................................................. forint, amely
a) ...................................... Ft, azaz ........................................................ készpénzből áll,
amely az alaptőke ......................................................................................... százaléka
Ebből az alapításkor rendelkezésre bocsátott érték ................... Ft, amely .......... százaléka
az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
b) ...................... Ft, azaz ................................. forint nem pénzbeli hozzájárulásból áll,
amely a ............................................................. százaléka az átvenni vállalt részvények
(i) névértékének.
(ii) kibocsátási értékének.
A nem pénzbeli hozzájárulást a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig rendelkezésre kell bocsátani.
5.2. A nem pénzbeli hozzájárulás értékelését tartalmazó könyvvizsgálói jelentés
a) jelen alapító okirat melléklete, és a nem pénzbeli hozzájárulás előzetes felülvizsgálatát
Név: ............................................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................
Cégnév: .......................................................................................................................
Cégjegyzékszám: .............................................................................................................
Székhely: .........................................................................................................................
könyvvizsgáló végezte.
b) készítésére nem kerül sor.
5.3. A nem pénzbeli hozzájárulás
5.3.1. tárgya: ........................................................... értéke: ............................................ Ft,
a nem pénzbeli hozzájárulás ellenében adandó részvények száma .....................................
névértéke megegyezik az 5.4. pontban meghatározottal.
5.4. A társaság alaptőkéje ........ darab .......................................... Ft névértékű névre szóló törzsrészvényből
áll.
5.5. A részvények előállításának módja:
a) nyomdai úton történik.
b) dematerializált módon történik.
5.6. A részvények kibocsátási értéke
a) megegyezik a részvények névértékével.
b) .............................. Ft.
5.7. Amennyiben az alapító (részvényes) az alaptőke készpénz részét teljes egészében alapításkor nem fizeti
be, köteles a fennmaradó összeget ..........................-ig, legkésőbb azonban a cégbejegyzéstől számított egy
éven belül befizetni a társaság számlavezető bankjába.

6. A nyereség felosztása
Az alapítót (részvényest) a részvénytársaságnak a Gt. 219. § (1) bekezdése szerint felosztható és a
közgyűlés által felosztani rendelt eredményéből a részvényei névértékére jutó arányos hányad (osztalék)
illeti meg. Osztalékra az az alapító (részvényes) jogosult, aki az osztalékfizetésre vonatkozó döntés
időpontjában a részvénykönyvben szerepel.

7. Az alapítói (részvényesi) határozat
A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben az alapító (részvényes) írásban dönt, amelyről a vezető
tisztségviselő(ke)t értesíteni köteles.

8. Az igazgatóság, a vezérigazgató
8.1. A társaságnál
a) igazgatóság működik.
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b) igazgatóság kinevezésére nem kerül sor, az igazgatóság jogait vezérigazgató gyakorolja.
8.2. Az igazgatóság elnökét az alapító választja. Az igazgatóság elnöke:
Név: ...............................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ........................................................................................
A megbízatás lejárta:....................................................................................................
8.3. Az igazgatóság tagjai:
Név: ...............................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Lakcím:............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................
A megbízatás lejárta: ....................................................................................................
Név:.............................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................
A megbízatás lejárta: ....................................................................................................
8.4. Az igazgatóság fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.
8.5. A vezérigazgató:
Név: ................................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................
Lakcím: ............................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................
A megbízatás lejárta: ....................................................................................................
8.6. A vezérigazgató fizetőképességi nyilatkozat tételére
a) köteles.
b) nem köteles.

9. Cégvezető
9.1. A társaságnál cégvezető választására
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
9.2. Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):
Név: ............................................................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
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Lakcím: ...........................................................................................................................
Kinevezés kezdő időpontja: .............................................................................................

10. Cégjegyzés
10.1. Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név: ...............................................................................................................................
Név: ..........................................................................................................................
10.2. Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név: ..........................................................................................................................
és
Név: ..........................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b) Név: ......................................................................................................................
és
Név: .........................................................................................................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.

11. Felügyelőbizottság
11.1. A társaságnál felügyelőbizottság választására
a) sor kerül.
b) nem kerül sor.
11.2. A felügyelőbizottság elnöke:
Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................
A megbízatás lejárta: ..................................................................................................
11.3. A felügyelőbizottság tagjai:
Név: ..............................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: ......................................................................................
A megbízatás lejárta: .................................................................................................
Név: .........................................................................................................................
Anyja neve: ...................................................................................................................
Lakcím: .........................................................................................................................
A megbízatás
a) határozott időre,
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja: .......................................................................................
A megbízatás lejárta: ..................................................................................................

12. Könyvvizsgáló
A társaság könyvvizsgálója:
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Név: ..........................................................................................................................
Anyja neve: ....................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................
Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................
Cégnév: .....................................................................................................................
Cégjegyzékszám: ............................................................................................................
Székhely: ........................................................................................................................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
Kamarai nyilvántartási száma: ..........................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................
Helyettes könyvvizsgáló neve: ..........................................................................................
Anyja neve: .....................................................................................................................
Lakcím: ...........................................................................................................................
A megbízatás kezdő időpontja: .........................................................................................
A megbízatás lejárta: ........................................................................................................

13. A társaság megszűnése
A társaság jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon az
alapítót (részvényest) illeti meg.

14. Egyéb rendelkezések
14.1. Azokban az esetekben, amikor a Gt. a társaságot kötelezi arra, hogy közleményt tegyen közzé, a
társaság e kötelezettségének
a) a Cégközlönyben
b) a társaság honlapján
tesz eleget.
14.2. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Gt., a társaságnak és tagjainak az ott nem
szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
Kelt: .............................................................................
Az alapító aláírása:
....................................................................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
....................................................................................................................................

10. számú melléklet a 2006. évi V. törvényhez
AZ EGYÉNI CÉG ALAPÍTÓ OKIRAT MINTÁJA
Alapító okirat
Alulírott alapító, az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően,
a 2006. évi V. törvény (Ctv.) mellékletét képező szerződésminta alkalmazásával a következők szerint
állapítja meg az alábbi egyéni cég
a) alapító okiratát
b) változásokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát:
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1.

Az egyéni cég cégneve, székhelye, telephelye(i), fióktelepe(i)
Az egyéni cég neve:
1.1. ........................................................................................................................................
Egyéni Cég
Az egyéni cég rövidített cégneve:
...................................................................................................................... ec./kfc.
Az egyéni cég idegen nyelvű cégneve:
1.2.
.............................................................................................................................
Az egyéni cég idegen nyelvű rövidített
cégneve:.............................................................................................................
Az egyéni cég székhelye:
1.3
............................................................................................................................................
.
.......
Az egyéni cég székhelye
..................................................................................................................................................
.
a) egyben a központi ügyintézés helye is.
b) nem azonos a központi ügyintézés helyével:
................................................................................................................
Az egyéni cég telephelye(i):
1.4
............................................................................................................................................
.
.
Az egyéni cég
1.5
fióktelepe(i):........................................................................................................................
.
....................
Az egyéni cég e-mail elérhetősége:
1.6.
.................................................................................................................................
2.
Az egyéni cég tagja
Név:..........................................................................................................................................
......................................
Anyja neve:
..................................................................................................................................................
......................
Lakcím:
..................................................................................................................................................
.............................
Egyéni vállalkozói nyilvántartási száma:
...........................................................................................................................
3.

Az egyéni cég tevékenységi köre(i)
Főtevékenység:
3.1
.............................................................................................................................................
.
......................
Egyéb tevékenységi
3.2
kör(ök):...............................................................................................................................
.
...........
4.

Az egyéni cég működésének időtartama
Az egyéni cég időtartama:
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a) határozatlan
b) határozott,
..................................................................................................................................................
.................-ig.
Az egyéni cég jegyzett tőkéje
A társaság jegyzett
5.1
tőkéje..................................................................................................................................
.
.............. Ft
Azaz
..................................................................................................................................................
.............. forint amely
a) ....................................... Ft azaz
.......................................................................................................... készpénzből áll,
amely a jegyzett tőke
..................................................................................................................................................
. %-a
b)................................... Ft, azaz
..................................................................................................... forint nem pénzbeli
hozzájárulásból áll.
5.2
Az alapító felelősségének módja:
a) korlátlan
b) korlátozott, a pótbefizetés összege:
.................................................................................................................................
5.3.
Osztalékelőleg fizetésére
a) sor kerülhet
b) nem kerülhet sor.
6.
Ügyvezető
6.1.
A társaság ügyvezetője:
Név:
..................................................................................................................................................
...................................
Anyja neve:
..................................................................................................................................................
.......................
Lakcím:
..................................................................................................................................................
..............................
A megbízatás
a) határozott időre
b) határozatlan időre
szól.
A megbízatás kezdő időpontja:
............................................................................................................................................
A megbízatás lejárta:
..................................................................................................................................................
.......
6.2. :
Az ügyvezető(k) fizetőképességi nyilatkozat tételére köteles(ek).
5.

7.

Cégvezető
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7.1.

A társaságnál cégvezető kinevezésére
a) sor kerülhet.
b) nem kerülhet sor.
Cégvezetőnek kinevezett munkavállaló(k):

7.2.
Név:
..................................................................................................................................................
...................................
Anyja neve:
..................................................................................................................................................
.......................
Lakcím:
..................................................................................................................................................
..............................
Kinevezés kezdő időpontja:
.................................................................................................................................................
8.
Könyvvizsgáló
8.1.
A társaság könyvvizsgálója:
Név:
..................................................................................................................................................
...................................
Anyja neve:
..................................................................................................................................................
.......................
Lakcím:
..................................................................................................................................................
..............................
Kamarai nyilvántartási száma:
.............................................................................................................................................
Cégnév:
..................................................................................................................................................
..............................
Cégjegyzékszám:
..................................................................................................................................................
...............
Székhely:
..................................................................................................................................................
............................
A könyvvizsgálat elvégzéséért személyében felelős természetes személy neve:
8.2.
................................................................
Kamarai nyilvántartási száma:
.............................................................................................................................................
Anyja neve:
..................................................................................................................................................
.......................
Lakcím:
..................................................................................................................................................
..............................
Helyettes könyvvizsgáló neve:
.............................................................................................................................................
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Anyja neve:
..................................................................................................................................................
.......................
Lakcím:
..................................................................................................................................................
..............................
A megbízatás kezdő időpontja:
...........................................................................................................................................
A megbízatás lejárta:
..................................................................................................................................................
.........
9.
Cégjegyzés
9.1.
Az önálló cégjegyzésre jogosultak:
Név:
..................................................................................................................................................
....................................
Név:
..................................................................................................................................................
....................................
9.2.
Az együttes cégjegyzési joggal rendelkezők:
a) Név:
..................................................................................................................................................
...............................
és
Név:
..................................................................................................................................................
....................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
b)Név:
..................................................................................................................................................
.............................
és
Név:
..................................................................................................................................................
....................................
együttesen jogosultak cégjegyzésre.
10.

Az egyéni cég megszűnése
Az egyéni cég jogutód nélküli megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyon az alapítót illeti meg.

11.

Egyéb rendelkezések
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyéni vállalkozóról és
az egyéni cégről szóló törvény, az ott nem szabályozott vagyoni és személyi
viszonyokra a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni.

Kelt: .........................................................................
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Az alapító aláírása:
...................................................................................
Név:
Ellenjegyezte/közokiratba foglalta:
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1991. évi XLIX. törvény
a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról
Az Országgyűlés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetben lévő vagy fizetésképtelen gazdálkodó
szervezetek adósságának csődeljárásban, hitelezőkkel való egyezségkötéssel történő rendezése, ha pedig ez
nem lehetséges, a fizetésképtelen gazdálkodó szervezetek felszámolás útján való megszüntetése és a hitelezői
érdekek védelme érdekében a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. § (1) E törvény szabályozza a csődeljárást, a felszámolási eljárást.
(2) A csődeljárás olyan eljárás, amelynek során az adós - a csődegyezség megkötése érdekében - fizetési
haladékot kap, és csődegyezség megkötésére tesz kísérletet.
(3) A felszámolási eljárás olyan eljárás, amelynek célja, hogy a fizetésképtelen adós jogutód nélküli
megszüntetése során a hitelezők e törvényben meghatározott módon kielégítést nyerjenek.
(4)
2. § (1) E törvény hatálya a gazdálkodó szervezetekre és ezek hitelezőire terjed ki.
(2)-(3)
(4) E törvénynek a felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a külföldi székhelyű vállalkozások
magyarországi fióktelepeire a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi
képviseleteiről szóló törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(5) E törvénynek a csődeljárásra, valamint a felszámolási eljárásra vonatkozó rendelkezéseit a
sportegyesületekre is megfelelően alkalmazni kell.
3. § (1) E törvény alkalmazásában:
a) gazdálkodó szervezet: a gazdasági társaság, a közhasznú társaság, az ügyvédi iroda, a közjegyzői iroda,
a szabadalmi ügyvivői iroda, a végrehajtói iroda, az európai részvénytársaság, a szövetkezet, a
lakásszövetkezet, az európai szövetkezet, a vízgazdálkodási társulat (a víziközmű-társulat kivételével), az
erdőbirtokossági társulat, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egyéni cég, az
egyesülés, ideértve az európai gazdasági egyesülést is, az európai területi együttműködési csoportosulás, a
sportegyesület, valamint mindazon jogi személyek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági
társaságok, amelyek fő érdekeltségeinek központja a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló
1346/2000/EK rendelete alapján az Európai Unió területén található;
b) adós: az a gazdálkodó szervezet, amely tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy
előreláthatóan nem tudja kiegyenlíteni;
c) hitelező: a csődeljárásban és a felszámolási eljárásban - a felszámolás kezdő időpontjáig - az, akinek az
adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton (végrehajtható okiraton) alapuló,
nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van, továbbá a
csődeljárásban az is, akinek a csődeljárás iránti kérelem időpontjában még le nem járt, de elismert pénzvagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van; a felszámolás kezdő időpontja után hitelező mindenki,
akinek az adóssal szemben pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van (ideértve a
bankgaranciából, biztosítói garanciából vagy biztosító által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó
kötelezvényből származó, függő követeléseket is, amelyeknek beállta és esedékessége még bizonytalan),
amennyiben az említett követeléseket a felszámoló nyilvántartásba vette;
d) gazdálkodó szervezet vezetője: közkereseti és betéti társaságnál az üzletvezetésre és képviseletre
jogosult tag(ok), egyesülésnél, közös vállalatnál az igazgató, korlátolt felelősségű társaságnál az
ügyvezető(k), részvénytársaságnál az igazgatóság vagy az alapszabályban az ügyvezetésre feljogosított
személy(ek), egyéni cégnél a cégtulajdonos, ügyvédi irodánál, közjegyzői irodánál, szabadalmi ügyvivői
irodánál az iroda vezetője, végrehajtói irodánál az irodavezető vagy irodavezető hiányában a tartós helyettes,
szövetkezetnél az igazgatóság (ügyvezető igazgató) vagy az ügyvezető elnök, vízgazdálkodási társulatnál az
igazgató (vállalati biztos), önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál az ügyvezető (ha a pénztár ügyvezetőt
nem alkalmaz, az igazgatótanács), a magánnyugdíjpénztárnál az ügyvezető, sportegyesületnél az ügyintéző
képviseleti szerv, az Európai Unió más tagállamában bejegyzett gazdálkodó szervezet esetében a
magyarországi nyilvántartásba bejegyzett, jognyilatkozat tételére jogosult személy, ilyen hiányában a jogi
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személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság nevében a hatóságok előtt vagy a
polgári jogi kapcsolatokban eljáró személy;
e) vagyon: mindaz, amit a számvitelről szóló törvény befektetett eszköznek vagy forgóeszköznek minősít;
f) EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más állam.
(2)
4. § (1) A csődeljárás és a felszámolási eljárás körébe tartozik a gazdálkodó szervezet minden vagyona,
amellyel a csőd- vagy a felszámolási eljárás kezdő időpontjában rendelkezik, továbbá az a vagyon, amelyet
ezt követően az eljárás tartama alatt szerez.
(2) A gazdálkodó szervezet vagyona a tulajdonában (kezelésében) levő vagyon. A gazdálkodó szervezet
vagyonaként kell figyelembe venni a leányvállalata vagyonát, tröszt esetében a tröszti vállalatok vagyonát,
ha a tröszt létesítő határozatát az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 49. §-a alapján adták ki.
(3) Nem tartozik a (2) bekezdés hatálya alá:
a) az a vagyon, amelyet az adós állami vagyonkezelő szervezettel kötött szerződés alapján kezel;
b) az állami tulajdonban álló erdő, továbbá jogszabályban meghatározott természetvédelmi oltalom alatt
álló földterület (nemzeti park, fokozottan védett terület, nemzetközi egyezmény hatálya alá tartozó terület),
külön jogszabályban meghatározott állami tulajdonban lévő műemlék, továbbá a vízitársulatok tulajdonában,
vagyonkezelésében, használatában lévő vizek, vízilétesítmények és a vízitársulatoknak a közfeladatok
ellátásához szükséges elkülönített vagyona;
c) a kárpótlás céljára elkülönített termőföld és a külön törvényben meghatározott földalap és a kárpótlási
árverésre kijelöléssel nem érintett, illetve a kárpótlási árverésből visszamaradt földterület;
d) a gazdálkodó szervezet vagyonából az az ingatlan, amely - a volt egyházi ingatlanok tulajdoni
helyzetének rendezéséről szóló 1991. évi XXXII. törvény 7. § (1) bekezdésében foglaltak alapján - a
Kormány által jóváhagyott jegyzékben szerepel;
e) a 38. § (6) bekezdése szerinti esetben a jogosult követelésének kielégítésére szolgáló összeg;
f) az adós munkavállalójának munkabéréből - külön jogszabály rendelkezései szerint - levont, valamint a
csődeljárás, illetve a felszámolási eljárás tartama alatt levonásra kerülő szakszervezeti vagy egyéb érdekképviseleti tagdíj.
(4) A Kormány által a rendkívüli időszakra rögzített hadiipari készletek abban az esetben vonhatók be a
felszámolási eljárásba, ha a Kormány az állami vagyonkezelő szervezet kezdeményezésére a rögzítést
feloldja. A vagyonkezelő szervezet a felszámoló megkeresésére 30 napon belül köteles nyilatkozni arról,
hogy a rögzítés feloldását kezdeményezi-e. A rögzítés feloldásáról a vagyonkezelő szervezet
kezdeményezésétől számított 60 napon belül a Kormány dönt. E törvény alkalmazásában hadiipari készlet
alatt a hadiipari tevékenységhez szükséges tárgyi eszközöket és forgóeszközöket - ideértve a gyártási
dokumentumokat is - kell érteni.
(5) A védelem célját szolgáló állami tartalék nem része a gazdálkodó szervezet vagyonának.
5. § Az adós vezetője, a vagyonfelügyelő, a felszámoló a csődeljárás, a felszámolási eljárás alatt kérésükre
8 munkanapon belül köteles tájékoztatni
a) a hitelezői választmányt, illetve ennek hiányában a bejelentett és elismert hitelezői követelések
legalább 10%-át képviselő hitelezőt (hitelezők csoportját) az adós vagyoni és pénzügyi helyzetéről,
b) a munkavállalókat, a Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvény (a továbbiakban: Mt.)
18. §-ában meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat), valamint az állami
foglalkoztatási szervet a munkavállalókat érintő kérdésekről.
5/A. § (1) A hitelezők érdekeik védelmére és képviseletük ellátására hitelezői választmányt alakíthatnak,
amely figyelemmel kíséri a vagyonfelügyelő és a felszámoló tevékenységét, és a választmányt létrehozó
hitelezőket képviseli a bíróság előtt, illetve a vagyonfelügyelővel, az ideiglenes vagyonfelügyelővel, a
felszámolóval való kapcsolat során, továbbá gyakorolja az e törvényben meghatározott jogköröket.
(2) Minden adós gazdálkodó szervezetnél csak egy választmány működhet. Amennyiben a gazdálkodó
szervezetnél több - az e törvény szerinti feltételeknek megfelelő - választmány alakul, azt kell hitelezői
választmánynak tekinteni, amelyik a bírósághoz először jelenti be a megalakulását. Ha egyidejűleg több
választmány jelentkezik, akkor azt kell hitelezői választmánynak tekinteni, amelyik több hitelezőt tömörít. A
hitelezői választmány működtetéséhez később is csatlakozhatnak hitelezők.
(3) Csődeljárásban a választmány megalakításának feltétele, hogy azt a - 18. § (4)-(5) bekezdése szerint
szavazati joggal rendelkező - hitelezők legalább egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek
a szavazatok több mint felével. Ha a választmányt működtető hitelezők száma utóbb csökken, és ennek
következtében az abban való részvételi arány már nem éri el az említett mértéket, a választmány az említett
körülmény bekövetkeztétől számított 30. napon megszűnik, kivéve, ha az említett határidő lejárta előtt kellő
számú hitelező csatlakozott.
(4) Felszámolási eljárásban a választmány megalakításának feltétele, hogy azt legalább a 28. § (2)
bekezdésének f) pontja szerint bejelentkezett hitelezők egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezők
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rendelkezzenek a felszámolási eljárásban egyezségkötésre jogosult hitelezői követelések legalább
egyharmadával. Ha a választmányt működtető hitelezők száma utóbb csökken, és ennek következtében az
abban való részvételi arány már nem éri el az említett mértéket, a választmány az említett körülmény
bekövetkeztétől számított 30. napon megszűnik, kivéve, ha az említett határidő lejárta előtt kellő számú
hitelező csatlakozott.
(5) A választmány jogosultságait, a választmányt működtető hitelezők képviseletét, működtetése
forrásainak biztosítását, a költségek előlegezésének és elszámolásának szabályait a hitelezők egymás között
megállapodásban rögzítik. A választmány legalább három-, de legfeljebb héttagú lehet, és a választmányt
működtető hitelezők elnököt is választhatnak. A választmány a megalakításáról, a működtetésében részt
vállaló hitelezőkről, a választmány jogairól, a működtetésében részt vevő hitelezők képviseletéről - az erről
készített jegyzőkönyv és megállapodás csatolásával - a megalakulását követő 3 munkanapon belül értesíti az
adóst, a bíróságot, a vagyonfelügyelőt vagy a felszámolót. A választmány 5 munkanapon belül elfogadja az
ügyrendjét. Az ügyrendben szabályozni kell a választmány döntéshozatalának eljárásrendjét és azt is, hogy a
választmány döntéseihez, intézkedéseihez milyen módon kell kérni a választmányt működtető hitelezők
véleményét.
(6) A választmány megalakításakor és működtetésekor a szavazati jog az azt működtető hitelezőket a 18.
§ (4)-(5) bekezdésében, illetve a 44. § (1) bekezdésében meghatározott módon illeti meg. A döntéseket nyílt
szavazással, szavazattöbbséggel hozzák.
(7) A választmány tagja nem lehet az adós vagy a 12. § (2) bekezdés bc)-bd) pontja szerinti személy,
illetve gazdálkodó szervezet esetén annak legalább többségi befolyással rendelkező tagja, vezető
tisztségviselője, cégvezetője, felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, valamint az említettek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. §].
(8) A csődeljárás alatt létrehozott hitelezői választmány - a csődeljárást a 21/B. § szerint követő felszámolási eljárásban tovább működhet. A választmánynak a hitelezők képviseletére szóló megbízatása
megállapodással meghosszabbítható a csődeljárás vagy felszámolási eljárás jogerős befejezését követő
időszakra is, amennyiben az az eljárások során kötött egyezség végrehajtásának ellenőrzése, valamint a
hitelezők érdekeinek védelme érdekében indokolt.
6. § (1) A csődeljárás és a felszámolási eljárás az adós - eljárás lefolytatására irányuló kérelem
benyújtásának napján bejegyzett - székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bíróság (a továbbiakban:
bíróság) hatáskörébe és kizárólagos illetékességébe tartozó, nemperes eljárás. Ez az illetékességi szabály
irányadó akkor is, ha az adós az eljárás alatt, az eljárást befejező végzés jogerőre emelkedéséig a székhelyét
más cégbíróság illetékességi területére helyezi át. A más bíróságoknál benyújtott csődeljárások iránti
kérelmeket hivatalból el kell utasítani, vagy a már megindult eljárásokat meg kell szüntetni, a felszámolási
eljárás iránti kérelmeket pedig az illetékes bírósághoz kell áttenni.
(2) A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendeletének hatálya alá tartozó és nem
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet [3. § (1) bekezdés a) pont] ellen megindított főeljárás vagy
területi eljárás lefolytatására a Fővárosi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.
(3) Azokra az eljárási kérdésekre, amelyeket e törvény külön nem szabályoz, a Polgári perrendtartásról
szóló 1952. évi III. törvény (a továbbiakban: Pp.) rendelkezései - a polgári nemperes eljárás sajátosságaiból
eredő eltérésekkel - megfelelően irányadóak azzal, hogy - a 6/A. § esetén kívül - a csődeljárásban
felfüggesztésnek, félbeszakadásnak és szünetelésnek, a felszámolási eljárásban pedig félbeszakadásnak nincs
helye.
(4) A csődeljárásban az adóst, a hitelezőt és a vagyonfelügyelőt, a felszámolási eljárásban az adóst, a
hitelezőt és a felszámolót kell félnek tekinteni. Ha a vagyonfelügyelő vagy a felszámoló tevékenysége vagy
mulasztása harmadik személy jogát, jogos érdekét is érinti, az e személy által benyújtott kifogás (51. §)
elbírálása során a kifogás előterjesztője is félnek minősül.
(5) 2011. december 5-étől a bíróság és a felek közötti írásbeli közlésekre a hivatalos iratok elektronikus
kézbesítéséről és az elektronikus tértivevényről szóló törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Természetes
személyek esetén a beadványokat és más hivatalos iratokat papír alapon is be lehet nyújtani, illetve
kézbesíteni.
6/A. § (1) Csődeljárás és felszámolási eljárás nem indítható meg, ha a büntetőügyben a jogi személlyel
szemben intézkedés alkalmazásának lehet helye, és erről a büntetőügyben eljáró bíróság vagy ügyész a
bíróságot [6. § (1) bekezdés] értesítette.
(2) A megindult csődeljárást, felszámolási eljárást a büntetőügyben eljáró bíróság határozatának jogerőre
emelkedéséig, illetőleg a büntetőeljárás során alkalmazott intézkedés végrehajtásának befejezéséig fel kell
függeszteni.
(3) Ha az (1)-(2) bekezdés rendelkezései a hitelezők követelésének teljesülését jelentősen késleltetné vagy
veszélyeztetné, a vádirat benyújtásáig az ügyész, azt követően a bíróság engedélyezheti a csődeljárás és a
felszámolási eljárás megindítását, illetőleg folytatását.
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6/B. § (1) A Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján az Európai
Unió más tagállamában megindított fizetésképtelenségi eljárás során kijelölt felszámoló kérheti, hogy a
bíróság rendelje el a fizetésképtelenségi eljárást megindító határozat, illetve a felszámolót kijelölő határozat
lényeges tartalmának a Cégközlönyben való közzétételét.
(2) A határozat lényeges tartalmához tartozik különösen:
a) az eljárást megindító bíróság megjelölése és címe,
b) az adós neve és székhelye, illetve a központi ügyvezetés helye,
c) annak megjelölése, hogy az eljárás főeljárás vagy területi eljárás,
d) a felszámoló neve és elérhetősége,
e) a hitelezői igények bejelentésére rendelkezésre álló határidők,
f) a határidők tekintetében megállapított jogkövetkezmények,
g) a hitelezői igények elfogadására jogosult testület vagy hatóság megjelölése.
(3) A kérelemhez az eredeti okiraton túl csatolni kell annak hiteles magyar fordítását is, valamint
mellékelni kell a közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását.
(4) Ha az adósnak, aki ellen a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete
alapján az Európai Unió más tagállamában főeljárás indult, Magyarországon telephelye van, a főeljárásban
kijelölt felszámoló köteles kérni a főeljárást megindító határozat, illetve a felszámolót kijelölő határozat
lényeges tartalmának közzétételét. A felszámoló felel az ennek elmulasztásával okozott kárért.
(5) A közzétételnek tartalmaznia kell mindazt, ami a határozat lényeges tartalmának minősül.
6/C. § (1) Ha az adósnak, aki ellen a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK
rendelete alapján az Európai Unió más tagállamában főeljárás indult, Magyarországon ingatlan vagyona vagy
egyéb, közhitelű nyilvántartásba bejegyzett vagyona vagy telephelye van, a főeljárás során kijelölt
felszámoló köteles kérni, hogy a bíróság rendelje el a főeljárást megindító határozat tényének bejegyzését az
ingatlan-nyilvántartásba, illetve egyéb közhitelű nyilvántartásba. A felszámoló felel az ennek
elmulasztásával okozott kárért.
(2) A kérelemhez az eredeti okiraton túl csatolni kell annak hiteles magyar fordítását is.
6/D. § A 6/B. és a 6/C. §-ok szerinti kérelmet a Fővárosi Bírósághoz kell benyújtani, amely nemperes
eljárásban dönt a kérelemről a beérkezéstől számított legfeljebb 30 napon belül, a 6/B. § szerinti kérelem
esetében az igények bejelentésére a közzéteendő határozatban előírt határidők figyelembevételével. A
határozat ellen jogorvoslatnak nincs helye.

II. Fejezet
Csődeljárás
Csődeljárás megindítása, fizetési haladék
7. § (1) Az adós gazdálkodó szervezet vezetője a bírósághoz csődeljárás lefolytatása iránti kérelmet
nyújthat be.
(2) Az adós gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: adós) nem nyújthat be csődeljárás iránti kérelmet, ha
ellene csődeljárás van folyamatban, vagy felszámolás iránti kérelmet nyújtottak be ellene, és a felszámolás
elrendeléséről már meghozták az elsőfokú végzést.
(3) Az adós csődeljárás iránti újabb kérelmet mindaddig nem nyújthat be,
a) amíg a korábbi csődeljárás elrendelésének időpontjában fennállt, illetve annak során keletkezett
hitelezői igény kielégítésre nem került, és
b) a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számítva két év még nem telt el, vagy
c) a korábbi csődeljárás iránti kérelmét a bíróság a 9. § (4) bekezdésében foglaltak szerint hivatalból
elutasította, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el.
(4) A hitelező akkor nyújthat be az adós elleni csődeljárás iránti kérelmet, ha az adóssal szemben a 27. §
(2) bekezdésében foglaltak szerinti követeléssel rendelkezik, azonban felszámolási eljárás helyett
csődeljárásban kívánja az igényét érvényesíteni.
(5) A csődeljárás iránti (1) és (4) bekezdés szerinti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott
formanyomtatványon kell benyújtani, amely 2011. december 5-étől - ide nem értve a természetes személyek
kérelmeit - kizárólag elektronikus nyomtatvány lehet.
8. § (1) A 7. § szerinti kérelem benyújtásához - ha azt az adós nyújtja be - az adós gazdálkodó szervezet
alapítói (tagsági) jogait gyakorló legfőbb szerv előzetes egyetértése szükséges. Egyéni cég esetében a
kérelmet a cégtulajdonos saját döntése alapján nyújthatja be. A kérelem benyújtásáról a munkavállalókat, az
Mt. 18. §-ában meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) tájékoztatni kell.
(2) Az adós által benyújtott csődeljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell, illetve ahhoz csatolni kell

203

a) az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,
b) az (1) bekezdésben említett legfőbb szerv előzetes egyetértését bizonyító okiratot,
c) három hónapnál nem régebbi éves (egyszerűsített éves) beszámolót vagy közbenső mérleget és az adós
vezetőjének írásbeli nyilatkozatát arról, hogy az az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad,
d) az adós vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy a c) pont szerinti beszámoló vagy közbenső mérleg
elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges változások történtek,
e) ha az adós a gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott elismert vagy tényleges
vállalatcsoport tagja, az ezzel összefüggő szerződéseket,
f) az adós hitelezőinek névsorát, a hitelek összegét és lejáratuk időpontját, valamint azt, hogy az adós
mely követeléseket ismer el és melyeket vitat, melyek a biztosított [12. § (3) bekezdés] és a nem biztosított
hitelezői igények,
g) a csődeljárás elrendeléséről és a fizetési haladékról szóló közzététel költségtérítésének befizetését
igazoló okiratot,
h) az adós vezetőjének nyilatkozatát arról, hogy az adós mely pénzforgalmi szolgáltatónál vezet
pénzforgalmi számlát, a számlaszámok megnevezésével,
i) az adós vezetőjének kötelezettségvállaló nyilatkozatát arról, hogy a csődeljárás iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg értesíti a pénzforgalmi szolgáltató számlavezetőket a csődeljárás iránti kérelem
benyújtásáról oly módon, hogy a számlavezetők erről az ideiglenes fizetési haladék 9. § (1) bekezdés szerinti
közzétételét megelőző munkanapon 15 óráig hitelt érdemlő módon tudomást szerezzenek, továbbá nem
kezdeményez olyan fizetési műveletet vagy átutalást, amely a fizetési haladék célját meghiúsítaná, valamint
nem tesz más olyan intézkedést sem, amellyel valamely hitelezőt előnyös helyzetbe hozna a többi
hitelezőhöz képest,
j) az adós vagyoni helyzetét bemutató, az adós vezetője által aláírt, külön jogszabály szerinti adatokat
tartalmazó adatlapot.
(3) Az adósnak nyilatkoznia kell arról is, hogy
a) ha volt ellene korábban elrendelt csődeljárás, akkor az esetleges korábbi csődeljárás elrendelésének
időpontjában fennállt, illetve annak során keletkezett hitelezői igények kielégítésre kerültek-e, és a korábbi
csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számítva két év eltelt-e,
b) van-e tudomása ellene felszámolási eljárás megindítása iránti kérelem benyújtásáról, vagy
fizetésképtelenségét megállapító végzés meghozataláról,
c) volt-e olyan korábbi csődeljárás iránti kérelme, amelyet a bíróság a 9. § (4) bekezdésében foglaltak
szerint hivatalból elutasított, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el.
(4) A hitelező által benyújtott csődeljárás iránti kérelemnek tartalmaznia kell, illetve a kérelemhez csatolni
kell
a) az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát,
b) nyilatkozatot az adóssal szemben a 27. § (2) bekezdése szerinti követelés fennállásáról, és az ezzel
összefüggő nyilatkozatokat, okiratokat,
c) nyilatkozatot arról, hogy amennyiben a követelés kiegyenlítésre kerül, azt haladéktalanul bejelenti a
bíróságnak,
d) az adós (3) bekezdés szerinti, továbbá arról szóló nyilatkozatát, hogy a csődeljárás megindítását nem
ellenzi, és erre vonatkozóan a 8. § (1) bekezdés szerinti legfőbb szerv előzetes egyetértését megszerezte,
e) az adós vezetőjének kötelezettségvállaló nyilatkozatát arról, hogy a hitelező csődeljárás iránti kérelme
benyújtásával egyidejűleg értesíti számlavezetőit a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, továbbá nem
kezdeményez olyan fizetési műveletet vagy átutalást, amely a fizetési haladék célját meghiúsítaná, valamint
nem tesz más olyan intézkedést sem, amellyel valamely hitelezőt előnyös helyzetbe hozna a többi
hitelezőhöz képest,
f) a csődeljárás elrendeléséről és a fizetési haladékról szóló közzététel költségtérítésének befizetését
igazoló okiratot.
(5) A (2) bekezdés i) pontja és a (4) bekezdés e) pontja szerinti bejelentést követően a pénzforgalmi
szolgáltató számlavezető a bejelentést banktitokként, illetve fizetési titokként kezeli, az adós számlájával
szemben nem érvényesítheti az adóssal fennálló jogviszonyán alapuló követeléseket, továbbá nem tehet más
olyan intézkedést sem, ami őt vagy más hitelezőt előnyös helyzetbe hozza a többi hitelezőhöz képest.
9. § (1) Az adós kérelme alapján a bíróság egy munkanapon belül intézkedik a kérelemnek, továbbá az
adóst megillető azonnali, ideiglenes fizetési haladéknak - külön jogszabályban meghatározott módon - a
Cégközlönyben történő közzétételéről. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye. A Cégközlönyben
történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. Az ideiglenes fizetési
haladék a közzétételtől illeti meg az adóst. Az ideiglenes fizetési haladékra a 11. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
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(2) A csődeljárás kezdő időpontja a csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzés közzétételének napja
[10. § (1) bekezdés]. Az adós ettől az időponttól a cégnevét a csődeljárás alatt („cs. a.”) toldattal
használhatja.
(3) Ha a csődeljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően az adós ellen felszámolási
eljárás megindítására irányuló kérelem érkezik, a bíróság ennek a kérelemnek az elbírálását a csődeljárás
elrendeléséig [10. § (1) bekezdés] felfüggeszti. Ha az adós ellen a csődeljárás iránti kérelem benyújtását
megelőzően felszámolás iránti kérelmet nyújtottak be, de a fizetésképtelenség megállapításáról és a
felszámolás elrendeléséről még nem hoztak elsőfokú végzést, ezt a felszámolási eljárást a bíróság a
csődeljárás elrendeléséig [10. § (1) bekezdés] felfüggeszti.
(4) A bíróság az (1) bekezdést követő intézkedést követően haladéktalanul, de legkésőbb az adós által
benyújtott kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 7. § és a
8. § (1)-(3) bekezdése szerinti feltételeknek. Ha a kérelem hiányos, azt 5 munkanapos határidővel
hiánypótlásra adja vissza. A bíróság az adós által kezdeményezett csődeljárás iránti kérelmet hivatalból
elutasítja, ha
a) a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a bejelentő 5 munkanapon belül nem egészítette ki, vagy azt ismét
hiányosan terjesztette elő,
b) nincs meg a 8. § (1) bekezdésében említett legfőbb szerv előzetes egyetértése,
c) a 7. § (3) bekezdés a) pontja szerinti követelés kielégítése még nem történt meg,
d) a korábbi csődeljárás jogerős befejezésének közzétételétől számítva két év még nem telt el,
e) az adós ellen más bíróság előtt csődeljárás van folyamatban,
f) az adós ellen felszámolási eljárás indult, és a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolás
elrendeléséről már végzést hoztak,
g) a csődeljárás iránti kérelmet megelőző egy éven belül az adós már adott be ilyen kérelmet, amelyet e
bekezdés alapján a bíróság hivatalból elutasított, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy
év még nem telt el, vagy
h) az adós ellen az Európai Unió más tagállamában a 6/B. § szerinti főeljárás megindításáról szóló
határozat került közzétételre a Cégközlönyben.
(5) A csődeljárás iránti kérelmet hivatalból elutasító végzésnek tartalmaznia kell az adós nevét,
székhelyét, cégjegyzékszámát, a bíróság nevét és az ügy számát, továbbá a csődeljárás iránti kérelem
elutasításának okát, valamint azt, hogy az ideiglenes fizetési haladék a jogerős végzés közzétételével
megszűnik. A csődeljárás iránti kérelmet hivatalból elutasító végzés elleni fellebbezést soron kívül, de
legfeljebb 8 munkanapon belül kell elbírálni.
(6) A hitelező által benyújtott kérelem beérkezésétől számított 5 munkanapon belül a bíróság
megvizsgálja, hogy az megfelel-e a 8. § (4) bekezdése szerinti feltételeknek. Ha a kérelem hiányos, azt 5
munkanapos határidővel hiánypótlásra adja vissza. Ha a kérelem a hiánypótlás ellenére sem felel meg a
feltételeknek, a bíróság a hitelező csődeljárás iránti kérelmét 5 munkanapon belül elutasítja. Ha a kérelem az
említett követelményeknek megfelel, a bíróság azt 5 munkanapon belül megküldi az adósnak, azzal, hogy a
kézhezvételtől számított 15 napon belül csatolja a 8. § (2) bekezdésének b)-f) pontjában felsorolt iratokat, és
nyilatkozzon arról, hogy
a) a követelést elismeri-e,
b) van-e ellene csődeljárás vagy felszámolási eljárás folyamatban, felszámolási eljárás folyamatban léte
esetén a fizetésképtelenség megállapításáról és a felszámolás elrendeléséről hoztak-e végzést,
c) volt-e ellene korábban csődeljárás folyamatban, ha igen, csatolja az erre vonatkozó adatokat, és
nyilatkozzon arról is, hogy a korábbi csődeljárás megindításának időpontjában fennállt és az annak során
keletkezett hitelezői igény kielégítésre került-e,
d) volt-e olyan korábbi csődeljárás iránti kérelme, amelyet a bíróság a (4) bekezdésben foglaltak szerint
hivatalból elutasított, és az erről szóló jogerős végzés közzétételétől számítva egy év még nem telt el.
(7) Ha az adós a (6) bekezdés szerint megküldött hitelezői kérelemben meghatározott követelést nem
vitatja, és eleget tesz a (6) bekezdés szerinti iratcsatolási, illetve nyilatkozattételi kötelezettségének, a bíróság
a határidő lejártát követő 8 munkanapon belül hozza meg a 10. § szerinti végzést. A követelést nem lehet
vitatni, ha az a 27. § (2)-(3) bekezdés szerinti feltételeknek megfelel.
(8) Ha az adós a követelés fennállását vitatja, vagy igazolja, hogy a követelést kiegyenlítette, vagy a (6)
bekezdés szerinti iratcsatolási kötelezettségének nem tesz eleget, a bíróság az adós említett nyilatkozatának
és dokumentumainak beérkezésétől, illetve a (6) bekezdés szerinti határidő eredménytelen elteltétől számított
8 munkanapon belül hivatalból elutasítja a hitelező csődeljárás iránti kérelmét.
(9) A bíróság megszünteti a csődeljárást akkor is, ha hitelt érdemlően tudomást szerez arról, hogy a
csődeljárás iránti kérelem benyújtása előtt az adós felszámolását elrendelő végzést hoztak, vagy az adós ellen
az Európai Unió más tagállamában a 6/B. § szerinti főeljárás megindításáról szóló határozat került
közzétételre a Cégközlönyben.
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(10) A bíróság mind az adós, mind a hitelezői kérelem benyújtóját 200 000 forinttól 800 000 forintig
terjedő bírsággal sújthatja, és az eljárás költségeiben marasztalhatja, ha a csődeljárás iránti kérelemben vagy
a csatolt dokumentumokban valótlan adatot közölt, valótlan dokumentumokat csatolt, az adós a 8. § (2)
bekezdés i) pontja szerinti értesítési kötelezettségét elmulasztja, a hitelező pedig a 8. § (4) bekezdésének b)
és c) pontja szerinti bejelentési vagy nyilatkozattételi kötelezettségét elmulasztja. A bírság megfizetéséért az
adós gazdálkodó szervezetnek - a 8. § (4) bekezdés b)-c) pontja szerinti kötelezettséggel összefüggésben
kiszabott bírság esetén pedig a hitelezőnek - a többségi befolyással [Ptk. 685/B. §] rendelkező tagja
(egyszemélyes társaság és egyéni cég esetén a tag, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe
esetén a külföldi székhelyű vállalkozás) kezesként felel. A külföldi székhelyű vállalkozás az említett kezesi
kötelezettségéből eredő fizetési kötelezettségét nem teljesítheti a fióktelepe rendelkezésére bocsátott
vagyonból.
10. § (1) Ha a csődeljárás megindítása iránti kérelmet a bíróság nem utasítja el, haladéktalanul végzést hoz
a csődeljárás elrendeléséről, és ezt követően haladéktalanul intézkedik az erről szóló végzésnek - külön
jogszabályban meghatározott módon - a Cégközlönyben való közzétételéről és a cégjegyzékben az adós
cégneve mellett a „cs. a.” toldat feltüntetéséről. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny
honlapján, napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A bíróság hivatalból, a csődeljárás elrendeléséről szóló
végzésben a felszámolók névjegyzékéből vagyonfelügyelőt rendel ki. A végzés ellen külön fellebbezésnek
nincs helye.
(2) A csődeljárás elrendeléséről szóló, közzétételre kerülő végzésnek tartalmaznia kell
a) az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,
b) a bíróság által kirendelt vagyonfelügyelő nevét, székhelyét,
c) a bíróság nevét és az ügy számát,
d) a csődeljárás kezdő időpontját,
e) azt, hogy a végzés közzétételétől az adóst fizetési haladék (moratórium) illeti meg a vele szemben a
fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések
vonatkozásában, amely a közzétételtől számított 90 nap elteltét követő első munkanapon 0 órakor jár le,
f) a hitelezőknek szóló felhívást arra, hogy fennálló követeléseiket a csődeljárás elrendeléséről szóló
végzés közzétételétől számított 30 napon belül - a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező
követeléseiket pedig 3 munkanapon belül - jelentsék be az adósnak és a vagyonfelügyelőnek.
(3) A hitelező által kezdeményezett csődeljárásban a csődeljárás kezdő időpontja a csődeljárás
elrendeléséről szóló - (2) bekezdés szerinti - bírósági végzés közzétételének napja.
(4) A (2) bekezdés e) pontja szerinti fizetési haladék a közzétételt követő 90 napot követő első
munkanapon 0 órakor megszűnik, kivéve, ha a bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról szóló, a
vagyonfelügyelő által ellenjegyzett, a 18. § (11) bekezdés szerinti jegyzőkönyvi határozat alapján végzést
hoz, és intézkedik annak közzétételéről a Cégközlönyben, hogy a jegyzőkönyvben foglalt határidőig a
fizetési haladék meghosszabbításra kerül. Ha a fizetési haladék megszűnik, a bíróság a vagyonfelügyelő
értesítése alapján, az ennek beérkezését követő 8 munkanapon belül hozza meg a 21/B. § szerinti végzést a
csődeljárás megszüntetéséről.
(5) A csődeljárás elrendelésével egyidejűleg a 9. § (3) bekezdése szerinti, továbbá a csődeljárás
elrendelését követően benyújtott felszámolás iránti kérelmeket a bíróság soron kívül, hivatalból elutasítja
vagy megszünteti.
11. § (1) Az ideiglenes fizetési haladék és a fizetési haladék (a továbbiakban együtt: fizetési haladék) célja
a csődvagyon megőrzése a hitelezőkkel kötendő egyezség érdekében, annak időtartama alatt az adós, a
vagyonfelügyelő, a számlavezetők és a hitelezők is kötelesek tartózkodni minden olyan intézkedéstől, amely
a haladék célját meghiúsítja. A fizetési haladék
a) a csődeljárás kezdő időpontjában fennálló és kezdő időpontja után keletkezett munkabérkövetelések és
a bérjellegű egyéb juttatásokra vonatkozó követelések, az ezeket terhelő személyi jövedelemadó-előleg,
egészségbiztosítási és nyugdíjjárulék (ideértve a magán-nyugdíjpénztári tagdíjat is), társadalombiztosítási
járulék, baleseti járulék, a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló törvény alapján
fizetendő járulék, végkielégítés, tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék és bányászati keresetkiegészítés,
szakképzési hozzájárulási kötelezettség, szakképzésben részt vevő tanulóknak járó juttatások és
kedvezmények, továbbá a villamosenergia- és földgázellátásért fizetendő díjak (beleértve a
rendszerhasználati díjakat is), valamint minden egyéb, szolgáltatási kötelezettség alapján járó vagy külön
jogszabályban meghatározott közműdíj, a pénzforgalmi szolgáltató által felszámított számlavezetési díj, a
vagyonfelügyelőnek a 16. § (3) bekezdése alapján felszámított, de a nyilvántartási díjból meg nem térülő díja
és költségei, valamint
b) a csődeljárás kezdő időpontja után az adósra a számlában áthárított vagy az adós ügyletei során
keletkezett általános forgalmi adó, jövedékiadó- és termékdíj-fizetési kötelezettség, továbbá
c) az adós számlájára történt téves átutalás visszatérítésének
kifizetése alól nem mentesít.
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(2) A fizetési haladék időtartama alatt
a) az adóssal szemben beszámításnak helye nincs, de az adós által indított, folyamatban lévő peres
eljárásokban a csődeljárás kezdő időpontjáig előterjesztett beszámítási kifogás elbírálható,
b) az adós számláinak terhére - az (1) bekezdésben foglalt követelések kivételével - fizetési megbízás nem
teljesíthető, az adóssal szemben nem lehet fizetési megbízást benyújtani,
c) az adóssal szemben a pénzkövetelések végrehajtása - az (1) bekezdésben foglalt követelések kivételével
- szünetel,
d) az adós vagyonával szemben követelésen alapuló zálogjog alapján, valamint zálogtárgyból, óvadék
tárgyából - kivéve a (3) bekezdésben meghatározott szervezetek közötti óvadéki megállapodást - nem lehet
kielégítést szerezni, továbbá az adóssal szemben a csődeljárás kezdő időpontja előtt kikötött biztosítékot
(ideértve a biztosítéki célú vételi jogot is) nem lehet érvényesíteni, a biztosítéki célú tulajdonátruházás esetén
pedig az adós csak a vagyonfelügyelő ellenjegyzése mellett adhatja ki a hitelező tulajdonjoga
ingatlannyilvántartási bejegyzéséhez szükséges okiratot, ingóság esetén pedig csak a vagyonfelügyelő
ellenjegyzése mellett adhatja át a biztosíték tárgyát a hitelezőnek,
e) az adós - az (1) és (3) bekezdésben meghatározott követelések kivételével - a csődeljárás kezdő
időpontjában fennálló követeléseken alapuló kifizetéseket nem teljesítheti, a hitelező pedig - ide nem értve a
(3) bekezdés szerinti óvadék tárgyából történő kielégítést - nem érvényesíthet vele szemben ilyen
kifizetéseket célzó igényeket,
f) az adós új kötelezettséget csak akkor vállalhat, ha ahhoz a vagyonfelügyelő hozzájárult,
g) az adós vagyona terhére kifizetések csak a vagyonfelügyelő ellenjegyzésével teljesíthetők,
h) az adóssal kötött szerződéstől nem lehet elállni, vagy azt nem lehet felmondani arra hivatkozással, hogy
az adós a fizetési haladék időtartama alatt tartozását nem egyenlíti ki.
(3) A fizetési haladék nem érinti a csődeljárás kezdő időpontját megelőzően kikötött óvadék, valamint a
tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 5. § (1) bekezdés 107. pontjában meghatározott pozíciólezáró
nettósításra vonatkozó keretmegállapodás érvényesíthetőségét, ha az egyik fél vagy mindkét fél
a) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Hpt.)
1. számú mellékletében, illetve az Európai Parlament és Tanács 2002/47/EK irányelvének 1. cikk (2)
bekezdésének a) pontját átültető EGT-állam jogszabályai szerinti közszektorbeli intézmény, vagy
b) a Magyar Nemzeti Bank, más EGT-állam központi bankja, az Európai Központi Bank, a Nemzetközi
Fizetések Bankja, a Hpt. 1. számú mellékletében meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmény,
c) EGT-államban székhellyel rendelkező hitelintézet, ideértve a hitelintézetek tevékenységének
megkezdéséről és folytatásáról szóló, az Európai Parlament és Tanács 2006/48/EK irányelvének 2. cikkét
átültető EGT-állam jogszabályaiban meghatározott szervezeteket is,
d) EGT-államban székhellyel rendelkező, az Európai Parlament és Tanács 2004/39/EK irányelvét átültető
EGT-állam jogszabályai szerinti befektetési vállalkozás,
e) EGT-államban székhellyel rendelkező, az Európai Parlament és Tanács 2006/48/EK irányelvét átültető
EGT-állam jogszabályai szerinti pénzügyi vállalkozás,
f) EGT-államban székhellyel rendelkező, a Tanács 92/49/EGK irányelvét, és a Tanács 2002/83/EK
irányelvét átültető EGT-állam jogszabályai szerinti biztosító,
g) EGT-államban székhellyel rendelkező, a Tanács 85/611/EGK irányelvét átültető EGT-állam
jogszabályai szerinti átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozás (a
továbbiakban: ÁÉKBV),
h) ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás, vagy
i) EGT-államban székhellyel rendelkező, az Európai Parlament és Tanács 2002/47/EK irányelvének 1.
cikk (2) bekezdésének d) pontját átültető EGT-állam jogszabályai szerinti központi szerződő fél,
elszámolóházi, központi értéktári tevékenység folytatására jogosult szervezet.
(4) A fizetési haladék nem szünteti meg az adós és a hitelező közötti jogviszonyokból eredő jogokat és
kötelezettségeket, de annak időtartama alatt a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése csak az e
törvényben meghatározott eltérésekkel lehetséges. A fizetési haladék időtartama alatt az adós pénzfizetési
kötelezettsége nemteljesítéséhez vagy késedelmes teljesítéséhez fűződő jogkövetkezmények - az (1) és (3)
bekezdésben foglaltak kivételével - nem állnak be.
(5) A fizetési haladék tartama alatt a hitelezői követelések - ha a hitelező és az adós közötti szerződés
másként nem rendelkezik - kamatoznak.
(6) A fizetési haladék időtartamával az adóssal szemben a külön jogszabályok szerinti, vagyoni igények
érvényesítésére,
ilyen
igényekkel
összefüggésben
keresetindításra
meghatározott
határidők
meghosszabbodnak.
(7) A bíróság az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét pénzbírsággal sújtja, ha a (2) bekezdés e) pontjába
ütközően kifizetést teljesít, vagy lehetővé teszi, hogy a hitelezők a (2) bekezdésbe ütköző módon
érvényesítsék követeléseiket. A pénzbírság összege a kifizetett összeg 10%-a. A bírság megfizetéséért az
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adós gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tagja (részvényese)
- egyéni cég esetén a tag - kezesként felel.
(8) A bíróság a (7) bekezdésben meghatározott esetben hivatalból elrendelheti, hogy a vagyonfelügyelőt
együttes cégjegyzési és a pénzforgalmi számlák feletti együttes rendelkezési jog illesse meg.
12. § (1) Az adós a hitelezőit a csődeljárást elrendelő végzés közzétételétől számított 5 munkanapon
belül közvetlenül is értesíti, és a hitelezőket országos napilapban, továbbá (ha ilyennel rendelkezik) a
honlapján is felhívja követeléseiknek a 10. § (2) bekezdés f) pontjában meghatározott határidőn belül történő
bejelentésére és egyben a követelés nyilvántartásba vételéért fizetendő díj megfizetésére, valamint a
követeléseiket megalapozó okiratok csatolására, azzal, hogy a határidő elmulasztása esetén a követelés
nyilvántartásba vételére nem kerül sor. A 11. § (1) bekezdése szerinti követeléseket nem kell bejelenteni. A
követelés nyilvántartásba vételének feltétele az is, hogy a hitelező annak 1%-át - de legalább 5000 forintot és
legfeljebb 100 000 forintot - nyilvántartásba-vételi díjként - befizessen a vagyonfelügyelő pénzforgalmi
számlájára, aki az így beérkezett összeget elkülönítetten köteles kezelni, és azt kizárólag számlával igazolt
költségeinek megtérítésére és díjának kiegyenlítésére használhatja fel. Az összeg említett célokra való
felhasználásáról a hitelezői gyűlésnek (választmánynak) a vagyonfelügyelő elszámol. Amennyiben a
hitelezők által fizetett nyilvántartási díj az említett kiadásokat nem fedezi, annak előlegezésére és viselésére
az adós köteles.
(2) A vagyonfelügyelő - az adós bevonásával - külön-külön nyilvántartásba veszi a követeléseket a
következőképpen:
a) a 11. § (1) bekezdés szerinti követelések,
b) a 10. § (2) bekezdés f) pontja szerinti határidőben bejelentett, az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásbavételi díj megfizetésével bejelentett követelések, ezen belül külön-külön
ba) az elismert vagy nem vitatott (ezen belül a biztosított és a nem biztosított követelések),
bb) a vitatott követelések (függetlenül attól, hogy azokkal összefüggésben bíróság vagy hatóság előtt vane jogérvényesítés folyamatban),
bc) azok a követelések, amelyek jogosultja olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az adós legalább
többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkezik, vagy olyan természetes személy, jogi személy vagy
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely az adós kizárólagos vagy többségi befolyással
rendelkező tulajdonosa, vagy olyan gazdálkodó szervezet, amely az adóssal együtt a gazdasági társaságokról
szóló törvényben meghatározott elismert vagy tényleges vállalatcsoport tagja,
bd) azok a követelések, amelyek az adós által a csődeljárás iránti kérelem benyújtását megelőzően
kevesebb mint 180 nappal megelőző tartozásátvállalásából erednek, vagy amelyek jogosultja olyan hitelező,
aki mint szerződéses engedményezővel szemben - a csődeljárás iránti kérelem benyújtását kevesebb mint
180 nappal megelőzően kötött engedményezési szerződésből eredően - érvényesít az adóssal szemben a Ptk.
330. §-a szerinti kezesi felelősségből eredő igényt, a kötelezett teljesítésének elmaradására tekintettel.
(3) A (2) bekezdés ba) alpontja szerinti biztosított követelések - azok kiegyenlítéséig -, amelyekre
zálogjogot, óvadékot vagy biztosítéki célú vételi jogot kötöttek ki, továbbá amelyre vonatkozóan a
végrehajtási jog van bejegyezve.
(4) Egy követelés a (2) bekezdés szerinti több kategóriába is besorolható. Nem lehet vitatott követelésként
nyilvántartásba venni a közokiratba foglalt hitelezői követeléseket [Pp. 195. §]. A követelés nem vitatottként
történő besorolása nem minősül tartozáselismerésnek.
(5) Az adóst és a hitelezőket a besorolásról és a nyilvántartásba vett követelés összegéről haladéktalanul
értesíteni kell, és legalább 5 munkanapos határidőt kell számukra biztosítani arra, hogy arra vonatkozóan
észrevételt tehessenek. Az észrevétel tárgyában a vagyonfelügyelő dönt, és erről haladéktalanul köteles
értesíteni a hitelezőt és az adóst, akik az erről történt tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül
nyújthatnak be kifogást a bírósághoz a vagyonfelügyelő besorolásra vonatkozó intézkedése ellen, ideértve azt
is, ha a vagyonfelügyelő nem a hitelező által bejelentett összegben veszi nyilvántartásba a követelést. A
bíróság a kifogás elbírálása tárgyában soron kívül, de legfeljebb 8 munkanapon belül határoz. A végzés ellen
külön fellebbezésnek nincs helye. A bíróság végzése következtében nem vitatottként nyilvántartásba vett
követelés nem minősül az adós általi tartozáselismerésnek, a hitelezővel szembeni igényérvényesítést nem
zárja ki, a vitatottként nyilvántartásba vett követelés vagy a hitelezői bejelentéshez képest kisebb összegben
nyilvántartásba vett követelés pedig nem képezi akadályát az adóssal szembeni későbbi igényérvényesítés
iránti eljárás megindításának. A bíróság a kifogás tárgyában hozott végzésében elrendeli, hogy a vitatott
követelés (a követelés vitatott része) vonatkozásában az adós olyan mértékű tartalékot köteles képezni a
csődegyezség során, mint ami a hitelezőt akkor illetné meg, ha követelése nem vitatottként kerülne
besorolásra, amennyiben a követelés jogosultja igényét peres úton érvényesíti az adóssal szemben, és ezt a
perindítást a vagyonfelügyelőnél igazolja.
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13. § (1) A vagyonfelügyelő kijelölésére, a kijelölés visszautasítására, a vagyonfelügyelői tevékenységgel
való összeférhetetlenség eseteire, annak jogkövetkezményeire, továbbá a vagyonfelügyelő felmentésére [ide
nem értve a 27/A. § (8) bekezdés szerinti felmentést] a felszámolóra vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
(2) Az adós gazdálkodó szervezet vezetői, továbbá a gazdálkodó szervezet legfőbb szerve, tulajdonosai
jogkörüket csak a vagyonfelügyelő részére biztosított jogok megsértése nélkül gyakorolhatják. A bíróság az
adós gazdálkodó szervezet vezetőjét 500 000 forintig terjedő bírsággal sújthatja, ha a vagyonfelügyelővel
szemben az e törvényben előírt együttműködési kötelezettségét nem teljesíti. A bírság ismételten is
kiszabható.
(3) A vagyonfelügyelő - a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával, és a hitelezőkkel kötendő
egyezség előkészítése érdekében - figyelemmel kíséri az adós gazdasági tevékenységét. Ennek keretében
a) áttekinti az adós vagyoni helyzetét, ennek során betekinthet az adós könyveibe, az adós eszközeit,
kötelezettségeit, szerződéseit, pénzforgalmi számláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó szervezet vezetőitől, a
legfőbb szervtől, a felügyelőbizottsági tagoktól, a könyvvizsgálótól - a gazdasági társaságokról szóló törvény
szerinti elismert vállalatcsoport esetén az uralkodó tagtól - felvilágosítást kérhet, és erről a hitelezőket az 5.
§-ban foglaltaknak megfelelően tájékoztatja,
b) az adós közreműködésével ellátja a követelések nyilvántartásba-vételével, besorolásával kapcsolatos
feladatokat [12. § (2)-(4) bekezdés, 14. § (1) bekezdés],
c) jóváhagyja, ellenjegyzi az adósnak a csődeljárás kezdő időpontját követően keletkező vagyoni jellegű
kötelezettségvállalásait, az (5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével,
d) felhívja az adóst követeléseinek érvényesítésére, és ellenőrzi annak végrehajtását, ennek elmulasztása
esetén ezt jelzi a legfőbb szervnek, a felügyelőbizottságnak és a könyvvizsgálónak,
e) megtámadhatja azokat a jognyilatkozatokat vagy szerződéseket, amelyeket az adós a c) pontban
megkövetelt jóváhagyása vagy ellenjegyzése nélkül tett, illetve kötött, kezdeményezi vagy megindítja a 11. §
(2) bekezdésének e) pontjába ütközően - jogellenesen teljesített vagy jogellenes igényérvényesítésből
származó - kifizetések visszakövetelésére irányuló eljárásokat,
f) az adós közreműködésével ellátja a 14. § (1) bekezdésében meghatározott feladatokat,
g) a 11. § (8) bekezdése, a 17. § (1) bekezdése, továbbá a 18. § (10) bekezdése szerinti esetekben együttes
cégjegyzési és a pénzforgalmi számlák feletti együttes rendelkezési jog illeti meg,
h) ellátja a fizetésihaladék-meghosszabbítás kezdeményezésének feladatait [18. § (11) bekezdés].
(4) A (3) bekezdés e) pontjában említett jogügyletek eredményes megtámadása esetén a Ptk. érvénytelen
szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.
(5) A vagyonfelügyelő hagyja jóvá az adós új kötelezettségvállalásait. Ennek során azonban csak olyan
kötelezettségvállalásokhoz, illetve kifizetésekhez járulhat hozzá, amelyek az adós célszerű - veszteséget
mérséklő - működéséhez, valamint az egyezség előkészítéséhez szükségesek, és ezen kötelezettségeire
vonatkozó biztosítékot csak akkor vállalhat, ha ahhoz hozzájárulnak a szavazati joggal [18. § (4)-(5)
bekezdés] bíró hitelezők követeléseinek többségét képviselő hitelezők.
(6) A vagyonfelügyelőnek haladéktalanul be kell jelentenie az adós számláit vezető pénzforgalmi
szolgáltatóknak a (3) bekezdés c) és g) pontjaiban, továbbá az (5) bekezdésben meghatározott jogosítványait
és hitelt érdemlő módon igazolt aláírását.
14. § (1) A vagyonfelügyelő az adós bevonásával besorolja a 12. § (2)-(4) bekezdés szerint
nyilvántartásba vett követeléseket a hitelezőkkel folytatandó, egyezségkötést célzó tárgyalások előkészítése
céljából. Követeléseik nyilvántartásba vételéről és besorolásáról a vagyonfelügyelő a hitelezőket
haladéktalanul tájékoztatja. A hitelezői követelések elismert összege és besorolása a többi hitelező számára is
megismerhető.
(2) A vagyonfelügyelő részt vesz a fizetőképesség helyreállítását, illetve megőrzését célzó program és
egyezségi javaslat hitelezőkkel való elfogadtatását célzó tárgyalásokon, annak jegyzőkönyveit ellenjegyzi, és
a csődegyezség bírósági jóváhagyásra való bemutatásakor nyilatkozik arról, hogy az megfelel-e a 20. §-ban
és a 21/A. § (3) bekezdésben foglaltaknak.
15. § (1) A vagyonfelügyelő működése során az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható
gondossággal köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség
szabályai szerint felel.
(2) A vagyonfelügyelő a bíróság vagy a hitelezői gyűlés (hitelezői választmány) felhívására, 8
munkanapon belül köteles saját tevékenységéről és az adós vagyoni helyzetéről beszámolni.
(3) A vagyonfelügyelő jogszabálysértő vagy a hitelezők, illetve más személy jogos érdekét sértő
tevékenysége vagy mulasztása ellen a sérelmet szenvedett személy vagy szervezet, továbbá a hitelezői
választmány - a tudomásszerzéstől számított 5 munkanapon belül - a csődeljárást lefolytató bíróságnál
kifogással élhet. A bíróság a kifogás elbírálásáról soron kívül, de legfeljebb 5 munkanapon belül dönt. Ha a
bíróság a kifogást megalapozottnak találja, a vagyonfelügyelő intézkedését megsemmisíti, vagy kötelezi a
megfelelő intézkedés megtételére, ellenkező esetben a kifogást elutasítja. A bíróság eljárására az 51. §-ban
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foglaltak megfelelően irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a kifogás elbírálása tárgyában hozott végzés ellen
külön fellebbezésnek nincs helye.
16. § (1) A vagyonfelügyelői tisztség
a) a csődeljárás jogerős megszüntetésével vagy befejezetté nyilvánításával,
b) a felfüggesztett felszámolási eljárás folytatása vagy a 21/B. § szerint elrendelt felszámolás esetében a
felszámoló kirendelésével
szűnik meg.
(2) A vagyonfelügyelő díját és igazolt költségeit a 12. § (1) bekezdése szerinti hitelezői nyilvántartási
díjakból kell fedezni. A vagyonfelügyelő a költségeit azok felmerülésekor, számla ellenében számolhatja el.
Amennyiben a nyilvántartási díjak már nem nyújtanak fedezetet, akkor a vagyonfelügyelő díjának és
költségtérítésének kifizetésére az adós köteles, melynek megfizetéséért az adós - legalább többségi befolyást
biztosító részesedéssel rendelkező - tulajdonosa (egyéni cég esetén a tag) kezesként felel. A vagyonfelügyelő
az eljárás során költségeit folyamatosan és tételesen köteles külön nyilvántartani, és azzal a hitelezői
választmánynak, az adósnak és a bíróságnak elszámolni.
(3) A vagyonfelügyelő díjának mértéke a 8. § (2) bekezdésének c) pontja vagy a 9. § (6) bekezdése
alapján csatolt, a vagyonfelügyelő által ellenőrzött és írásban véleményezett mérlegben szereplő eszközök
könyvszerinti értékének alapulvételével:
a) 100 000 000 forintig 2%-a, de legalább 500 000 forint,
b) 100 000 001 forinttól - 500 000 000 forintig 1,5%,
c) 500 000 001 forinttól - 1 000 000 000 forintig 1%,
d) 1 000 000 001 forint felett 0,5%.
(4) Az egyezség jóváhagyása esetén a vagyonfelügyelőt a (3) bekezdés szerinti díj további 25%-a, de
legalább 500 000 forint illeti meg.
(5) Az összeg a díjat terhelő általános forgalmi adót nem tartalmazza. A díjat és a vagyonfelügyelő
költségelszámolását a bíróság az eljárást megszüntető, az eljárást befejezetté nyilvánító, illetve - a
felszámolási eljárás folytatásakor - a felszámoló kirendelését tartalmazó végzésében állapítja meg, illetve
hagyja jóvá.

Egyezségi tárgyalás a hitelezőkkel, a fizetési haladék meghosszabbítása
17. § (1) Az adós - a csődeljárás kezdő időpontjától számított 45 napon belüli időpontra - összehívja a
hitelezőket, egyezségi tárgyalást tart, amelyre a 8. § (2) bekezdésében és (4) bekezdésének b) pontjában
meghatározott okiratok megküldésével a vagyonfelügyelőt és a nyilvántartásba vett hitelezőit közvetlenül is,
a további hitelezőket pedig hirdetmény útján hívja meg. A tárgyalás időpontját úgy kell kitűzni, hogy a
vagyonfelügyelő a 18. § (11) bekezdés szerinti - a fizetésihaladék-meghosszabbítás közzételének
kezdeményezésével kapcsolatos - feladatainak eleget tudjon tenni. A tárgyalás időpontjáról a 8. § (1)
bekezdés szerinti testületet is értesíteni kell. A meghívót és mellékleteit legalább 8 munkanappal a tárgyalást
megelőzően kell a meghívottakhoz eljuttatni, a hirdetményt pedig a fizetési haladék közzétételétől számított
8 munkanapon belül két országos napilapban kell közzétenni, és az adós gazdálkodó szervezet honlapján is
(ha van honlapja) közzé kell tenni. Ennek elmulasztása esetén a bíróság - bármely hitelező vagy a
vagyonfelügyelő kérelmére - a 9. § (10) bekezdésében meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja, és
elrendeli, hogy a vagyonfelügyelőt az adós gazdálkodó szervezetben együttes cégjegyzési és a pénzforgalmi
számlák felett együttes rendelkezési jog illesse meg.
(2) A hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) az adós nevét és székhelyét, cégjegyzékszámát,
b) a csődeljárás kezdő időpontját,
c) a tárgyalás helyét és idejét,
d) az arra vonatkozó tájékoztatást, hogy a 8. § (2) bekezdésében és (4) bekezdésének b) pontjában
felsorolt iratokat a hitelezők a tárgyalás előtt hol tekinthetik meg.
(3) Az egyezségi tárgyalásra az adós - a vagyonfelügyelő bevonásával - köteles a fizetőképesség
helyreállítását vagy megőrzését célzó programot és egyezségi javaslatot készíteni. Az adós az egyezség
létrehozásához a legalább többségi befolyást biztosító részesedéssel rendelkező tulajdonosa - elismert vagy
tényleges vállalatcsoport esetén az uralkodó tag és a többi tag -, továbbá az adósnál működő érdekképviseleti
szervek és az üzemi tanács közreműködését is kérheti. Az egyezségi javaslat megismerhetőségét a hitelezők
számára a tárgyalás időpontját 5 munkanappal megelőzően biztosítani kell.
18. § (1) Az egyezségi tárgyaláson a hitelezők személyesen vagy képviselőjük útján vehetnek részt. A
képviselőknek e minőségüket - erre irányuló külön felhívás nélkül is - a vagyonfelügyelő számára is
igazolniuk kell. A hitelezők - az 5/A. §-ban meghatározott szabályok szerint - választmány alakításáról is
dönthetnek.
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(2) A tárgyalásról az adós köteles jegyzőkönyvet készíteni, amelynek tartalmaznia kell a meghívott és a
megjelent hitelezők névsorát, követelésük besorolását, a hitelezőket az egyes hitelezői osztályokban
megillető szavazatok számát, a szavazások eredményét, a hitelezőknek az egyezségi javaslatra vonatkozó
észrevételeit, az adós azokra adott válaszait. A hitelezői döntéseket nyílt szavazással kell meghozni. A
tárgyaláson részt vevők cégszerű meghatalmazása a jegyzőkönyv mellékletét képezi. A jegyzőkönyvet a
tárgyaláson megjelent hitelezők által választott két személy és a vagyonfelügyelő hitelesíti.
(3) Az első tárgyaláson a hitelezők kinyilváníthatják, hogy az egyezségi javaslatot nem támogatják. Ha az
adós az egyezségi javaslat átdolgozását nem vállalja, akkor a tárgyalást lezárja, erről jegyzőkönyvet vesz fel,
és ezt haladéktalanul megküldi a bíróságnak, továbbá a 8. § (1) bekezdése szerinti legfőbb szervnek. Ha az
adós az egyezségi javaslat átdolgozását vállalja, akkor a hitelezőkkel a fizetési haladék tartama alatt több
tárgyalás is tartható. Ha bármelyik tárgyalás eredményeként a hitelezők kinyilvánítják, hogy a csődegyezség
megkötéséhez nem adják meg a 20. §-ban meghatározott arányban a hozzájárulást, az adós a tárgyalásokat
lezárja, erről jegyzőkönyvet vesz fel, és ezt haladéktalanul megküldi a bíróságnak, továbbá a 8. § (1)
bekezdése szerinti legfőbb szervnek. Amennyiben az adós ezzel késlekedik, a vagyonfelügyelő köteles a
bíróság számára a bejelentést megtenni. A bejelentés késedelme vagy elmulasztása esetén a bíróság a 21/A. §
(1) bekezdésében foglalt jogkövetkezményeket alkalmazhatja. A bíróság az említett jegyzőkönyv beérkezését
követő 8 munkanapon belül hozza meg a 21/B. § szerinti döntést a csődeljárás megszüntetéséről és a fizetési
haladék megszűnéséről.
(4) Az egyezségi tárgyaláson szavazati joggal rendelkezik az a hitelező,
a) aki a 10. § (2) bekezdés f) pontja szerinti határidőben bejelentette hitelezői igényét, és
b) a nyilvántartásba-vételi díjat megfizette, valamint
c) követelése elismert vagy nem vitatott követelésként került nyilvántartásba.
(5) A szavazatok számításánál a hitelezőket minden 100 000 forint elismert vagy nem vitatott
követelésként nyilvántartásba vett szavazat után egy szavazat illeti meg. A 100 000 forint alatti követelések
hitelezői is egy szavazattal rendelkeznek. A 12. § (2) bekezdés bc)-bd) pontja szerinti hitelezők szavazatát az
említett számítási módnál negyedakkora mértékben kell figyelembe venni.
(6) A bíróság 12. § (5) bekezdés szerinti végzése következtében nem vitatottként nyilvántartásba vett
követelésnek az adós részéről történő későbbi visszakövetelhetőségére hivatkozva utóbb nem lehet a
szavazati jog gyakorlásának jogszerűségét kétségbe vonni.
(7) A hitelezőkkel folytatott tárgyaláson az adós kérheti a hitelezők egyetértését a fizetési haladék
meghosszabbításához is oly módon, hogy a fizetési haladék teljes időtartama a meghosszabbítással együtt
sem haladhatja meg a csődeljárás kezdő időpontjától számított 365 napot.
(8) A fizetési haladék a csődeljárás kezdő időpontjától számított legfeljebb 180 napig hosszabbítható meg,
ha az adós a kérelemhez a szavazati joggal rendelkező hitelezőktől [(4)-(5) bekezdés], a biztosított és a nem
biztosított hitelezői osztályokban egyaránt, a követelésekre vonatkozóan a szavazatok többségét külön-külön
megkapta.
(9) Az adóst a fizetési haladék meghosszabbításakor a fizetési haladék a csődeljárás kezdő időpontjától
számított legfeljebb 365 napig illeti meg, ha ehhez a szavazati joggal rendelkező hitelezőktől [(4)-(5)
bekezdés] a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályokban egyaránt, a követelésekre vonatkozóan a
szavazatok kétharmadát külön-külön megkapta.
(10) A hitelezők (8)-(9) bekezdés szerinti többsége a fizetési haladék időtartamának meghosszabbítását
ahhoz kötheti, hogy az adós a vagyonfelügyelő számára együttes cégjegyzési jogot, illetve a pénzforgalmi
számlák feletti együttes rendelkezési jogot biztosítson. Amennyiben az adós ezt a hozzájárulását visszavonja,
a vagyonfelügyelő értesítése alapján a bíróság a fizetési haladékot megszüntető végzést hoz, és az erről szóló
végzést a Cégközlönyben haladéktalanul közzéteszi, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott módon.
(11) A vagyonfelügyelő a fizetési haladék meghosszabbításának jóváhagyásáról szóló jegyzőkönyvi
határozat általa ellenjegyzett példányát, a közzétételi kérelmet, a hitelezői követelésekről a 12. § (2)-(4)
bekezdése alkalmazásával készített nyilvántartást, a hitelezőkkel folytatott tárgyalás (tárgyalások)
jegyzőkönyveit, a hitelezők cégszerű aláírással ellátott nyilatkozatait a fizetési haladék meghosszabbítására
vonatkozó hozzájárulásukról megküldi a bíróságnak, legkésőbb a 10. § (4) bekezdésében meghatározott 90
napos határidő leteltét megelőző 8. munkanapon. A bíróság a fizetési haladék meghosszabbításáról 5
munkanapon belül dönt. A végzés ellen külön fellebbezésnek nincs helye. Ha a kérelmet a bíróság nem
utasítja el, haladéktalanul intézkedik a fizetési haladék meghosszabbításáról szóló végzés Cégközlöny
honlapján történő közzétételéről oly módon, hogy a közzététel még a 10. § (4) bekezdés szerinti 90 napos
határidő letelte előtt megtörténjen. A közzétételre a Cégközlöny honlapján kerül sor, napi feltöltéssel.
(12) A fizetési haladék meghosszabbításáról szóló közzétételi kérelemnek tartalmaznia kell
a) az adós nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, adószámát,
b) a bíróság által kijelölt vagyonfelügyelő nevét, székhelyét,
c) a bíróság nevét és az ügy számát,
d) a csődeljárás kezdő időpontját,
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e) azt, hogy az adóst meddig illeti meg a meghosszabbított fizetési haladék (moratórium) a vele szemben a
fizetési haladék kezdő időpontját megelőzően, illetve azt követően esedékessé váló pénzkövetelések
vonatkozásában.
(13) A fizetési haladék meghosszabbítása esetén a 11. §-ban foglaltakat továbbra is alkalmazni kell.
(14) A fizetési haladék meghosszabbításáról szóló, a (12) bekezdés szerinti közzétételi kérelmet az adós
és a vagyonfelügyelő köteles az adós számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak is haladéktalanul
bemutatni.

Egyezség a csődeljárásban
19. § (1) Az egyezség keretében az adós megállapodik a hitelezőkkel az adósság rendezésének
feltételeiről, így különösen megállapodhatnak az adósságra vonatkozó engedményekről és a fizetési
könnyítésekről, egyes követelések elengedéséről vagy átvállalásáról, a követelések fejében az adós
gazdálkodó szervezetben részesedés szerzéséről, a követelések megfizetéséért való kezességvállalásról és
egyéb biztosítékokról, az adós reorganizációs és veszteségcsökkentő programjának elfogadásáról, továbbá
mindarról, amit az az adós fizetőképességének megőrzése vagy helyreállítása érdekében szükségesnek
tartanak, ideértve az egyezség végrehajtása ellenőrzésének módját is.
(2) Az egyezség megkötésénél való szavazati jogra a 18. § (4)-(5) bekezdésében foglalt szabályok
alkalmazandóak.
20. § (1) Egyezség akkor köthető, ha az adós az egyezséghez a 18. § (4)-(5) bekezdése szerint szavazati
joggal rendelkező hitelezőktől - a biztosított és a nem biztosított hitelezői osztályokban egyaránt - a
szavazatok többségét külön-külön megkapta.
(2) A megkötött egyezség azokra az egyezségkötésre jogosult hitelezőkre is kiterjed, akik az egyezséghez
nem járultak hozzá, vagy szabályszerű értesítésük ellenére az egyezség megkötésében nem vettek részt,
továbbá kiterjed azon hitelezőkre is, amelyek vitatott követelésére tekintettel a bíróság a 12. § (5)
bekezdésében tartalék képzését rendelte el (kényszeregyezség). Az egyezség azonban az említett hitelezőkre
vonatkozóan nem állapíthat meg kedvezőtlenebb feltételeket, mint amelyeket az egyezséghez hozzájáruló
hitelezőkre az adott hitelezői osztályban, továbbá a 12. § (2) bekezdés bc)-bd) pontja szerinti hitelezői körben
megállapított. A 12. § (5) bekezdés alapján a vitatott követelésekre (követelésrészekre) vonatkozóan képzett
tartalék terhére a vitatott követelés jogosultjának akkor lehet kifizetést teljesíteni, ha a vitatott követelés
jogosultja az adós ellen keresetet indított, és a bírósági eljárás jogerősen lezárult, amelyben a hitelező
követelésének jogalapját és összegét a bíróság megállapította.
(3) A 10. § (2) bekezdése szerinti határidő elmulasztása esetén a hitelező az egyezségkötésben nem
vehet részt, az egyezség hatálya nem terjed ki rá. A bejelentési határidő elmulasztása miatt nyilvántartásba
nem vett hitelezői igény jogosultja az adós ellen követelését nem érvényesítheti, azonban a más által
kezdeményezett felszámolási eljárásban a még el nem évült követelését bejelentheti. Ebben az esetben a 35.
§ (2) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 35. § (2) bekezdés b) pontja szerinti késedelmi
kamatot, késedelmi pótlékot, továbbá a pótlék és bírság jellegű követelést a felszámolási eljárásban sem lehet
érvényesíteni.
21. § (1) Az egyezséget írásba kell foglalni. A megállapodásnak tartalmaznia kell különösen
a) az egyezségkötésben részt vett hitelezők felsorolását, hitelezői osztályát, nyilvántartásba vett elismert
vagy nem vitatott követelésük összegét, szavazati jogaik számát,
b) a hitelezők által elfogadott adósságrendezési és újjászervezési programot, a végrehajtás és ellenőrzés
módját,
c) a teljesítési határidők esetleges módosítását, a hitelezők követeléseinek elengedését vagy átvállalását,
illetve mindazt, amit az adós és a hitelezők az adósságállomány rendezése, az adós fizetőképességének
helyreállítása vagy megőrzése érdekében szükségesnek tartanak,
d) valamennyi hitelező (képviselője) nevét és postacímét, hitelezői választmány esetén azt is megjelölve,
hogy melyik hitelezőket képviselik.
(2) Az egyezséget a felek, törvényes képviselőik vagy meghatalmazottaik aláírják, és azt a
vagyonfelügyelő - továbbá ha van hitelezői választmány, akkor a választmány is - ellenjegyzi.

Csődeljárás befejezetté nyilvánítása vagy megszüntetése
21/A. § (1) Az egyezségi tárgyalás eredményét [18. § (3) bekezdés, 19-20. §] 5 munkanapon belül, meghosszabbított fizetési haladék esetén pedig legkésőbb annak lejártát 45 nappal megelőzően - köteles az
adós gazdálkodó szervezet vezetője a bíróságnak bejelenteni, illetve egyezség esetében az egyezségi
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megállapodást is köteles mellékelni. E kötelezettség késedelme vagy elmulasztása esetén 500 000 forintig
terjedő pénzbírsággal sújtható.
(2) A bíróság az egyezség jóváhagyása tárgyában az (1) bekezdés szerinti kérelem beérkezésétől számított
15 munkanapon belül dönt. Az egyezség jóváhagyására irányuló kérelmet egy alkalommal 3 munkanapos
határidővel hiánypótlásra visszaadhatja. A hiánypótlási határidő elmulasztása jogvesztő.
(3) A bíróság az egyezséget akkor hagyja jóvá, ha ahhoz csatolják a 19-21. §-ban szereplő feltételek
teljesülését igazoló jegyzőkönyveket, megállapodásokat, nyilatkozatokat. Ha az egyezség megfelel a
törvényben foglaltaknak, a bíróság végzéssel azt jóváhagyja, és a csődeljárást befejezetté nyilvánítja.
21/B. § Ha az egyezség nem jött létre, vagy az nem felel meg a törvényben foglaltaknak, a bíróság a
csődeljárást megszünteti, ezt követően a III. fejezet szerinti felszámolási eljárásban az adós
fizetésképtelenségét hivatalból állapítja meg [27. § (2) bekezdés e) pont], és elrendeli az adós felszámolását.
A vagyonfelügyelő megbízatása - az ideiglenes vagyonfelügyelőre vonatkozó jogosítványokkal és díjazással
[24/A. §] - a felszámoló tevékenységének megkezdéséig meghosszabbodik, az adós továbbá a felszámolási
eljárás alatt nem kérhet a bíróságtól fizetési haladékot. A vagyonfelügyelőt ezen időszakra megillető díj
előlegezésére az adós köteles, ennek megfizetéséért az adós legalább többségi befolyást biztosító
részesedéssel rendelkező tulajdonosa (egyéni cég esetén a tag) kezesként felel.
21/C. § A 21/A. és 21/B. § szerinti végzések elleni fellebbezést 3 munkanapon belül kell benyújtani, és
azt a bíróság soron kívül, de legfeljebb 8 munkanapon belül bírálja el. A végzéseket azok jogerőre
emelkedésekor haladéktalanul közzé kell tenni a Cégközlönyben, a 10. § (1) bekezdésében meghatározott
módon, és gondoskodni kell arról, hogy a cégjegyzékben a „cs. a.” toldat törlésre kerüljön. A közzététel
időpontjában a fizetési haladék megszűnik. A végzést az adós és a vagyonfelügyelő köteles az adós számláit
vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak haladéktalanul bemutatni.

III. Fejezet
A felszámolási eljárás
A felszámolási eljárás megindítása
22. § (1) A felszámolási eljárás az adós fizetésképtelensége esetén
a) a 21/B. § szerinti esetben hivatalból,
b) az adós, a hitelező vagy a végelszámoló kérelmére vagy
c) a cégbíróság értesítése alapján (így, ha a cégbíróság a céget megszűntnek nyilvánította, vagy a törlési
eljárás során a cég felszámolási eljárását kezdeményezte),
d) a büntetőügyben eljáró bíróság értesítése alapján (ha a jogi személlyel szemben alkalmazott pénzbírság
behajtása érdekében lefolytatott végrehajtás nem vezetett eredményre)
folytatható le.
(2) Az (1) bekezdés a) és c)-d) pontjában meghatározott esetekben a felszámolás elrendelésére a 25-26. §ban foglaltak mellőzésével kerül sor és a bíróság a felszámolást hivatalból rendeli el. A felszámolást
elrendelő végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
23. § (1) Ha a felszámolási eljárás lefolytatását az adós kéri, a kérelem benyújtására a 8. § (1)-(2)
bekezdésében foglaltak az irányadók. Az adósnak a kérelemben be kell jelentenie a számláit vezető
valamennyi pénzforgalmi szolgáltató nevét és az ott vezetett számlák számát, ideértve a kérelem benyújtását
követően nyitott számlák számát is.
(2) Az adós a felszámolási eljárás lefolytatását akkor kérheti, ha a csődeljárás lehetőségével a 7. § (3)
bekezdése miatt nem tud, vagy pedig nem kíván élni.
(3)
(4)
24. § (1) Ha a felszámolási eljárás megindítását a hitelező kéri, a kérelemben meg kell nevezni az adós
tartozásának jogcímét, a lejárat (esedékesség) időpontját és annak rövid ismertetését, hogy az adóst miért
tartja fizetésképtelennek. A kérelemben foglaltak bizonyítására a szükséges iratokat - a 27. § (2) bekezdés a)
pontja esetén az adós írásbeli felszólításának igazolását is - csatolni kell.
(2) Ha a felszámolási eljárás lefolytatását a hitelező kérte, és a bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül
nem utasította el, a bíróság a kérelem benyújtásáról - a kérelem egy példányának megküldésével haladéktalanul értesíti az adóst.
(3) Az adós köteles az értesítés kézhezvételétől számított 8 napon belül a bíróságnak nyilatkozni arról,
hogy a kérelemben foglaltakat elismeri-e. Ha az adós a kérelemben foglaltakat elismeri, egyidejűleg
nyilatkoznia kell arról is, hogy kér-e a tartozás kiegyenlítésére haladékot [26. § (3) bek.], illetve be kell
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jelentenie a számláit vezető valamennyi pénzügyi intézmény nevét és az ott vezetett számlák számát ideértve a kérelem kézhezvételét követően nyitott számlák számát is -, továbbá koncesszió esetén
tájékoztatnia kell a koncesszióba adót a felszámolási eljárás megindításáról. Ha az adós a fenti határidőn
belül a bíróságnak nem nyilatkozik, a fizetésképtelenség tényét vélelmezni kell.
24/A. § (1) A hitelező a felszámolási eljárás iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően a
felszámolás kezdő időpontjáig kezdeményezheti, hogy a bíróság az adós gazdálkodásának felügyeletére a
felszámolói névjegyzékből ideiglenes vagyonfelügyelőt rendeljen ki. A bíróság a kérelem elbírálása előtt az
adóst meghallgathatja.
(2) A bíróság haladéktalanul kirendeli az ideiglenes vagyonfelügyelőt - és erről a feleket rövid úton
értesíti -, feltéve, hogy a kérelmet előterjesztő hitelező
a) valószínűsíti, hogy követelésének későbbi kielégítése veszélyben van, és
b) a követelésének létrejöttét, nagyságát és lejártát közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal
igazolja, továbbá
c) az ideiglenes vagyonfelügyelő díját - jogi személyiség nélküli adós esetén 200 000 forintot, jogi
személyiséggel rendelkező adós esetén 400 000 forintot, amely díjak az általános forgalmi adó összegét nem
tartalmazzák - előlegezi, és a kérelem benyújtásával egyidejűleg bírósági letétbe helyezi; ha a felszámolási
eljárást közvetlenül csődeljárás előzte meg, és a bíróság hivatalból rendeli el a felszámolást, a csődeljárásban
eljáró vagyonfelügyelőt jelöli ki ideiglenes vagyonfelügyelőnek, és ebben az esetben az ideiglenes
vagyonfelügyelő díját az 57. § (2) bekezdés h) pontja szerinti felszámolási költségként kell elszámolni.
(3) Az ideiglenes vagyonfelügyelő a végzés kézhezvételét követő napon köteles bejelenteni, ha vele
szemben a 27/A. §-ban foglalt kizárási ok áll fenn. Ennek hiányában a kézhezvételt követő napon az
ideiglenes vagyonfelügyelő megkezdi tevékenységét, ennek keretében felveszi a kapcsolatot az adós
vezetőivel, tájékozódik az adós vagyoni-pénzügyi helyzetéről. Az ideiglenes vagyonfelügyelőt kirendelő
végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(4) Az adós gazdálkodó szervezet vezetője - az ideiglenes vagyonfelügyelő tevékenységének megkezdését
követően - a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatban csak az ideiglenes vagyonfelügyelő
jóváhagyásával, ellenjegyzésével köthet a rendes gazdálkodás körét meghaladó szerződést, tehet más
jognyilatkozatot, ideértve a már létrejött szerződés alapján az adós részéről történő teljesítést is. Ha az
ideiglenes vagyonfelügyelő a felszámolási eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásában eljárt
vagyonfelügyelő, és a csődeljárásban együttes cégjegyzési, illetve a pénzforgalmi számlák feletti együttes
rendelkezési jog illette meg, ugyanez irányadó az ideiglenes vagyonfelügyelői működés alatt is.
(5) Az adós és az ideiglenes vagyonfelügyelő haladéktalanul köteles bejelenteni az adós számláit vezető
valamennyi pénzforgalmi szolgáltatónak az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését tartalmazó végzést és
hitelt érdemlő aláírását.
(6) Az ideiglenes vagyonfelügyelő jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása esetén az 51. §
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(7) Az ideiglenes vagyonfelügyelő a hitelezői érdekek védelmének szem előtt tartásával figyelemmel
kíséri a gazdálkodó szervezet tevékenységét, áttekinti az adós vagyoni helyzetét. Ennek keretében
betekinthet az adós könyveibe, pénztárát, értékpapír- és eszközállományát, iratait, valamint pénzforgalmi
számláit megvizsgálhatja, a gazdálkodó szervezet vezetőjétől felvilágosítást kérhet, illetve az adós
helyiségeibe beléphet, bármely vagyontárgyát átvizsgálhatja. Az adós a lezárt helyiségét, vagyontárgyát
(bútorát, egyéb ingóságát) az ideiglenes vagyonfelügyelő felhívására köteles haladéktalanul felnyitni. Az
ideiglenes vagyonfelügyelő az ily módon tudomására jutott információkról csak a bíróságot tájékoztathatja.
Haladéktalanul köteles tájékoztatni a bíróságot - a kirendelésének időtartama alatt létrejött - olyan adósi
szerződésről vagy más jognyilatkozatról, amelynek tárgya a 40. § (1) bekezdésének a)-c) pontjaiba és (2)
bekezdésébe tartozó jogügylet.
(8) Az adós cég vezetői kötelesek együttműködni az ideiglenes vagyonfelügyelővel, részére minden olyan
segítséget megadni, amely feladatának elvégzéséhez szükséges. Ha az adós cég vezetői együttműködési
kötelezettségüket súlyosan vagy ismétlődően megsértik - így különösen legalább két alkalommal a
vagyonfelügyelő hozzájárulása nélkül kötnek szerződést vagy tesznek más jognyilatkozatot -, az ideiglenes
vagyonfelügyelő kérelmére a bíróság - a fizetésképtelenségre tekintet nélkül - soron kívül dönt a felszámolás
elrendeléséről. A bíróság felszámolást elrendelő végzése fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható.
(9) A bíróság - hivatalból vagy kérelemre - tájékoztatást kérhet az ideiglenes vagyonfelügyelőtől annak
tevékenységéről, továbbá a gazdálkodó szerv vezetőjétől az adós helyzetéről, valamint egyes ügyleteiről,
ideértve az ezzel kapcsolatos okiratoknak a bíróság rendelkezésére bocsátását is.
(10) Az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelése a felszámolás kezdő időpontjáig, vagy a felszámolási
eljárás 27. § (6) bekezdés szerinti megszüntetéséig tart. A bíróság azonban - a vagyonfelügyelő eljárását kérő
hitelező előzetes egyetértése mellett - az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését végzéssel ezt megelőzően
is megszünteti, amennyiben az adós megfelelő biztosíték nyújtásával igazolja, hogy a hitelező követelésének
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kielégítése nincs veszélyben, és nincs az adós ellen olyan másik felszámolási eljárás folyamatban, amelyben
ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését kérték.
(11) Az ideiglenes vagyonfelügyelő díját a felszámolás elrendelése esetén a felszámolást elrendelő
végzésben a bíróság állapítja meg, amelyet az adós visel. A felszámolási eljárás megszüntetése esetén az
ideiglenes vagyonfelügyelő díját az ideiglenes vagyonfelügyelő eljárását kérő hitelező viseli. Ha az
ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelésének megszüntetésére azért nem került sor, mert a vagyonfelügyelő
kirendelését ugyanazon adós ellen indított más felszámolási eljárásban is kérte hitelező, a bíróság az
ideiglenes vagyonfelügyelő díjának viselésére részben kötelezi az ideiglenes vagyonfelügyelő eljárását kérő
hitelezőt. Ha a hitelező az ideiglenes vagyonfelügyelő kirendelését alaptalanul kérte, köteles a polgári jogi
felelősség általános szabályai szerint megtéríteni azt a kárt is, amely az adóst az ideiglenes vagyonfelügyelő
kirendelése következtében érte.
(12) Az ideiglenes vagyonfelügyelőre megfelelően alkalmazni kell a 27/A. § (7) bekezdését, valamint az
54. §-ban foglaltakat is.
25. § (1) A bíróság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha
a) azt nem az arra jogosult terjesztette elő;
b) azt a moratórium időszakában terjesztették elő;
c) a hiánypótlásra visszaadott kérelmet a kérelmező 8 napon belül nem, vagy ismét olyan hiányosan adta
be, hogy amiatt az nem bírálható el;
d) az adós a kérelmező és a 8. § (1) bekezdésében megjelölt szervek egyetértése hiányzik;
e) az adós ellen az Európai Unió más tagállamában a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló
1346/2000/EK rendelete alapján fizetésképtelenségi főeljárás indult és a kérelem szintén főeljárás
megindítására irányul;
f) a 27. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben a kérelem bírósághoz érkezésének időpontjáig
az adós írásbeli felszólítása nem történt meg;
g) a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidő a kérelem bírósághoz érkezésének
időpontjában még nem telt el.
(2) Ha az Európai Unió más tagállamában a bíróság határozatának meghozatalát megelőzően a Tanács
fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján főeljárást indítottak, a bíróság az
ugyanazon adós ellen Magyarországon megindított főeljárást területi eljárássá alakítja át, feltéve, hogy az
adós Magyarországon telephellyel rendelkezik. A bíróság erről a főeljárást megindító bíróságot tájékoztatja.
(3) Ha az Európai Unió más tagállamában a bíróság határozatának meghozatalát megelőzően a Tanács
fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete alapján főeljárást indítottak és az adós nem
rendelkezik Magyarországon telephellyel, a bíróság az eljárást megszünteti. A bíróság erről a főeljárást
megindító bíróságot tájékoztatja. A megszüntetést megelőzően beállt joghatások, így különösen a felszámoló
által kötött jogügyletek alapján fennálló jogok és kötelezettségek azonban fennmaradnak, abban az esetben
is, ha azok az Európai Unió más tagállamában folyamatban lévő eljárás joghatásaival ellentétesek.
26. § (1) A bíróság megvizsgálja az adós fizetésképtelenségét.
(2)
(3) A bíróság az adós kérelmére a tartozás kiegyenlítésére legfeljebb 30 napos határidőt engedélyezhet,
kivéve, ha a felszámolási eljárás megindítását közvetlenül csődeljárás előzte meg, amelynek során az adós 30
napnál hosszabb fizetési haladékot vett igénybe. A tartozás kiegyenlítése nem minősül tartozáselismerésnek,
a teljesítés polgári peres eljárásban történő visszakövetelését nem zárja ki.
(4) Szünetelésnek kizárólag az adós és a felszámolási eljárás lefolytatását kérő hitelezők együttes
kérelmére, a felszámolás elrendeléséről szóló végzés meghozataláig van helye.
27. § (1) A bíróság az adós felszámolását végzéssel elrendeli, ha az adós fizetésképtelenségét állapítja
meg. A bíróság a felszámolást elrendelő végzést az eljárás lefolytatására irányuló kérelem beérkezését
követő 60 napon belül hozza meg. A felszámolás kezdő időpontja a felszámolást elrendelő jogerős végzés
közzétételének napja (28. §).
(2) A bíróság az adós fizetésképtelenségét akkor állapítja meg, ha
a) az adós szerződésen alapuló nem vitatott vagy elismert tartozását a teljesítési idő lejártát követő 15
napon belül sem egyenlítette ki vagy nem vitatta, és az ezt követő hitelezői írásbeli fizetési felszólítására sem
teljesítette, vagy
b) az adós a jogerős bírósági határozatban megállapított teljesítési határidőn belül tartozását nem
egyenlítette ki, vagy
c) az adóssal szemben lefolytatott végrehajtás eredménytelen volt, vagy
d) az adós a fizetési kötelezettségét a csődeljárásban kötött egyezség ellenére nem teljesítette, vagy
e) a korábbi csődeljárást megszüntette [18. § (3) vagy 21/B. §], vagy
f) az adós, illetve a végelszámoló által indított eljárásban az adós tartozásai meghaladják a vagyonát,
illetőleg az adós a tartozását (tartozásait) az esedékességkor nem tudta vagy előreláthatóan nem tudja
kielégíteni, és az adós gazdálkodó szervezet tagjai (tulajdonosai) felhívás ellenére sem nyilatkoznak arról,
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hogy kötelezettséget vállalnak a tartozások esedékességkor történő kifizetéséhez szükséges források
biztosítására.
(3) Amennyiben a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott iratokat postán küldték, azt a tértivevényen
feltüntetett átvételi időpontban, ajánlott küldemény esetében pedig - ellenkező bizonyításig - a feladástól
számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell tekinteni. A (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott esetben az adós vitatásának legkésőbb a hitelező fizetési felszólításának
kézhezvételét megelőző napig írásban van helye. Amennyiben az adós vitatása elkésett, a tartozás
kiegyenlítése nem minősül tartozáselismerésnek, az a teljesítés polgári peres eljárásban történő
visszakövetelését nem zárja ki.
(4) Az adós fizetésképtelensége a (2) bekezdésben meghatározott esetekben sem állapítható meg, ha a
bíróság által a tartozás kiegyenlítésére a 26. § (3) bekezdése alapján engedélyezett határidő még nem telt el.
(5)
(6) Ha az adós nem fizetésképtelen, a bíróság az eljárást soron kívül megszünteti.
27/A. § (1) A bíróság elektronikus, véletlenszerű kiválasztás segítségével - a külön jogszabályban
meghatározott eljárási szabályok szerint - haladéktalanul kijelöli a felszámolót. A kijelölésnél nem járhat el a
felszámolási eljárást lefolytató bíró. Az eljáró felszámoló kijelölése átlátható módszertan szerint és olyan
elvek alapján történhet, amelyek biztosítják az adós gazdálkodó szervezet sajátosságaihoz igazodó
szakértelmet, az eljárás hatékony lefolytatásához szükséges kapacitásokat, a felszámolók arányos
munkaterhelését, és - az eljárás költségeinek csökkentése érdekében - figyelembe veszik a felszámoló,
valamint az adós gazdálkodó szervezet székhelyének, fióktelepeinek földrajzi elhelyezkedését is. A
felszámoló kijelöléséről szóló végzés indokolásában és a 28. § szerinti közzétételben fel kell tüntetni, ha a
bíróság nem az elektronikus kiválasztás által javasolt felszámolót jelöli ki, és meg kell jelölni az eltérés
indokait is. Felszámolóként az a gazdálkodó szervezet jelölhető ki, amely szerepel a felszámolók
névjegyzékében. A felszámolói névjegyzék 27/C. § (4) bekezdés szerinti adatai nyilvánosak.
(2) A felszámolóként kijelölhetők körét a Kormány rendelettel állapítja meg. A Kormány a felszámolók
névjegyzékébe való felvételre nyilvános pályázatot ír ki.
(3) A bíróság a felszámoló kijelölésével egyidejűleg rendelkezik arról, hogy a kijelölt felszámoló a
felszámolás kezdő időpontjáig ideiglenes vagyonfelügyelőként jár el, ha a hitelező a felszámolási eljárás
iránti kérelem benyújtásával egyidejűleg vagy azt követően a felszámolást elrendelő végzés meghozataláig
ezt kezdeményezi, valamint a felszámoló 24/A. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti díját előlegezi, bírósági
letétbe helyezi. A felszámolást elrendelő jogerős végzés közzététele esetén a felszámoló díját az adós viseli.
A felszámoló az adós felszámolásának lefolytatására felszámolóbiztost nevez ki, aki büntetlen előéletű, nem
áll felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt. Felszámolóbiztosnak csak szakirányú szakképzettséggel rendelkező személy nevezhető ki. A
felszámolóbiztos a felszámolóval létesített munkaviszonya, tagsági viszonya vagy megbízási jogviszonya
alapján, annak nevében jár el.
(4) E törvény alkalmazásában a felszámolót és a felszámolóbiztost érintő kizárási okok:
a) Nem jelölhető ki felszámolónak az a gazdasági társaság,
aa) amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője,
ab) amelynek tulajdonosa az adósnak is tulajdonosa vagy hitelezője,
ac) amelynek vezető tisztségviselője vagy annak közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] többségi
befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkezik az adós szervezetben vagy összeférhetetlen tevékenységet [27/C. §
(3) bekezdés a) pont] folytató más szervezetben.
b) Nem nevezhető ki felszámolóbiztosnak az a személy,
ba) aki az adós tulajdonosa vagy hitelezője,
bb) aki a ba) pontban jelölt személynek közeli hozzátartozója,
bc) akinek a közeli hozzátartozója az adós tulajdonosa vagy hitelezője,
bd) aki olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, amely az adós tulajdonosa vagy hitelezője,
be) aki a bd) pontban jelölt vezető tisztségviselő közeli hozzátartozója,
bf) aki maga, vagy akinek közeli hozzátartozója összeférhetetlen tevékenységet folytató más jogi
személyben vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaságban tag, részvényes vagy vezető tisztségviselő,
bg) aki három éven belül az adós foglalkoztatottja volt, vagy - a rendes gazdálkodás körébe eső
ügyleteken kívül - az adóssal üzleti kapcsolatban állt.
(5) A felszámoló a kijelölést tartalmazó végzés kézhezvételétől -, illetve, ha a kizárási ok később
következik be, annak bekövetkeztétől - számított öt munkanapon belül köteles bejelenteni a bíróságnak, ha
vele szemben kizárási ok áll fenn. A felszámoló a kijelölést csak ebben az esetben utasíthatja vissza. A
felszámolót kijelölő rendelkezés ellen külön fellebbezésnek nincs helye. Ha a felszámoló a kizárási ok
bejelentését elmulasztja, a bíróság kezdeményezi a felszámolói névjegyzékből való törlését. A felszámoló a
felszámolást elrendelő végzés kézhezvételétől számított öt munkanapon belül köteles a kinevezett
felszámolóbiztos nevét és levelezési címét bejelenteni a bíróságnak. A felszámoló azt is köteles bejelenteni a
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bíróságnak, ha a felszámolóbiztos munkaviszonya, megbízási jogviszonya vagy - tagsági jogviszony esetén a
felszámolóbiztosi tevékenység végzésére irányuló személyes közreműködésre jogosító megbízatása megszűnt, külön megjelölve, ha erre a 27/B. § (5) bekezdésében meghatározott okból került sor. Ebben az
esetben a felszámoló öt munkanapon belül köteles az új felszámolóbiztos nevét és levelezési címét
bejelenteni.
(6) Ha a kijelölést követően a bíróság megállapítja, hogy a felszámolóval - illetve a felszámolóbiztossal szemben kizárási ok áll fenn, vagy a felszámolót a felszámolói névjegyzékből törölték, illetve a felszámoló
szervezet ellen felszámolás vagy végelszámolás indult, a bíróság a felszámolót hivatalból felmenti. A
névjegyzékből való törlésről a nyilvántartó szerv haladéktalanul értesítést küld minden ítélőtáblának, megyei
bíróságnak, illetve a Fővárosi Bíróságnak.
(7) A bíróság - erre irányuló kifogás hiányában is - felmenti a felszámolót, ha az eljárás adataiból
végzésében megállapítja, hogy a felszámoló súlyosan vagy ismétlődően megsérti a jogszabályokat. A
végzésben a bíróság új felszámolót is kijelöl. A felszámoló felmentését ezekre az okokra hivatkozva a
hitelezői választmány (választmány hiányában a hitelezők képviselője) is indítványozhatja. A bíróság a
kérelem tárgyában annak beérkezésétől számított 8 munkanapon belül dönt, és felmentésről rendelkező
végzés meghozatala esetén egyidejűleg új felszámolót jelöl ki.
(8) A bíróság a (7) bekezdésben meghatározott határidőn belül végzést hoz a felszámoló felmentéséről és
új felszámoló kijelöléséről akkor is, ha azt - a (7) bekezdés szerinti okok megjelölése nélkül - kéri a 44. § (1)
bekezdésében említett hitelezői csoportok mindegyikében a hitelezők több mint a fele, azzal, hogy a
szavazatok számításánál is a 44. § (1) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. A hitelezők a felszámoló
felmentését a (7) bekezdésben megjelölt ok nélkül csak egyszer, az első hitelezői gyűlést követő 15 napon
belül kérhetik.
(9) A bíróság (6)-(8) bekezdésben foglalt végzésében rendelkezni kell a felszámoló számlával igazolt
költségeinek megtérítéséről és arányos díjazásáról is, amely legfeljebb 300 000 forint lehet, de a bíróság
különösen bonyolult ügyben ennél magasabb összegű díjazást is megállapíthat.
(10) A (6)-(9) bekezdés szerinti végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható. A végzés ellen a
felmentéssel érintett felszámoló élhet fellebbezéssel 5 munkanapon belül, amelyet a másodfokú bíróság
soron kívül, de legfeljebb 8 munkanapon belül bírál el.
(11) A felmentett felszámoló haladéktalanul köteles az adós iratanyagát és vagyonát átadni az új kijelölt
felszámolónak, és tételes kimutatást kell készítenie a szerződésekről, folyamatban lévő eljárásokról,
értékesítésekről, továbbá közbenső mérleget is kell készítenie, és nyilatkoznia kell arról, hogy a mérleg az
adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad. Ezek elmulasztása esetén a bíróság 500 000 forintig
terjedő bírsággal sújthatja.
(12) A kijelölt felszámoló tevékenysége során az adós gazdálkodó szervezet képviseletében jár el, a
felszámolási eljárás lefolytatását másnak nem engedheti át.
(13) A felszámoló feladatait elsősorban az adós munkaszervezete, illetve saját munkaszervezete
igénybevételével látja el, ideértve a jogszabályban meghatározott szakképzettségű, kötelezően
foglalkoztatandó személyek polgári jogi jogviszonyban történő alkalmazását is. A felszámoló a feladatai
ellátása érdekében polgári jogi jogviszonyt létesíthet továbbá:
a) külön jogszabályban a felszámolási tevékenység végzésének feltételeként meghatározott
szakképzettségen kívüli szakértelmet igénylő feladat ellátására,
b) a felszámolási tevékenység végzéséhez általában nem szükséges, vagy a szükségest meghaladó
mértékű tevékenység elvégzésére,
c) jogszabály által kötelezően előírt esetben,
d) ha azt az a)-c) pontokban nem szabályozott esetben a bíróság a felszámoló kérésére előzetesen
engedélyezi.
27/B. § (1) A felszámolást elrendelő végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak.
(2) A felszámolóbiztos a kinevezésekor a felszámoló részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy
büntetlen előéletű, és nem áll felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(3) A felszámolóbiztosi tevékenység időtartama alatt a felszámoló írásban, a mulasztás
jogkövetkezményeinek ismertetésével felhívhatja a felszámolóbiztost annak igazolására, hogy büntetlen
előéletű-e, és felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt áll-e.
(4) Ha a (3) bekezdésben meghatározott felhívásra a felszámolóbiztos igazolja, hogy büntetlen előéletű, és
felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt nem áll, a felszámoló a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági
bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat részére megtéríti.
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(5) A felszámoló a felszámolóbiztos kinevezését visszavonja, továbbá munkaviszonyát, megbízási
jogviszonyát vagy tagsági jogviszony esetén a felszámolóbiztosi tevékenység végzésére irányuló személyes
közreműködésre jogosító megbízatását azonnali hatállyal megszünteti, ha
a) a felszámolóbiztos a (3) bekezdésben foglalt kötelezettségének az ismételt szabályszerű felhívástól
számított tizenöt munkanapon belül sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása
rajta kívül álló ok következménye, az ismételt felhívástól számított tizenhatodik munkanapon, vagy
b) a felszámoló a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány
tartalma alapján megállapítja, hogy a felszámolóbiztos büntetett előéletű, vagy felszámolóbiztosi vagy
felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, e
megállapításnak a felszámolóbiztos részére történő kézbesítése
napján.
(6) A felszámoló annak igazolása céljából, hogy büntetlen előéletű, és nem áll felszámolóbiztosi vagy
felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, kezeli a
felszámolóbiztos azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által e célból kiállított
hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(7) A felszámoló a (2) és (3) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a felszámolóbiztos
kinevezésének megszűnéséig kezeli.
(8) A felszámoló által foglalkoztatott, e törvényben meghatározott szakképzettséggel rendelkező személy
nem lehet büntetett előéletű, és nem állhat felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való
közreműködést kizáró vagy a szakképzettségének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(9) A (8) bekezdésben meghatározott személy - a felszámolóval létesíteni kívánt jogviszony létrejöttét
megelőzően - a felszámoló részére hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, és
nem áll felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró, illetve
szakképzettségének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A (8) bekezdésben meghatározott
személynek a jogviszony létrejöttét megelőzően megismert személyes adatait a felszámoló a jogviszony
létesítéséről meghozott döntésig, jogviszony létesítése esetén pedig annak fennállásáig kezeli.
(10) A felszámolói névjegyzéket vezető szervezet hatósági ellenőrzés keretében ellenőrizheti, hogy a
felszámolónál foglalkoztatott, a (8) bekezdésben meghatározott személy büntetlen előéletű-e, és nem áll-e
felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró, illetve szakképzettségének
megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A felszámolói névjegyzéket vezető szervezet a hatósági
ellenőrzés céljából adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon
adatra irányulhat, hogy a felszámoló által foglalkoztatott, a (7) bekezdésben meghatározott személy büntetlen
előéletű-e, és nem áll-e felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való közreműködést kizáró,
illetve szakképzettségének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(11) A felszámolói névjegyzéket vezető szervezet a 27/C. § (2) bekezdés g) pontja alapján megismert
személyes adatokat a felszámolónak a felszámolói névjegyzékbe való felvételéről meghozott határozatával
összefüggő eljárások lezárásáig, a (10) bekezdésben meghatározott hatósági ellenőrzés során megismert
személyes adatokat pedig a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a felszámoló a (8) bekezdésben
meghatározott személy foglalkoztatási jogviszonyának megszüntetéséről szóló (12) bekezdés szerinti
értesítésének a felszámolói névjegyzéket vezető szervezethez történő megérkezéséig kezeli.
(12) Ha a felszámolói névjegyzéket vezető szervezet a (10) bekezdésben foglaltak alapján lefolytatott
hatósági ellenőrzés során megállapítja, hogy a felszámoló által foglalkoztatott, (8) bekezdésben
meghatározott személy büntetett előéletű, vagy felszámolóbiztosi vagy felszámolói tevékenységben való
közreműködést kizáró, illetve szakképzettségének megfelelő foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll, erről a
tényről haladéktalanul értesíti a felszámolót, és felhívja, hogy a foglalkoztatási jogviszonyt az értesítés
kézbesítésétől számított huszonegy napon belül szüntesse meg és a megszüntetés tényéről a felszámolói
névjegyzéket vezető szervezetet értesítse.
27/C. § (1) Felszámolói tevékenységet a gazdasági társaság csak akkor folytathat, ha a felszámolói
tevékenységben személyesen közreműködő tagjai, munkavállalói, illetve a társasággal kötött tartós polgári
jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők között legalább két olyan személy van, aki
jogszabályban foglalt felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú szakképzettséggel (a továbbiakban:
szakképzettség) rendelkezik.
(2) A felszámolók névjegyzékébe az a gazdasági társaság vehető fel, amely
a) nem rendelkezik lejárt köztartozással,
b) rendelkezik a kormányrendeletben előírt biztosítékkal,
c) ellen a kérelem benyújtásakor nincs jogerősen elrendelt fizetési haladék, felszámolás vagy
végelszámolás,
d) nem tagja olyan gazdasági társaságnak, amelyben felelőssége korlátlan,
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e) írásban hozzájárul a névjegyzékben szereplő adatok nyilvánosságához, és az abban foglaltakra
vonatkozóan a névjegyzékbe való jelentkezéssel egyidejűleg - az adataik nyilvánosságra hozatalával érintett
magánszemélyek hozzájáruló nyilatkozatának csatolásával - adatokat szolgáltat,
f) írásban vállalja, hogy az a)-e) pontokban és a (4) bekezdésben meghatározott adatokról, feltételekről,
azok változásáról, valamint a (3) bekezdésben jelölt tényről a névjegyzéket vezető szervezetet legkésőbb a
változás, illetve tény bekövetkezését követő nyolc napon belül írásban tájékoztatja, továbbá közzéteszi a
honlapján azoknak a gazdálkodó szervezeteknek a nevét, székhelyét, cégjegyzékszámát, ahová
felszámolóként, ideiglenes vagyonfelügyelőként vagy vagyonfelügyelőként kijelölték, továbbá a kijelölés
kezdetének és megszűnésének dátumát,
g) igazolja, hogy a gazdasági társaság legalább két-két olyan közgazdászt, jogi szakvizsgát tett jogászt, a
Magyar Könyvvizsgálói Kamaránál bejegyzett és könyvvizsgálói igazolvánnyal rendelkező könyvvizsgálót
foglalkoztat - akik közül legalább egy-egy fő a társasággal munkaviszonyban áll -, továbbá a 27/B. § (9)
bekezdése szerinti hatósági bizonyítvány eredeti példányával igazolja, hogy e személyekkel szemben nem áll
fenn a 27/B. § (8) bekezdésében meghatározott körülmény.
(3) A felszámoló addig, amíg a felszámolói névjegyzékben szerepel:
a) nem folytathat ingatlanközvetítő, kölcsön- és faktoringtevékenységet, (együtt: összeférhetetlen
tevékenység),
b) nem rendelkezhet többségi befolyással összeférhetetlen tevékenységeket folytató másik jogi
személyben,
c) nem tanúsíthat feladata ellátása körében, sem azon kívül olyan magatartást, illetve nem végezhet olyan
tevékenységet, amely a felszámolói feladatának ellátásához szükséges közbizalmat megzavarja.
(4) A felszámolói névjegyzékben fel kell tüntetni:
a) a felszámoló nevét, székhelyét, telephelyét, fióktelepét,
b) a felszámoló ügyvezetőjének, felügyelőbizottsági elnökének, könyvvizsgálójának nevét, lakóhelyét,
c) a felszámoló főtevékenységét és a létesítő okiratában meghatározott további tevékenységi köreit a
Központi Statisztikai Hivatal által kiadott nómenklatúra szerint,
d) a felszámoló minden olyan tulajdonosának, tagjának a nevét (cégnevét) és lakóhelyét (székhelyét), aki
a társaságban 5%-nál nagyobb tulajdoni hányaddal rendelkezik,
e) annak a jogi személynek a nevét és székhelyét, amelyben a felszámoló gazdasági társaság többségi
befolyással rendelkezik,
f) a felszámoló gazdasági társaságnál szakirányú szakképzettséggel rendelkezők nevét, lakcímét,
g)
(5) A nyilvántartó szerv a felszámoló szervezet vezetőjére 10 000 forinttól 200 000 forintig terjedő
bírságot szabhat ki, ha hamis vagy valótlan adatot, dokumentumot szolgáltatott, megszegi a (3) bekezdés
szerinti tilalmat, nem teljesíti vagy késedelmesen teljesíti a (2) bekezdés f) pontja szerinti kötelezettségét,
ismétlődő kötelezettségszegés esetén pedig törölheti a nyilvántartásból. A bírság 50%-a a nyilvántartó szerv
bevétele, amelyet a nyilvántartás vezetésével összefüggő feladatok ellátására kell felhasználni, a másik 50%a pedig a központi költségvetés bevétele, amelyet az 59. § (5) bekezdés szerinti kifizetésekre kell
felhasználni.
(6) A felszámolók (2) bekezdés f) pontjában említett kijelölésére vonatkozó adatok a Cégközlöny
honlapján keresőprogram segítségével is megismerhetők.

A felszámolás lefolytatása
28. § (1) Ha az adós felszámolását elrendelő végzés jogerőre emelkedett, a bíróság a jogerőre emelkedést
követően haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon elrendeli e végzésnek a Cégközlönyben
való közzétételét. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.
(2) A közzétételnek tartalmaznia kell:
a) a bíróság nevét és az ügy számát;
b) az adósnak, valamint a leányvállalatainak, a felelősségvállalásával működő gazdasági
munkaközösségeknek, illetve az állami vállalatokról szóló 1977. évi VI. törvény 49. §-a alapján létesített
tröszt vállalatainak a nevét és székhelyét, valamint az adószámát. Ha az eljárás közzétételét megelőző két
éven belül jogutódlás következett be, a jogelőd nevét, székhelyét és adószámát is fel kell tüntetni;
c) a felszámolási eljárás megindítására irányuló kérelem benyújtásának időpontját;
d) azt, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg;
e) a felszámolás kezdő időpontját (a felszámolást elrendelő jogerős végzés közzétételének napját);
f) a hitelezőknek [ideértve a zálogjogosultakat, és a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függő követelések
jogosultjait is] szóló felhívást, hogy ismert követeléseiket - kivéve a felszámolási eljárást közvetlenül
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megelőző csődeljárásban [27. § (2) bekezdés e) pont] már bejelentett és nyilvántartásba vett követeléseket - a
felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított 40 napon belül a felszámolónak jelentsék be;
g) a felszámoló nevét és székhelyét, valamint a felszámolóbiztos nevét és levelezési címét;
h) a 46. § (7) bekezdésében meghatározott elkülönített számla számát;
i) ha az adós egyszemélyes társaság, az alapítója (tagja, részvényese) nevét és lakóhelyét (székhelyét);
j) az egyéb lényeges körülményeket.
(3) A 27. § (2) bekezdésének d) pontja alapján indított felszámolási eljárásban a hitelező a csődeljárásban
elismert vagy nem vitatott, és a csődegyezség végrehajtása során meg nem térült követelését jelentheti be.
29. § A felszámolás elrendeléséről a bíróság értesíti:
a)
b) az illetékes adó- és vámhatóságot, valamint az egészségbiztosítási szervet és a nyugdíjbiztosítási
igazgatási szervet,
c) az állami foglalkoztatási szervet,
d) a környezetvédelmi hatóságot és a munkavédelmi hatóságot,
e) a bíróság Gazdasági Hivatalát,
f) az adós székhelye szerint illetékes levéltárat,
g) az adós számláit vezető valamennyi pénzforgalmi szolgáltatót,
h) az ingatlanügyi hatóságot.
30. §
31. § (1) A felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet vezetője köteles:
a) a felszámolás kezdő időpontját megelőző nappal záróleltárt, valamint éves beszámolót (egyszerűsített
éves beszámolót) (a továbbiakban együtt: tevékenységet lezáró mérleg), továbbá az eredmény felosztása után
zárómérleget és adóbevallást készíteni, azokat a felszámolás kezdő időpontját követő 30 napon belül a
felszámolónak és az adóhatóságnak átadni és nyilatkozni arról, hogy a tevékenységet lezáró mérleg, illetve
az eredmény felosztása után készített zárómérleg az adós vagyoni helyzetéről valós és megbízható képet ad,
valamint nyilatkozni arról is, hogy a mérleg elfogadása óta az adós vagyoni helyzetében milyen lényeges
változások történtek,
b) a nem selejtezhető iratokról iratjegyzéket készíteni, és azokat, az irattári anyagot, valamint a vagyont
leltár szerint átadni a felszámolónak, a folyamatban lévő ügyekről, eljárásokról tájékoztatást adni, továbbá
nyilatkozni arról, hogy valamennyi vagyontárgyra, iratra vonatkozóan teljesítette az átadási kötelezettségét,
c) a felszámolás kezdő időpontjától számított 15 napon belül a felszámolónak és az illetékes
környezetvédelmi felügyelőségnek nyilatkozatot tenni arról, hogy maradtak-e fenn olyan környezeti
károsodások, környezeti terhek, melyekből bírságfizetési vagy egyéb fizetési kötelezettség, a károsodások,
illetve terhek rendezéséhez szükséges kiadás származhat,
d) a felszámolónak tájékoztatást adni minden a 40. § (1) bekezdés a) pont tárgyát képező jogügyletről,
illetve kötelezettségvállalásról,
e) a felszámolás elrendeléséről a munkavállalókat, illetve a szövetkezeti tagokat, valamint az Mt. 18. §ában meghatározott szakszervezeteket, az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) haladéktalanul tájékoztatni,
f) a felszámolás elrendeléséről az 57. § (1) bekezdésének c) pontjában meghatározott követelések
jogosultjait a felszámolás kezdő időpontját követő 15 napon belül tájékoztatni,
g) a felszámoló kérésére az adós felszámolás előtti tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást megadni, a
felszámoló tevékenységét elősegíteni.
(2) A gazdálkodó szervezet vezetője az (1) bekezdés b) pontjában előírt kötelezettségének a minősített
adatvédelmi, valamint a személyiségi jogok védelmét biztosító szabályok betartásával köteles eleget tenni.
32. § Ha az adós nem köteles beszámolót készíteni, a Tanács fizetésképtelenségi eljárásokról szóló
1346/2000/EK rendelete szerint indított fizetésképtelenségi eljárásban a felszámoló az adós nyilvántartásai
alapján vagy egyéb módon megállapítja az eljárásba vonható vagyont, s erről nyitó mérleget készít.
33. § (1) A bíróság az adott gazdálkodó szervezettől a felszámolás kezdő időpontját megelőző évben
felvett bevételének 50%-áig vagy - ha a vezető bevétele nem állapítható meg - 2 000 000 forintig terjedő
pénzbírsággal sújthatja a gazdálkodó szervezet vezetőjét, aki a 31. §-ban foglalt kötelezettségét
elmulasztotta, vagy azt késedelmesen teljesíti, valótlan adatokat közölt, a felszámolóval való együttműködési
kötelezettségét nem teljesíti. A bírság akkor is kiszabható, ha a vezető már nem áll az adósnál
munkaviszonyban, munkavégzési kötelezettséggel járó egyéb jogviszonyban, tagsági viszonyban, vagy
vezetői tisztségviselői (cégvezetői) minősége megszűnt. Ha a gazdálkodó szervezet vezetője a 31. § szerinti
kötelezettségeit, továbbá a felszámolóval való együttműködési kötelezettségét nem teljesíti, a felszámoló az
iratokat a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/D. §-a szerinti végrehajtói kézbesítés útján
is eljuttathatja.
(2) Az (1) bekezdésben említett vezetőt a bíróság kötelezheti, hogy viselje azokat a költségeket is,
amelyek a 31. §-ban foglalt feladatoknak a felszámoló részéről megbízott szakértő által történő
elvégeztetésével, valamint a külön jogszabály szerinti végrehajtói kézbesítéssel merültek fel. Az (1)
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bekezdésben meghatározott bírság és költség megfizetéséért az adós gazdálkodó szervezet legalább többségi
befolyást biztosító részesedéssel [Ptk. 685/B. §] rendelkező tagja (egyszemélyes társaság és egyéni cég
esetén a tag, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyű
vállalkozás) kezesként felel. A külföldi székhelyű vállalkozás az említett kezesi kötelezettségéből eredő
fizetési kötelezettségét nem teljesítheti a fióktelepe rendelkezésére bocsátott vagyonból.
(3) Ha a felszámoló által megbízott szakértő az adósnál a vállalkozás számviteli rendjét érintő
hiányosságokat, a mérleg, a főkönyvi könyvelés, a naplófőkönyv és az analitikus nyilvántartás közötti
eltérést állapít meg, ezt köteles a felszámolóval írásban azonnal közölni.
(4) A felszámoló a tudomására jutott bűncselekményt - ha az elkövető ismert, annak megjelölésével köteles az eljárás lefolytatására illetékes hatóságnak írásban bejelenteni.
33/A. § (1) A hitelező vagy - az adós nevében - a felszámoló a felszámolási eljárás ideje alatt keresettel
kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés] annak megállapítását, hogy azok, akik a gazdálkodó szervezet vezetői
voltak a felszámolás kezdő időpontját megelőző három évben, a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet
bekövetkeztét követően ügyvezetési feladataikat nem a hitelezők érdekeinek elsődlegessége alapján látták el,
és ezáltal a gazdálkodó szervezet vagyona csökkent, vagy a hitelezők követeléseinek teljes kielégítését
meghiúsították, vagy elmulasztották a környezeti terhek rendezését. Ha többen közösen okoztak kárt,
felelősségük egyetemleges. A fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől
kezdve a gazdálkodó szervezet vezetői előre látták vagy ésszerűen előre láthatták, hogy a gazdálkodó
szervezet nem lesz képes esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket. A keresetben
vagyoni biztosíték nyújtása is kérhető a hitelezők követelésének kielégítése céljából. A biztosíték a bíróság
gazdasági hivatalában letéti számlára befizetendő pénzösszeg vagy hitelintézetnél lekötött és elkülönítetten
kezelt pénzösszeg (pénzbeli letét), EGT-állam vagy hitelintézet által kibocsátott vagy garantált, a letétbe
helyezéstől számított 180 napnál hosszabb hátralévő futamidejű, azonnal beváltható vagy értékesíthető,
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, bankgarancia, biztosítói garancia, biztosító által kiállított, készfizető
kezességvállalást tartalmazó kötelezvény lehet. A bíróság által megállapított biztosíték teljesítéséért az adós
gazdálkodó szervezet többségi befolyással [Ptk. 685/B. §] rendelkező tagja (egyszemélyes társaság és egyén
cég esetén a tag, külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyű
vállalkozás) kezesként felel. A külföldi székhelyű vállalkozás az említett kezesi kötelezettségéből eredő
fizetési kötelezettségét nem teljesítheti a fióktelepe rendelkezésére bocsátott vagyonból.
(2) Mentesül a felelősség alól az (1) bekezdésben említett vezető, ha bizonyítja, hogy a
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően az adott helyzetben az ilyen tisztséget
betöltő személytől elvárható valamennyi intézkedést megtette a hitelezői veszteségek elkerülése,
csökkentése, továbbá az adós gazdálkodó szervezet legfőbb szerve intézkedéseinek kezdeményezése
érdekében. Amennyiben a vezető a felszámolás kezdő időpontját megelőzően nem tett eleget az adós éves
beszámolója [összevont (konszolidált) éves beszámolója] külön jogszabályban meghatározott letétbe
helyezési és közzétételi kötelezettségének, vagy nem teljesíti a 31. § (1) bekezdés a)-d) pontja szerinti
beszámoló- készítési, irat- és vagyonátadási, továbbá tájékoztatási kötelezettségét, a hitelezői érdekek
sérelmét vélelmezni kell.
(3) Amennyiben a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg és részleges vagyonfelosztási javaslat
alapján a hitelezők igényeinek kielégítéséhez nem elegendő az adós felszámolás körébe tartozó vagyona,
bármely hitelező vagy az adós nevében a felszámoló az (1) bekezdés szerinti megállapítási kereseten kívül
keresettel kérheti a bíróságtól azt is, hogy a bíróság a ki nem elégített követelés megfizetésére kötelezze az
(1) bekezdés alapján az adós volt vezetőjét.
(4) Több hitelező által az (1) bekezdés alapján indított megállapítási és a (3) bekezdés alapján indított
marasztalási per, továbbá a 63. § (3) bekezdése alapján indított kereseti kérelem esetén a bíróság a pereket
egyesíti. Az (1) bekezdésben meghatározott vagyoni biztosíték hitelezők közötti felosztásáról a felszámolási
eljárás jogerős lezárása után, az egyesített per jogerős lezárásakor kell rendelkezni a hitelezők pernyertessége
esetén. A felosztás a hitelezők között az 57. § szerinti sorrend figyelembevételével, a felszámolási eljárásban
meg nem térült követeléseik arányában történik.
(5) Az (1) bekezdés alkalmazásában a gazdálkodó szervezet vezetőjének minősül az a személy is, aki a
gazdálkodó szervezet döntéseinek meghozatalára ténylegesen meghatározó befolyást gyakorolt.
34. § (1) A felszámolás kezdő időpontjában megszűnnek a tulajdonosnak a gazdálkodó szervezettel
kapcsolatos külön jogszabályokban meghatározott jogai.
(2) A felszámolás kezdő időpontjától a gazdálkodó szervezet vagyonával kapcsolatos jognyilatkozatot
csak a felszámoló tehet. A felszámolás kezdő időpontjától az adós cég nevét a „felszámolás alatt” („f. a.”)
toldattal kiegészítve kell használni. A felszámolónak haladéktalanul be kell jelentenie az adós számláit
vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak a kijelölését tartalmazó jogerős végzést, és hitelt érdemlő módon igazolt
aláírását.
(3) A felszámoló kérelemre tájékoztatást ad a 8. § (1) bekezdésében meghatározott szervek
képviselőjének, hogy kik és milyen összegre nyújtottak be hitelezői igényt, azokat a felszámoló elfogadta-e,
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és hova sorolta be, valamint tájékoztatást ad az 57. § (1) bekezdésének a) és c) pontjaiban felsorolt
követelések összegéről és jogosultjairól. A képviseleti meghatalmazást közokirat vagy teljes bizonyító erejű
magánokirat formájában kell a felszámolóhoz benyújtani.
35. § (1) A felszámolás kezdő időpontjában a gazdálkodó szervezet valamennyi tartozása lejárttá
(esedékessé) válik.
(2) A pénztartozások után
a) az eredeti lejárati időig szerződéses kamat; és
b) az eredeti lejárati időtől a kiegyenlítésig vagy legfeljebb a felszámolási zárómérleg elkészítésének
időpontjáig késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá pótlék és bírság jellegű követelés érvényesíthető.
36. § (1) A felszámolás során csak olyan követelés számítható be, amelyet a felszámoló elismertként
nyilvántartásba vett, és amelynek tekintetében a felszámolás kezdő időpontját - vagy ha a követelés később
keletkezett, a keletkezését - követően nem került sor engedményezésre. Nem számíthatja be az adóssal
szembeni követelését az adós gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója
vagy azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], illetve élettársa, valamint az adós többségi befolyása
[Ptk. 685/B. §] alatt álló gazdálkodó szervezet, továbbá az adós gazdálkodó szervezet többségi befolyással
[Ptk. 685/B. §] rendelkező tagja (egyszemélyes társaság és egyéni cég esetén a tag, külföldi székhelyű
vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyű vállalkozás).
(2) A felszámolás kezdő időpontját megelőzően létrejött, pozíciólezáró nettósításra irányuló megállapodás
esetén a hitelezőnek a nettó követelést kell a felszámolónak bejelentenie, illetve a felszámoló a nettó
követelést érvényesíti. A pozíciólezáró nettósításon alapuló nettó követelés kiszámítása során irányadó
értéknap a felek megállapodásában meghatározott, de minden esetben a hitelezői igények bejelentésére - a
28. § (2) bekezdés f) pontja vagy a külön jogszabály alapján - nyitva álló határidő lejártát megelőző időpont.
37. § (1) Az adóssal szemben fennálló olyan követeléseket, amelyeket a felszámolás közzétételétől
számított 40 napon túl, de 180 napon belül jelentettek be, a felszámoló nyilvántartásba veszi, és kielégíti, ha
az 57. § (1) bekezdésében felsorolt tartozások kiegyenlítése után van rá vagyoni fedezet. Több késedelmesen
bejelentkező hitelező között a kielégítési sorrend általános szabályai (57-58. §) az irányadók. Ha a
zálogjogosult a követelését 40 napon belül bejelenti, a felszámoló a bejelentést követően intézkedik a
követelés kielégítésére a 49/D. §-ban foglaltak szerint. Ha a zálogjogosult a követelését 40 napon belül nem
jelenti be, ez nem akadálya a zálogtárgy értékesítésének, de a vételárat elkülönítetten kell kezelni, és a
zálogjogosultat ki kell elégíteni, ha az 57. § (1) bekezdésében felsorolt tartozások kiegyenlítése után van rá
vagyoni fedezet.
(2) A felszámolás alatt keletkezett és felszámolási költségnek nem minősülő követelések tekintetében - ha
a felszámolási zárómérleget még nem nyújtották be - a hitelezői igényt a követelés esedékessé válását követő
40 napon belül kell a felszámolónak bejelenteni, aki a követelést a - 28. § (2) bekezdésének f) pontjában
foglalt - határidőn belül benyújtott hitelezői igények között veszi nyilvántartásba. A 40 nap elteltével, de 180
napon belül - legalább a felszámolási zárómérleg benyújtásáig - bejelentett igények nyilvántartásba vételére
és kielégítésére az (1) bekezdés az irányadó.
(3) Az (1)-(2) bekezdésekben foglalt esetekben a 180 napos határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
(4) A felszámolási eljárás befejezésének időpontjában esedékessé váló követelések közül a gazdálkodó
szervezet jogutód nélküli megszűnése miatt az Mt. 86/A. §-a alapján a munkavállalót megillető
átlagkeresetet, az Mt. 95. §-ának (1) bekezdése szerinti végkielégítést, valamint a munkaviszonyra tekintettel
járó egyéb juttatásokat a felszámoló igénybejelentés hiányában is hitelezői igényként veszi nyilvántartásba,
és elégíti ki a kielégítési sorrend általános szabályai (57-58. §) szerint.
38. § (1) Az adós ellen a felszámolás kezdő időpontjában folyamatban lévő - a felszámolás körébe tartozó
vagyonnal kapcsolatos - végrehajtási eljárásokat a végrehajtást foganatosító bíróságnak (hatóságnak)
haladéktalanul meg kell szüntetni, a lefoglalt vagyontárgyakat és a befolyt, a végrehajtás költségeinek
levonása után fennmaradó, de még ki nem fizetett pénzeszközöket a kijelölt felszámolónak kell átadni. Az
adós ingatlanán fennálló végrehajtási jog a felszámolás kezdő időpontjában megszűnik. A felszámoló a
végrehajtói díjjegyzékben foglalt díjfelszámítás ellen külön jogszabály rendelkezései szerint végrehajtási
kifogást terjeszthet elő. A bíróság a felszámolást elrendelő jogerős végzést megküldi a végrehajtást elrendelő,
vagy - ha azt ismeri - közvetlenül a foganatosító bíróságnak (hatóságnak); a végrehajtást elrendelő bíróság
(hatóság) a felszámolás elrendeléséről haladéktalanul tájékoztatja a végrehajtást foganatosító bíróságot
(hatóságot).
(2) A felszámolás kezdő időpontja előtt indult peres és nemperes eljárások a korábban eljáró bíróság előtt
folytatódnak. A pénzkövetelés érvényesítése céljából a felszámolás kezdő időpontja előtt indított eljárás a
hitelezőt nem mentesíti a 28. § (2) bekezdésének f) pontjában és a 46. § (7) bekezdésében foglalt
kötelezettség teljesítése alól. A hitelező pervesztessége esetén a 46. § (7) bekezdése alapján teljesített
befizetést - a hitelező kérelmére - 30 napon belül vissza kell fizetni. A hitelező részleges pervesztessége
esetén a megítélt követelésnek megfelelő befizetésen felüli összeget kell - a hitelező kérelmére - 30 napon
belül visszafizetni.
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(3) A felszámolás kezdő időpontja után a gazdálkodó szervezet ellen a felszámolás körébe tartozó
vagyonnal kapcsolatos pénzkövetelést csak a felszámolási eljárás keretében lehet érvényesíteni azzal, hogy a
hitelező - a gazdálkodó szervezet által indított perben - a gazdálkodó szervezettel szemben a felszámolás
kezdő időpontjában fennálló követelését beszámítási kifogásként érvényesítheti, feltéve, hogy a követelés
jogosultja a felszámolás kezdő időpontjában is a hitelező volt.
(4) Az adós ingatlanán és egyéb vagyontárgyain fennálló elidegenítési és terhelési tilalom a felszámolás
kezdő időpontjában, a visszavásárlási és vételi jog, valamint a zálogjog a vagyontárgy értékesítésével
megszűnik. Ha a visszavásárlási vagy a vételi jog jogosultja a felszámolás kezdő időpontja után a
vagyontárgyat egyoldalú nyilatkozattal megvásárolja, az adóssal szemben beszámítással nem élhet. A
szükségessé vált törlést az ingatlan-nyilvántartásban - a felszámoló által megküldött értékesítési jegyzőkönyv
vagy adásvételi szerződés alapján - az ingatlanügyi hatóság, illetve a jelzálogjogot nyilvántartó más szervezet
végzi.
(5) Ha az adós valamely kötelezettség biztosítására a felszámolás kezdő időpontjáig óvadékot nyújtott, a
jogosult a felszámolás megindulásától függetlenül az óvadékból a Ptk. 271. §-a szerint kielégítheti
követelését, ezt követően köteles a fennmaradó összeget a felszámoló részére elszámolással haladéktalanul
kiadni. Ha az óvadék jogosultja a felszámolást elrendelő végzés közzétételétől számított három hónapon
belül nem él a Ptk. 271. § szerinti jogaival, követelésének kielégítésére zálogjogosultként tarthat igényt. Ha a
jogosult az adós többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt áll, az óvadék tárgyát a felszámolás közzétételekor
köteles haladéktalanul kiadni a felszámolónak - mint az adós képviselőjének -, aki a továbbiakban az óvadéki
szerződésnek megfelelően jár el, és a jogosultnak járó összeget csak akkor adja ki, ha a 40. § szerinti
megtámadási határidő anélkül telt el, hogy a jogosult és az adós között létrejött szerződést megtámadták
volna.
(6)
39. § (1) A hitelezői választmány megalakítása céljából a felszámoló a felszámolást elrendelő végzés
közzétételi időpontjától számított 75 napon belül köteles a nyilvántartásba vett hitelezőket összehívni.
(2) A felszámoló eltekinthet a hitelezői választmány megalakításának kezdeményezésétől, ha a
felszámolás folyamán nyilvánvalóvá válik, hogy a 63/B. § szerinti egyszerűsített felszámolás bejelentése
szükséges, de a hitelezői gyűlést ebben az esetben is össze kell hívnia. A hitelezők érdekeik képviseletére
írásban, hitelt érdemlő módon képviselőt jelölhetnek ki.
(3) A felszámoló legalább 15 nappal megelőzően - kivételesen indokolt esetben 8 munkanappal
megelőzően - tájékoztatja a választmányt, illetve a hitelezők képviselőjét az általa megkötendő - a
mindennapi gazdálkodás körét meghaladó - szerződésekről, a hatályos szerződések felmondásáról, valamint
az adós készleteinek selejtezéséről, azzal, hogy ezekre az ügyletekre a közléstől számított 8 munkanapon (a 8
munkanapos időtartam esetén 5 munkanapon belül) belül észrevételt tehetnek. A felszámoló a hitelezői
választmányt (a hitelezők képviselőjét) soron kívül tájékoztatja az észrevételről kialakított álláspontjáról és
az annak következtében tett intézkedésekről.
(4) A felszámoló a hitelezői választmánynak (a hitelezők képviselőjének) negyedévente elszámolást és
jelentést küld a tevékenységéről, az adós vagyoni és pénzügyi helyzetének alakulásáról és a felszámolási
költségekről.
(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti kötelezettségek elmulasztása esetén a hitelezői választmány vagy bármely
hitelező kezdeményezheti a bíróságnál a felszámoló felmentését. A bíróság a kérelem tárgyában soron kívül,
de legkésőbb 8 munkanapon belül dönt, és felmentésről rendelkező végzés meghozatala esetén egyidejűleg
új felszámolót jelöl ki.
40. § (1) A tudomásszerzéstől számított 90 napon, de legfeljebb a felszámolást elrendelő végzés
közzétételének időpontjától számított 1 éves jogvesztő határidőn belül a hitelező - vagy az adós nevében a
felszámoló - a bíróság [6. § (1) bekezdés] előtt keresettel megtámadhatja az adósnak
a) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző öt
éven belül és azt követően megkötött, az adós vagyonának csökkenését eredményező szerződését vagy más
jognyilatkozatát, ha az adós szándéka a hitelező vagy a hitelezők kijátszására irányult, és a másik fél erről a
szándékról tudott vagy tudnia kellett,
b) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző két
éven belül és azt követően megkötött szerződését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya az adós
vagyonából történő ingyenes elidegenítés, illetve a vagyont terhelő ingyenes kötelezettségvállalás vagy a
harmadik személy javára feltűnően aránytalan értékkülönbözettel megkötött visszterhes jogügylet,
c) a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző
kilencven napon belül és azt követően kötött szerződését vagy más jognyilatkozatát, ha annak tárgya egy
hitelező előnyben részesítése, különösen egy fennálló szerződésnek a hitelező javára történő módosítása vagy
biztosítékkal nem rendelkező hitelező számára biztosíték nyújtása;
a jogügyletek eredményes megtámadása esetén a Ptk. érvénytelen szerződésre vonatkozó rendelkezéseit kell
alkalmazni.
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(2) A felszámoló az adós nevében az (1) bekezdés szerinti határidőn belül visszakövetelheti az adós által a
felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelem bíróságra történő beérkezése napját megelőző hatvan
napon belül és azt követően nyújtott szolgáltatást, ha annak eredménye egy hitelező előnyben részesítése és a
szolgáltatás nem minősül a rendes gazdálkodás körébe tartozó szolgáltatásnak. Hitelező előnyben
részesítésének minősül különösen valamely tartozás esedékesség előtti kiegyenlítése.
(3) Ha az adós a többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezettel, továbbá ha a
gazdálkodó szervezet a tagjával vagy vezető tisztségviselőjével, illetve annak hozzátartozójával köt
szerződést, az (1) bekezdés a) és b) pontjainak alkalmazásában a rosszhiszeműséget, illetőleg az
ingyenességet vélelmezni kell. Ugyancsak vélelmezni kell a rosszhiszeműséget és az ingyenességet az
egymással közvetlen vagy közvetett összefonódásban nem álló, de azonos személy vagy gazdálkodó
szervezet befolyása alatt működő gazdálkodó szervezetek egymás közti szerződéskötése esetén.
(4) Nem gyakorolható az (1) bekezdés c) pontja szerinti megtámadási és a (2) bekezdés szerinti
visszakövetelési jog
a) a pozíciólezáró nettósításra irányuló szerződés alapján történt nettósítás esetében,
b) az óvadék tárgyának a Ptk. 270. § (6) bekezdése alapján egyenértékű fedezettel való helyettesítése és a
Ptk. 270. § (7) bekezdése alapján történt kiegészítő biztosíték nyújtása esetében.
(5) Ha az (1) bekezdés szerinti 90 napos határidőn belül a felszámoló tudomására jut az (1) vagy a (2)
bekezdés szerinti jogügylet, erről haladéktalanul köteles a hitelezői választmányt vagy a hitelezőket
tájékoztatni, és a bizonyítékokat egyidejűleg megküldeni. Az értesítés kézhezvételétől számított 15 napon
belül a hitelező akkor is jogosult a szerződés megtámadására, ha az (1) bekezdés szerinti határidő már eltelt
vagy abból 15 napnál kevesebb van hátra. A jogvesztő határidő azonban ebben az esetben is irányadó.

Egyezség a felszámolás során
41. § (1) A felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő 40 nap eltelte után, a felszámolási
zárómérleg benyújtásáig a hitelezők és az adós között bármikor helye van egyezségnek, kivéve a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a
továbbiakban: Ctv.) 116. § (5) bekezdésében foglaltakat. Mindazok, akik a felszámolási eljárásba
hitelezőként nem jelentkeztek be, egyezségkötés esetén az eljárás befejezését követően követelésüket az
adóssal szemben nem érvényesíthetik.
(2) Az egyezség előkészítése és annak megkötése esetén a gazdálkodó szervezetet megillető jogokat a 8. §
(1) bekezdésében felsorolt szervek gyakorolják. E szervek az egyezség feltételeire vonatkozó határozatukat
olyan eljárás keretében hozzák meg, amelyet a gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön jogszabály a
megszűnésről szóló döntéshez előír. Az egyezségi tárgyaláson és az egyezséget tartalmazó okirat aláírásakor
a 8. § (1) bekezdésében felsorolt szervek képviselője jár el. A képviseleti meghatalmazást közokiratba vagy
teljes bizonyító erejű okiratba kell foglalni. Az egyezségkötés előkészítése érdekében a 8. § (1) bekezdésében
meghatározott szerv a felszámolótól a 34. § (3) bekezdésében meghatározott adatokon túlmenő tájékoztatást
is kérhet.
(3) Az egyezség megkötésében az 57. § (1) bekezdés a), c) pontjában felsorolt követelések jogosultjai
nem vehetnek részt.
(4) Az egyezségi tárgyalásra az adós köteles a fizetőképesség helyreállítására alkalmas programot és
egyezségi javaslatot készíteni.
(5) A bíróság az adós kérelmére, a kérelem beérkezését követően 60 napon belül egyezségi tárgyalást tart,
melyre az adóst, a felszámolót és az egyezség megkötésére jogosult hitelezőket idézi a fizetőképesség
helyreállítására alkalmas program és az egyezségi javaslat, valamint a hitelezők felsorolásának
kézbesítésével.
42. § Az egyezségi tárgyalás során a bíróság a felszámoló javaslata alapján végzésben - figyelembe véve
az 57. § (1) bekezdés a), c) pontjaiban felsorolt követeléseket - meghatározza az egyezség körébe vonható
vagyon mértékét.
43. § (1) Az egyezségi tárgyalás során a felszámolás alatt álló gazdálkodó szervezet és a hitelezők
megállapodhatnak a tartozások
a) kielégítésének sorrendjében,
b) teljesítési határidejének módosításában,
c) kielégítésének arányában és módjában, továbbá
d) mindabban, amit a felek az adós fizetőképességének helyreállítása érdekében vagy egyébként
szükségesnek tartanak, különös tekintettel a bevételek növekedését eredményező intézkedésekre.
(2) A hitelezők az egyezség megtartásának ellenőrzésére egy vagy több hitelezőt vagy kívülálló személyt
jelölhetnek ki.
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44. § (1) Egyezségre akkor kerülhet sor, ha azt az egyezség megkötésére jogosult hitelezők szavazatának
legalább a fele minden csoportban [57. § (1) bekezdés b), d), e), f), g) és h) pontjai, továbbá - követelésük
kiegyenlítéséig - a 49/D. § (1)-(3) bekezdése szerinti zálogjogosult hitelezők] támogatja, feltéve, hogy ezen
hitelezők követelése az egyezség megkötésére jogosultak összes követelésének a kétharmad részét kiteszi. A
szavazatok számításánál a 18. § (5) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, azzal, hogy a
hitelezők szavazatának számítását nem befolyásolja a felszámolás jogerős elrendelését követően követeléseik
más hitelezőre való engedményezése. Az egyezség hatálya - az 57. § (1) bekezdés a), c) pontjaiban felsorolt
követelések jogosultjainak kivételével - valamennyi hitelezőre kiterjed (kényszeregyezség).
(2) A felszámoló az egyezségkötés napjával köteles az 52. § (3) bekezdése szerinti zárómérleget, valamint
az 52. § (4) bekezdés szerinti, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást, záró adóbevallást és
zárójelentést elkészíteni, és azokat az állami és az önkormányzati adóhatóságnak az egyezségkötést követő
30 napon belül megküldeni.
(3) Az egyezségkötés időpontjában vitatott követeléssel rendelkező hitelezőnek járó, a saját csoportja
szerinti kielégítésnek megfelelő összeget elkülönítve kell kezelni. Ez a hitelező az egyezségkötésben nem
vehet részt, követelését az egyezség létrejötténél figyelembe vehető követelések (1) bekezdés szerinti
számításánál nem kell figyelembe venni, de a követelése fennállásának jogerős bírósági megállapítása
esetében a kényszeregyezség rá is kihat.
(4) A vitatott követeléssel rendelkező hitelező részére a (3) bekezdés szerint jutó vagyonhányadot a
jogvita jogerős befejezését követően kell kiadni, feltéve, hogy a követelés fennállását jogerős bírósági
határozat megállapította. A vagyonhányad kezelésével kapcsolatos esetleges költségeket a vagyonhányadból
kell fedezni. A vagyon kiadásakor a hitelező részére elszámolást kell átadni a vagyonnal kapcsolatos
bevételekről és kiadásokról. Ha az egyezség megkötése után kiderül, hogy a hitelező követelése alaptalan
volt, úgy a külön kezelt vagyonhányadot a csoporton belüli többi hitelező között kell felosztani követelésük
arányában, teljes kielégítésük erejéig. E felosztásért a gazdálkodó szervezet a felelős.
45. § (1) Ha az egyezség folytán a gazdálkodó szervezet fizetésképtelensége megszűnik és az egyezség
megfelel a jogszabályoknak, a bíróság az egyezséget jóváhagyja [60. § (2)-(3) bekezdés], ellenkező esetben
azt megtagadó végzést hoz.
(2)
45/A. § (1) A bíróság a felszámolási eljárást megszünteti, ha az adós valamennyi nyilvántartásba vett,
elismert vagy nem vitatott tartozásának megfizetése megtörtént [ideértve a 46. § (8) bekezdése szerint
bejelentett, de a felszámolási eljárásban nem érvényesített követeléseket is], a vitatott követelésekre, továbbá
a felszámoló díjának megfizetésére pedig biztosítékot nyújt.
(2) Az adós az eljárás megszüntetése iránti kérelmet a 46. § (5) bekezdés c) pontja szerinti jogvesztő
hitelezői igénybejelentés határidő leteltét követően, de legkésőbb a felszámolási zárómérleg és a
vagyonfelosztási javaslat elkészítéséig adhatja be. A kérelemhez csatolni kell
a) a felszámolási zárómérleget,
b) a felszámoló nyilatkozatát arról, hogy az adós a tartozásait (ideértve annak kamatait is) és a felszámolás
költségeit megfizette,
c) a vitatott követeléssel rendelkező hitelező, továbbá a felszámoló nyilatkozatát arról, hogy adós az (1)
bekezdés szerinti biztosítékot nyújtotta, továbbá
d) a felszámolás megszüntetéséről szóló végzés közzétételéért fizetendő költségtérítés megfizetését
igazoló okiratot.
(3) A bíróság a (2) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit megküldi az állami és az önkormányzati
adóhatóságnak. Ha az adóhatóságtól 30 napon belül észrevétel nem érkezett, a bíróság végzésben elrendeli a
felszámolási eljárás megszüntetését, és az erről szóló jogerős végzés Cégközlönyben történő közzétételét. A
végzésben a bíróság a felszámoló díjának megfizetésére az adóst kötelezi. A díj összege az adós felszámolási
zárómérlegében szereplő eszközök könyv szerinti értékének 2%-a, de legalább 300 000 forint, amely az
általános forgalmi adó összegét nem tartalmazza.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat nem lehet alkalmazni a Ctv. 116. § (5) bekezdése szerinti
esetekben.

A felszámoló eljárása
46. § (1) A felszámoló felméri a gazdálkodó szervezet vagyoni helyzetét és a vele szemben támasztott
követeléseket.
(2) A felszámoló nyitó felszámolási mérleget készít, megtervezi a felszámolás végrehajtásához szükséges
költségeket és ütemtervet készít, ideértve a gazdasági tevékenység ésszerű befejezéséhez, valamint az
állagmegóváshoz szükséges feladatokat és pénzügyi feltételeket, különös tekintettel a felesleges munkaerő
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leépítésére. A felszámoló az ütemtervet köteles a hitelezői választmánynak vagy bármely hitelezőnek kérésre - bemutatni, aki az ellen a bíróságnál kifogással élhet (51. §.).
(3) Ha a hitelezők választmányt alakítottak, a felszámoló az adós gazdasági tevékenységének felszámolás
alatti továbbfolytatásához köteles megszerezni a választmány hozzájárulását a felszámolás közzétételét
követő 120 napon belül. Ha a választmány később jön létre, a hozzájárulást a választmány megalakulásának
bejelentésétől számított 60 napon belül kell beszerezni.
(4) A választmány (3) bekezdés szerinti hozzájárulása egy évre szól. Ha a felszámoló az egy év elteltével
tovább akarja folytatni a tevékenységet, meg kell szereznie ehhez a választmány jóváhagyását, legkésőbb az
egy év elteltét megelőző 30 napon belül.
(5) A felszámoló külön nyilvántartásba veszi
a)
b) a 28. § (2) bekezdés f) pontjában előírt határidőben bejelentett követeléseket [ideértve a felszámolási
eljárást közvetlenül megelőző csődeljárásban már bejelentett, és nyilvántartásba vett követeléseket is,
továbbá a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti, bejelentett függő követeléseket is], és
c) a 28. § (2) bekezdés f) pontjában előírt határidőn túl, de a 180 napos jogvesztő határidőn belül
bejelentett követeléseket.
(6) A felszámoló az (5) bekezdés b) pontja szerinti követeléseket a bejelentési határnapot követő 45 napon
belül köteles felülvizsgálni, az érdekeltekkel egyeztetni és a vitathatónak minősített igényeket elbírálás végett
15 munkanapon belül a felszámolást elrendelő bíróságnak megküldeni, és ezen felülvizsgálat eredményeit az
50. § (2) bekezdésében előírt közbenső mérlegbe építeni.
(7) Az (5) bekezdésben meghatározott követelések - kivéve az 57. § (1) bekezdés a) és c) pontjában
foglalt követeléseket - nyilvántartásba vételének feltétele, hogy a hitelező a követelése 1%-át, de legalább
5000 forintot és legfeljebb 200 000 forintot a bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt elkülönített számlára - a
bírósági ügyszámra hivatkozással - befizessen, és ezt a felszámolónak igazolja. Ha a felszámolási eljárást
közvetlenül csődeljárás előzte meg, és a hitelező a követelését ott bejelentette, és kifizette a nyilvántartásbavételi díjat is, a felszámolási eljárásban a követelést nem kell ismét bejelentenie, azonban a felszámoló
felhívására meg kell fizetnie a díjkülönbözetet. A hitelezők által befizetett összeget mint hitelezői követelést,
az 57. § (1) bekezdésének f) pontja szerint kell besorolni. A Gazdasági Hivatal a felszámolót félévente
tájékoztatja a számlán lévő összeg nagyságáról.
(8) Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri - de a jogosult nem kívánja a (7) bekezdésben foglalt
összeget az elkülönített számlára befizetni -, a jogosult kérésére a felszámoló az elismert követelésről 2000
forint nettó összegű költségtérítés megfizetése ellenében köteles haladéktalanul kiadni a számvitelről szóló
2000. évi C. törvény 3. § (4) bekezdés 10. pont c) alpontja szerinti, a követelés behajthatatlanságára
vonatkozó igazolást, feltéve, hogy a felszámolás kezdő időpontját követően a bejelentett követelést nem
engedményezték, és a jogosult igényének kielégítésére várhatóan nincs fedezet. A költségtérítés a
felszámolót illeti meg.
47. § (1) A felszámoló jogosult az adós által kötött szerződéseket azonnali hatállyal felmondani, vagy ha a
felek egyike sem teljesített szolgáltatást, a szerződéstől a felszámoló elállhat. A másik felet ennek folytán
megillető követelés az elállás illetve a felmondás közlésétől számított 40 napon belül a felszámolónak való
bejelentéssel érvényesíthető.
(2) A felszámoló köteles azonnali hatállyal a gazdasági munkaközösség részére adott felelősségvállalásról
szóló nyilatkozatot visszavonni, ha a felszámolás kezdő időpontját követő 60 napon belül nem került sor
egyezség megkötésére.
(3) A felszámoló nem gyakorolhatja az (1) bekezdésben meghatározott azonnali hatályú felmondás,
illetőleg elállás jogát a természetes személyeknek - a szolgálati lakás és garázs kivételével - a lakásokra
fennálló bérleti szerződései, az iskolával vagy tanulóval a gyakorlati képzés szervezésére kötött szerződések,
a munkaszerződések, a nem gazdasági tevékenységgel összefüggő kölcsönszerződés, a szövetkezeti tagok
vállalkozás jellegű jogviszonyával összefüggő szerződései, valamint a kollektív szerződés tekintetében. A
pozíciólezáró nettósításról rendelkező szerződés vagy keretszerződés hatálya alá tartozó szerződésektől
elállni, azokat felmondani csak egyszerre lehet.
(4) A tartási és életjáradéki szerződés felmondása esetén a másik felet megfelelő kielégítés illeti meg.
(5) A felszámolás kezdő időpontjától - a jogszabályok, a kollektív szerződés és a belső szabályzatok és a
munkaszerződések keretei között - a felszámoló gyakorolja a munkáltatói jogokat, és teljesíti a
kötelezettségeket.
(6) A felszámoló a felszámolás kezdő időpontját követően a munkabérek emelésére csak a választmány
egyetértésével vállalhat új kötelezettséget.
(7) A felszámoló haladéktalanul értesíti az államháztartásért felelős minisztert, ha az 57. § (1) bekezdés c)
pontja szerinti járadékjellegű követelések jogosultja igényének kielégítésével összefüggésben kötelezettséget
kíván vállalni, vagy ezzel összefüggésben eljárás van folyamatban.

226

48. § (1) A felszámoló az adós követeléseit esedékességkor behajtja, igényeit érvényesíti, és vagyonát
értékesíti. A felszámoló a vagyont - kedvezőbb értékesítés érdekében - a hitelezőknek a 44. §-ban
meghatározott arányú egyetértése esetén korlátolt felelősségű társaság, részvénytársaság vagy szövetkezet
részére nem pénzbeli betétként (hozzájárulásként) rendelkezésre bocsáthatja.
(2)
(3) A felszámoló a felszámolási eljárás alatt köteles gondoskodni az adós vagyonának megóvásáról,
megőrzéséről, különösen a mezőgazdaságilag művelhető földek termőképességének fenntartásáról, az
erdőfelújítási és erdőállomány nevelési munkák elvégzéséről, továbbá a környezetvédelmi, természetvédelmi
és műemlékvédelmi követelmények betartásáról, a felszámolás kezdő időpontját megelőző időszakból eredő,
bizonyított környezeti károsodások, környezeti terhek olyan rendezéséről, amely az eljárás során a környezeti
károsodások, illetve terhek elhárítását, megszüntetését, illetve a vagyontárgyaknak a környezeti terhekkel
történő értékesítését is jelenti.
(4) A felszámolási eljárás alatt betartandó környezet-, természet- és műemlékvédelmi követelményeket ideértve a 31. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt nyilatkozat tartalmának meghatározását és a környezeti
állapotvizsgálatra való kötelezés lehetőségét - a környezeti károk, illetve terhek rendezésének követelményeit
és módját, továbbá az ebből eredő, az 57. § (2) bekezdés szerint felszámolási költségnek minősülő kiadások
körét kormányrendelet szabályozza.
(5) Az eljárás alatt folytatott tevékenység környezet-, természet- és műemlékvédelmi követelményeinek
betartására, valamint a környezeti károk, illetve terhek rendezésére az adóst az illetékes hatóság határozatban
kötelezheti.
49. § (1) A felszámoló az adós vagyontárgyait nyilvánosan értékesíti a forgalomban elérhető legmagasabb
áron. A felszámoló az értékesítést pályázat vagy árverés keretében végzi. Ezen eljárások alkalmazásától csak
akkor tekinthet el a felszámoló, ha ehhez a választmány hozzájárul, vagy ha a várható bevételek nem fedezik
az értékesítés költségeit, vagy ha a várható bevételek és az értékesítés előrelátható költségei közötti
különbség kevesebb, mint 100 000 Ft. Ebben az esetben a felszámoló az értékesítés egyéb nyilvános formáját
is alkalmazhatja a kedvezőbb eredmény elérése érdekében.
(2) Az értékesítést - ha a választmány (választmány hiányában a hitelezők képviselője) ettől eltérően nem
rendelkezik - a felszámolás közzétételének időpontjától számított 100 napon belül kell megkezdeni. A
hitelezői választmány előírhatja, hogy a felszámoló az értékesítési eljárásról a választmányt értesítse, illetve
tegye lehetővé az értékbecslés és az értékesítési eljárás hitelezők általi megismerését, figyelemmel kísérését.
A hitelezői választmány előírhatja, hogy a felszámoló a pályázati felhívás, illetve az árverési hirdetmény
szövegéről és az értékesítésre kerülő vagyontárgyak becsértékéről előzetesen, észrevételezési jog
biztosításával tájékoztassa a választmányt. A becsérték felülvizsgálatára a hitelezői választmány a bíróságtól
szakértő kirendelését kezdeményezheti, amelynek költségét előlegezni köteles. A szakértő díját a
felszámolási költségek [57. § (2) bekezdés e) pont] terhére kell elszámolni, amennyiben az általa
megállapított becsérték kerül elfogadásra. Ha a szakértői vélemény alapján a becsérték módosítására nincs
szükség, a szakértői díjat a választmányban résztvevő hitelezők viselik, a szakértő kirendelésének
kezdeményezésével összefüggő megállapodásuk szerinti arányban.
(3) Az értékesítésen a felszámoló, a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő), az említett
szervezetek tulajdonosa (tagja, részvényese, alapítója), vezető tisztségviselője, cégvezetője,
felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, foglalkoztatottja, valamint az előbbiekben említett személyek
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot nem szerezhet.
(4) A tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot szerző fél a nyilvános értékesítésen az adóssal
szemben beszámítással nem élhet.
(5) Ha a felszámoló a vagyontárgy értékesítése során az e törvényben foglalt - az értékesítés formáira és a
közjegyző igénybevételére vonatkozó - rendelkezéseknek nem tesz eleget, az érdekelt fél az értékesítéstől
számított 30 napon belül az értékesítés - így különösen a pályázat, árverés - eredményeként megkötött
adásvételi szerződést a bíróságnál [6. § (1) bek.] keresettel megtámadhatja. E határidő elmulasztása
jogvesztéssel jár.
(6) Ha a felszámoló a vagyontárgy értékesítése során az elővásárlási jog figyelembevételére vonatkozó
kötelezettségének nem tesz eleget, az elővásárlásra jogosult az (5) bekezdésben foglalt jogvesztő határidő
alatt keresetével a bírósághoz [6. § (1) bek.] fordulhat.
49/A. § (1) A felszámoló a nyilvános pályázati felhívást a Cégközlönyben - a pályázatok benyújtására
megállapított kezdő időpontot legalább 15 nappal megelőzően - teszi közzé, amelynek tartalmaznia kell:
a) az értékesítésre kerülő vagyon megjelölését,
b) az értékesítés feltételeit,
c) az ajánlatok benyújtásának formáját, időpontját, az átvétel és az elbírálás módját,
d) a részletes pályázati feltételeket tartalmazó dokumentum átvételének és az információ kérésének
módját.
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(2) A felszámoló az ajánlatok felbontását közjegyző jelenlétében köteles lefolytatni. A közjegyző az
eljárásról jegyzőkönyvet készít. A felszámoló a pályázat értékelését és annak eredményét jegyzőkönyvbe
foglalja, amelyet megküld a választmánynak.
(3) A jegyzőkönyvek megtekintését - kérésre - bármely hitelező részére lehetővé kell tenni.
(4) A felszámoló a pályázatot megfelelő ajánlat hiányában eredménytelennek nyilváníthatja, és új
pályázatot írhat ki. Ha több megfelelő, azonos értékű (a vételár vonatkozásában legfeljebb 10%-kal eltérő)
pályázat érkezik, a felszámoló köteles a pályázók között nyilvános ártárgyalást tartani, melynek feltételeit az
ártárgyalás megkezdését megelőzően a felekkel közölnie kell.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakat követő újabb sikertelen pályázat esetén - a hitelezői választmány
[választmány hiányában az annak létrehozására az 5/A. § (4) bekezdése szerint jogosult hitelezők]
egyetértésével - a felszámoló a pályázat harmadik megismétlése helyett a vagyontárgyat becsértéken az azt
igénylő - a vagyontárgyra vonatkozóan zálogjoggal rendelkező - zálogjogosult hitelezőnek értékesíti oly
módon, hogy több igénylő esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott kielégítési sorrend irányadó.
A tulajdont szerző zálogjogosult a szerződéskötést követő 15 munkanapon belül köteles megfizetni a
felszámoló költségeit és díját, továbbá a vételár és a követelése közötti különbözetet. A felszámoló díjának
mértékére, a díjból a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala által vezetett számlára történő átutalásra, a díjból
történő levonásnak a mértékére és annak elszámolására a 49/D. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
49/B. § (1) Az árverést a felszámoló árverési hirdetménnyel tűzi ki, és ebben feltünteti
a) az adós nevét és székhelyét;
b) az árverés helyét és idejét;
c) az árverésre kerülő vagyontárgyakat és becsértéküket;
d) ingóság árverése esetén azt, hogy az ingóságot az árverés előtt hol és mikor lehet megtekinteni;
e) ingatlan árverése esetén
ea) az ingatlan-nyilvántartási adatokat,
eb) az ingatlan tartozékait, az épületnél jellemző sajátosságokat, továbbá beköltözhető vagy lakott
állapotát,
ec) az árverési előleg összegét; és
f) az egyéb lényeges körülményeket.
(2) A felszámoló az árverési hirdetményt az árverést megelőzően legalább 15 nappal a Cégközlönyben
közzéteszi.
(3) Ha az árverésen a felajánlott vételár nem éri el a becsértéket, a felszámoló újabb árverés tartásáról
határozhat, vagy a vételárat - a hitelezői választmány egyetértésével - legfeljebb a becsérték feléig
leszállíthatja. Ha ezen az áron sem érkezik ajánlat, a felszámoló az árverést sikertelennek nyilvánítja.
(4) Ingatlanra az árverezhet, aki előlegként az ingatlan becsértékének 5%-át legkésőbb az árverés
megkezdése előtt a felszámolónál letétbe helyezi. A vevő köteles a teljes vételárat az árverési hirdetményben
közzétett feltételek szerint az adós számlájára befizetni. Ha ezt a vevő elmulasztja, az előlegét elveszti. Az
ingatlan árverésen történő értékesítése - ha e törvény másként nem rendelkezik - nem érinti harmadik
személynek az árverés időpontjában az ingatlanra bejegyzett és az ingatlan-nyilvántartáson kívül fennálló
jogait. Ha a 49. § (5)-(6) bekezdésében foglaltak szerint per indult, annak jogerős befejezéséig a befizetett
összeget elkülönített, kamatozó számlán kell tartani.
(5) Ingóság árverezése esetén a legtöbbet ajánló köteles a vételárat azonnal kifizetni. Ha a vevő a vételárat
nem fizeti ki, az ingóságot tovább kell árverezni, kivéve, ha a vételár az 1 millió forintot meghaladja. Ebben
az esetben a felszámoló a kifizetésre legfeljebb 60 napos határidőt állapíthat meg. A fizetést elmulasztó vevő
nem vehet részt a vagyontárgy további vagy újabb árverezésében.
(6) A felszámoló az árverést közjegyző jelenlétében köteles lefolytatni, a közjegyző az árverésen
jegyzőkönyvet készít, amelyről az árverési vevőknek - a hitelezői választmánynak és kérésükre a
hitelezőknek - másolatot kell adni.
(7) A (3) bekezdésben foglaltakat követő újabb sikertelen árverés esetén - a hitelezői választmány
[választmány hiányában az annak létrehozására az 5/A. § (4) bekezdése szerint jogosult hitelezők]
egyetértésével - a felszámoló az árverés harmadik megismétlése helyett a vagyontárgyat becsértéken az azt
igénylő - a vagyontárgyra vonatkozóan zálogjoggal rendelkező - zálogjogosult hitelezőnek értékesíti oly
módon, hogy több igénylő esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott kielégítési sorrend irányadó.
A tulajdont szerző zálogjogosult a szerződéskötést követő 15 munkanapon belül köteles megfizetni a
felszámoló költségeit és díját, továbbá a vételár és a követelése közötti különbözetet. A felszámoló díjának
mértékére, a díjból a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala által vezetett számlára történő átutalásra, a díjból
történő levonásnak a mértékére és annak elszámolására a 49/D. §-ban foglaltakat kell alkalmazni.
49/C. § (1) A természetvédelmi oltalom alatt álló területek, valamint a műemlékek értékesítése esetén a
környezetvédelemért felelős minisztert mindenki mást megelőzően illeti meg az elővásárlási jog.
(2) Az elővásárlásra jogosult jogát a nyilvános értékesítésen gyakorolhatja oly módon, hogy a véglegesen
kialakult vételár ismeretében nyilatkozik vételi szándékáról.
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49/D. § (1) Amennyiben a zálogjogosult a 46. § (7) bekezdésben meghatározott befizetési kötelezettségét
teljesítette - és követelése nem a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függő követelés -, a felszámoló a
következőképpen jár el: Ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, a felszámoló a
zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból kizárólag a zálogtárgy megőrzésének, állagmegóvásának,
értékesítésének költségeit (követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés behajtásából származó bevételből
a behajtás költségeit), valamint a nettó vételár (a követelés behajtásából származó bevétel) 5%-ának
megfelelő mértékű felszámolói díjat vonhatja le, a fennmaradó összeget pedig haladéktalanul az értékesített
zálogtárgyat terhelő, zálogjoggal biztosított követelés kielégítésére köteles fordítani, több jogosult esetén a
Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott kielégítési sorrend figyelembevételével. A felszámolót az
említett felszámolói díjból 4% illeti meg (megnövelve az általános forgalmi adó összegével), a fennmaradó
összeget a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala részére juttatja el, amely azt elkülönítetten kezeli, és az 59. §
(5) bekezdése szerinti kifizetésekre használja fel.
(2) Vagyont terhelő zálogjog (Ptk. 266. §) esetében - az (1) bekezdéstől eltérően - a felszámoló a
zálogtárgy értékesítése során befolyt és az értékesítés költségeivel csökkentett vételár 50%-át kizárólag az
értékesített zálogtárgyat terhelő zálogjoggal biztosított követelések kielégítésére fordíthatja a biztosított
követelés erejéig - több jogosult esetén a Ptk. 256. § (1) bekezdésében meghatározott kielégítési sorrend
figyelembevételével -, ha a zálogjog a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett.
(3) A zálogjoggal biztosított követelésekkel azonos elbírálás alá esik az a követelés, amely kizárólag a
zálogtárgyból történő kielégítés tűrésére irányul (dologi kötelezettség, önálló zálogjog), valamint az a
követelés is, amelynek végrehajtására az ingóságot lefoglalták, illetve a végrehajtási jogot a felszámolás
kezdő időpontjáig [28. § (2) bekezdés e) pont] bejegyezték. Ez utóbbi követeléseknek a kielégítési
sorrendben elfoglalt helyét az ingóság lefoglalásának időpontja, illetőleg a végrehajtási jog bejegyzésének
időpontja szerint kell megállapítani.
(4) Nem alkalmazandó az (1)-(2) bekezdés abban az esetben, ha a zálogjog jogosultja a gazdálkodó
szervezet vezető tisztségviselője, vezető állású munkavállalója vagy azok közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §
b) pont], illetve élettársa, valamint az adós többségi befolyása (Ptk. 685/B. §) alatt álló gazdálkodó szervezet.
(5) Nem alkalmazandó az (1)-(2) bekezdés abban az esetben sem, ha a zálogjog jogosultja a gazdálkodó
szervezet többségi befolyással (Ptk. 685/B. §) rendelkező tagja (részvényese), és a zálogjoggal biztosított
követelés a fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkeztét követően keletkezett. A
fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet bekövetkezte az az időpont, amelytől kezdve a gazdálkodó szervezet
tagja (részvényese) előre látta vagy ésszerűen előre láthatta, hogy a gazdálkodó szervezet nem lesz képes
esedékességkor kielégíteni a vele szemben fennálló követeléseket.
(6) Az (1)-(2) bekezdés szerinti követelések ki nem egyenlített részének kielégítése, valamint a vételárból
a zálogjoggal biztosított követelések kielégítése után fennmaradó összeg felosztása tekintetében a
felszámolás körébe tartozó vagyonból történő kielégítés szabályai az irányadók (57-58. §).
(7) Amennyiben a zálogjogosult a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függő követelés jogosultja, akkor a
zálogtárgy értékesítése során befolyt vételárból az (1) bekezdésben meghatározott költségek és felszámolói
díj levonása után fennmaradó összeget a felszámolónak az 58. § (5) bekezdés szerinti tartalékba kell
helyeznie. Ha a fennmaradó összeg nagyobb, mint a függő követelés összege, akkor ez utóbbi összeget kell a
tartalékba helyezni.
50. § (1) Ha a felszámolási eljárás során a hitelezők igényeinek kielégítéséhez elegendő pénzeszköz folyt
be, a felszámoló a követelések bejelentésére megadott határidő letelte után, közbenső felszámolási mérleget
(a továbbiakban: közbenső mérleg) készíthet. A közbenső mérleg tartalmazza a gazdálkodó szervezet
tevékenységet lezáró mérlegének [31. § (1) bekezdés a) pont], továbbá a nyitó felszámolási mérleg [46. § (2)
bekezdés] adatait is. A közbenső mérleget az 52. § (3) bekezdésében, a bevételek és költségek alakulásáról
készített kimutatást az 52. § (4) bekezdésében meghatározott bontásban kell elkészíteni. A szöveges
jelentésnek tartalmaznia kell a tevékenységet lezáró mérleg és a közbenső mérleg eltéréseinek, valamint a
bevételek és költségek alakulásának részletes magyarázatát.
(2) A felszámolás kezdetétől évente a közbenső mérleg elkészítése kötelező.
(3) A felszámolás várható költségeire és a vitás hitelezői igények fedezetére a közbenső mérleg alapján
tartalékot kell képezni.
(4) A tartalékon felüli pénzvagyon terhére - az 57. §-ban megállapított kielégítési sorrendben - a jogerős
bírósági, hatósági határozaton alapuló vagy a nem vitatott hitelezői követelések részben vagy egészben
kielégíthetők.
(5) A közbenső mérleget, a bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatást és a hitelezők részbeni
kielégítésének sorrendjét és összegét tartalmazó részleges vagyonfelosztási javaslatot a felszámoló köteles a
hitelezőknek - választmány alakítása esetén a választmánynak is - megküldeni azzal, hogy arra 15 napon
belül észrevételt tehetnek. Az (1) bekezdésben meghatározott iratokat a bíróság részére jóváhagyás végett be
kell mutatni, a hitelezők (választmány) véleményét is csatolva.
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(6) A bíróság a közbenső mérleget és a részleges vagyonfelosztási javaslatot 30 napon belül végzéssel
jóváhagyja, vagy elutasítja. A jóváhagyó végzés elleni fellebbezésnek nincs halasztó hatálya. A bíróság a
végzésben rendelkezik arról, hogy a közbenső mérleg elkészítéséig értékesített vagyontárgyakból és a
felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett, behajtott követelésekből együttesen befolyt összeg 4%-át (ha
pedig a felszámolási eljárást a csődeljárás megszüntetésével egyidejűleg rendelték el [21/B. §] akkor 2%-át) az adós felszámolás alatti tevékenysége esetén továbbá az ebből eredő bevétel 2%-át -, de legalább 200 000
forintot a Gazdasági Hivatal által kezelt, elkülönített számlán lévő összegből a felszámoló részére utalják ki,
ha a fenti összeg a számlán az adós hitelezőinek befizetéseiből rendelkezésre áll. Ha a fenti összeg az
elkülönített számlán nem, ám az adós cég számláján rendelkezésre áll, a felszámolónak a díjat e számla
terhére kell kiutalni. A felszámolónak kiutalt összeget meg kell növelni a kifizetendő összeggel arányos, az
általános forgalmi adó megfizetéséhez szükséges összeggel.
(7) A követeléseknek a bíróság által jóváhagyott közbenső mérleg alapján történő kielégítéséről - az
összegek pontos feltüntetésével - a felszámoló az adós összes hitelezőjét köteles tájékoztatni.
51. § (1) A felszámoló jogszabálysértő intézkedése vagy mulasztása ellen a tudomásszerzéstől számított 8
napon belül a sérelmet szenvedett fél a felszámolást elrendelő bíróságnál kifogással élhet. Az adós nevében
kifogást a 8. § (1) bekezdésében meghatározott szervek képviselője nyújthat be.
(2) A bíróság a kifogás felől soron kívül, de legfeljebb 30 napon belül határoz. Ez a határidő a bizonyítási
eljárás időtartamával meghosszabbodik. Ha a kifogás elbírálása során a felek meghallgatása vagy egyéb
bizonyítás felvétele szükséges, a bíróság a kifogásolt intézkedés felfüggesztését rendeli el. A felfüggesztő
végzés ellen nincs helye külön fellebbezésnek.
(3) Ha a bíróság a kifogást megalapozottnak találja, a felszámoló intézkedését megsemmisíti, és az eredeti
állapotot helyreállítja, vagy a felszámoló részére új intézkedés megtételét írja elő, ellenkező esetben a
kifogást elutasítja.
(4) A kifogásnak helytadó végzés ellen a felszámoló, a kifogást elutasító végzés ellen a kifogással élő, a
közléstől számított 15 napon belül fellebbezhet.
(5) Ha a felszámoló a kifogásnak helytadó jogerős bírói végzésnek nem tesz eleget, a bíróság új
felszámolót jelölhet ki és kötelezheti a felszámolót az ezzel járó költségek viselésére, valamint a díját
csökkentheti.
(6)
52. § (1) A felszámoló a felszámolás befejezésekor felszámolási zárómérleget, a bevételek és költségek
alakulásáról kimutatást, záró adóbevallást, zárójelentést és vagyonfelosztási javaslatot készít, és mindezeket
megküldi a bíróságnak és a záró mérleg elkészítésének napját követő napon az adóhatóságnak, valamint
intézkedik a gazdálkodó szervezet iratanyagának az elhelyezéséről. Az adóhatósághoz a záró adóbevallás
benyújtásával egyidejűleg az adót is meg kell fizetni.
(2) A felszámolás kezdő időpontjától számított két év elteltével a felszámolási zárómérleg elkészítése
kötelező, kivéve, ha az adós ellen folyó per hitelezője pernyertessége esetében - a hitelezőnek a kielégítési
sorrendben elfoglalt helyére tekintettel - mód van a hitelező követelésének legalább részbeni kielégítésére.
(3) A felszámolási zárómérleg tartalmazza:
a) a pénzeszközöket,
b) a megmaradt (nem értékesített) vagyontárgyakat, piaci értéken,
c) a be nem hajtott követeléseket,
d) a ki nem egyenlített tartozásokat, ideértve a felszámolási költségek miatti tartozásokat is, könyv szerinti
értéken,
e) a fel nem osztható vagyont,
f) a felosztható vagyont.
(4) A bevételek és költségek alakulásáról készített kimutatás tartalmazza:
a) a tevékenység folytatásával kapcsolatos árbevételeket és költségeket,
b) a vagyontárgyak értékesítésével kapcsolatban a vagyontárgy ellenértékét és nyilvántartási értékét,
c) a felszámolás időszaka alatt behajtott követelések összegét,
d) a kiegyenlített felszámolási költségeket.
(5) A felszámolási zárómérlegben szereplő be nem hajtott követelések tekintetében a hitelezői követelések
erejéig engedményezésnek (Polgári Törvénykönyv 328-330. §-ai) van helye azzal, hogy az ilyen követelésre
a Polgári Törvénykönyv 331. §-a az irányadó.
53. § (1) A felszámoló a gazdálkodó szervezet
a) történeti értékű iratait az illetékes levéltárnak adja át,
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b) működése során keletkezett maradandó értékű irattári anyagát a területileg illetékes levéltárnak
nem fertőzött állapotban, irattári rendben, ügyviteli segédleteivel, levéltári tárolásra alkalmas és a
tartalomnak megfelelően feliratozott savmentes dobozokban (vagy az iratanyag jellegének megfelelő más
tárolóeszközökben), továbbá a levéltári anyagot legalább raktári egységenként (dobozonként, illetve egyéb
tárolóeszközök szerint) felsoroló jegyzékkel (átadás-átvételi jegyzékkel) együtt köteles átadni. Az átadás
költségei az átadót terhelik. Az a) pontban említett iratokkal kapcsolatban elvégzendő feladatok
átruházhatóak, a felelősség azonban az iratok levéltárba kerüléséig a felszámolót terheli,
c) minősített adatot tartalmazó iratait a felülvizsgálatra jogosult minősítő részére köteles jegyzékbe
foglalni és a jegyzék megküldésével a minősítés felülvizsgálatát kezdeményezni.
(2) A felszámoló a nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatás ellátásával összefüggésben a külön
jogszabályban meghatározott módon adatszolgáltatást köteles teljesíteni a biztosítottak nyugdíjbiztosítási
adatairól (ideértve az esetleg elmaradt, visszamenőleges adatszolgáltatást is) az illetékes nyugdíjbiztosítási
igazgatási szerv részére. A nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv által - az adatszolgáltatási kötelezettség
teljesítéséről - kiadott igazolást a felszámoló köteles megküldeni a bíróságnak.
(3) Az irattári anyag fennmaradó részének selejtezéséről, illetőleg jogszabályban meghatározott
ideig történő őrzéséről a felszámoló gondoskodik. Az iratok jogszabályban meghatározott ideig történő
őrzésének feladata átruházható, a felelősség azonban az őrzési idő lejártáig a felszámolót terheli.
54. § A felszámoló a felszámolás során az ilyen tisztséget betöltő személytől elvárható gondossággal
köteles eljárni. Kötelezettségeinek megszegésével okozott kárért a polgári jogi felelősség szabályai szerint
felel. A felszámoló felelőssége az adósnak a felszámolás kezdő időpontjában meglévő -, illetve a felszámolás
alatt szerzett - vagyonával [4. § (2) bekezdés] összefüggésben áll fenn. A felszámoló elvárható
gondosságának körébe tartozik, hogy amennyiben a fizetésképtelenség bírósági megállapítása előtti
időszakban jogszabályellenes vagyonkimentés történt, és a felszámoló úgy látja, hogy az ilyen
vagyonkimentéssel szembeni fellépéssel a felszámolói vagyon növelhető, köteles az eljárásokat megindítani,
tájékoztatva erről a hitelezői választmányt is.
55. §

A felszámolási eljárás befejezése
56. § (1) A bíróság a felszámolási zárómérleget és a vagyonfelosztási javaslatot a kézhezvételtől számított
30 napon belül megküldi a hitelezőknek. Bármelyik hitelező a kézbesítéstől számított 30 napon belül a
felszámolási zárómérlegben és a vagyonfelosztási javaslatban foglaltakat írásban kifogásolhatja. A kifogás
benyújtására rendelkezésre álló határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A bíróság tárgyalást tűz ki, amelyre
megidézi a kifogást előterjesztőt, valamint a felszámolót. A bíróság a kifogásról a tárgyaláson határoz, és
annak eredményeképpen a kifogásnak helyt ad, vagy azt elutasítja. A kifogás elutasítása ellen külön
fellebbezésnek nincs helye.
(2) Ha a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat elkészítésére a felszámolás kezdetétől
számított 2 év eltelte miatt került sor és a zárómérlegben szereplő, be nem hajtott követelések jogi sorsa az
52. § (5) bekezdése folytán nem rendeződött, a bíróság a be nem hajtott követeléseket és az értékesítetlen
vagyontárgyakat a hitelezők között - követelésük erejéig - az 57. §-ban foglalt kielégítési sorrend
figyelembevételével felosztja. A további eljárásra a 60. §-ban foglaltak az irányadók.
(3) Ha az eljárás befejezésekor az értékesítetlen vagyontárgyak között zálogjoggal terhelt vagyontárgy is
található, a vagyontárgyaknak a hitelezők közötti felosztásáról rendelkező végzés jogerőre emelkedésével a
zálogjog megszűnik. A szükséges eljárás lefolytatása a bíróság végzése alapján hivatalból történik.
(4) Az értékesítetlen vagyontárgyaknak a hitelezők közötti felosztásával bekövetkezett vagyonszerzés - az
egyszerűsített felszámolás esetét (63/A. §) is ideértve - illetékmentes.
(5) Az összes hitelezői igényt meghaladó be nem hajtott követelések felosztására a 61. §-ban foglaltak az
irányadók.
57. § (1) A gazdálkodó szervezetnek a felszámolás körébe tartozó vagyonából a tartozásokat a következő
sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:
a) a felszámolás (2) bekezdés szerinti költségei,
b) a felszámolás kezdő időpontja előtt vagyont terhelő zálogjoggal biztosított követelések a zálogtárgy
értékének erejéig, figyelembe véve a 49/D. § (2) bekezdése alapján már kifizetett összeget is; ha a vagyont
több zálogjog terheli, akkor a kielégítés sorrendjére a Ptk. 256. §-ának (1) bekezdése az irányadó,
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c) a gazdálkodó szervezetet terhelő tartásdíj, életjáradék, kártérítési járadék, bányászati keresetkiegészítés,
továbbá a mezőgazdasági szövetkezet tagja részére a háztáji föld vagy termény helyett adott pénzbeli juttatás,
amely a jogosultat élete végéig megilleti,
d) a kötvényen alapuló követelések kivételével, magánszemély nem gazdasági tevékenységből eredő más
követelése (így különösen a hibás teljesítésből, a kártérítésből eredő követelések, a szakmában szokásos
várható szavatossági vagy jótállási kötelezettségek felszámoló által számszerűsített összegét is ideértve), a
kis- és mikrovállalkozás, valamint a mezőgazdasági őstermelő követelése,
e) a társadalombiztosítási tartozások és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj tartozások, az adók - kivéve a (2)
bekezdés c) pontja szerinti adótartozásokat - és adók módjára behajtható köztartozások, a visszafizetendő
állami támogatások, valamint a víz- és csatornadíjak,
f) egyéb követelések,
g) a keletkezés idejétől és jogcímétől függetlenül a késedelmi kamat és késedelmi pótlék, továbbá a pótlék
és bírság jellegű tartozás,
h) azok a követelések (ide nem értve a kötelező minimálbér kétszeresét el nem érő, hathavi átlagkeresetet
meg nem haladó munkabér- és bérjellegű követeléseket [(2) bekezdés a) pont]), amelyek jogosultja
ha) a gazdálkodó szervezet legalább többségi befolyással rendelkező tagja (részvényese),
hb) a gazdálkodó szervezet vezető tisztségviselője,
hc) az Mt. 188. § (1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló,
hd) a ha)-hc) pontban említett személyek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa,
he) az adós többségi befolyása [Ptk. 685/B. §] alatt álló gazdálkodó szervezet,
hf) az adós ingyenes szerződései alapján kedvezményezett szervezet (személy).
(2) A felszámolási költségek a következők:
a) az adóst terhelő munkabér és egyéb bérjellegű juttatások - ideértve a munkaviszony megszűnésekor
járó végkielégítést, valamint a kollektív szerződésben, illetve a munkaszerződésben meghatározott
juttatásokat is, továbbá ha a felszámolás kezdő időpontját megelőzően esedékessé vált munkabért és egyéb
bérjellegű juttatásokat a felszámolás kezdő időpontja után fizették ki, az ezeket terhelő adó- és járulékfizetési
kötelezettség is (ideértve az egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is);
b) a felszámolás kezdő időpontja után az adós gazdasági tevékenységének ésszerű befejezésével, továbbá
vagyonának megőrzésével kapcsolatos költségek, ideértve a környezeti károsodások és terhek rendezésének
költségeit, továbbá a 27/A. § (13) bekezdése szerint létesített polgári jogi jogviszonnyal összefüggésben
felmerült kiadásokat, valamint az adósnak azokat a hiteltartozásait, adó- és járulékfizetési (ideértve az
egészségügyi hozzájárulást, illetve a magánnyugdíj-pénztári tagdíjat is), kártérítési kötelezettségeit, amelyek
a felszámolási eljárás kezdő időpontja utáni gazdasági tevékenységből keletkeztek, kivéve a nyereségből
fizetendő adókat;
c) a vagyon értékesítésével és a követelések érvényesítésével kapcsolatos igazolt költségek;
d) az adóst terhelő, a Munkaerőpiaci Alap bérgarancia alaprészéből kapott támogatás;
e) a felszámolással kapcsolatos bírósági eljárás során felmerült, a gazdálkodó szervezetet terhelő
költségek;
f) az adós iratanyagának rendezésével, elhelyezésével és őrzésével kapcsolatos költségek;
g) a felszámoló - 49/D. § (1) bekezdés alapján nem érvényesített - díja [60. § (4) bek.], amely tartalmazza
a felszámoló által nem a 27/A. § (13) bekezdésében meghatározottak szerint létesített polgári jogi
jogviszonnyal összefüggésben felmerült kiadásokat is;
h) a vagyonfelügyelő (ideiglenes vagyonfelügyelő) ki nem fizetett és a kezesektől meg nem térült
költségei és díja, ha a felszámolási eljárást csődeljárás előzte meg.
(3) A munkáltató rendes felmondása esetén felszámolási költségként - ha a felszámolás kezdő időpontját
megelőzően legalább egy évvel korábban megkötött kollektív szerződés, illetve munkaszerződés magasabb
összeget nem állapít meg - a munkavégzés alóli felmentés időtartamára jutó átlagkereset és a végkielégítés
azon összege vehető figyelembe, amely a munkavállalót az Mt. 92. §-ának (2) bekezdése és 93. §-a (1) és (3)
bekezdése, illetve a 95. §-a alapján megilleti. E rendelkezés alkalmazásában az adós - (1) bekezdés hc)
pontjában nem említett - vezető állású munkavállalói tekintetében kizárólag az Mt.-ben megállapított, a
felszámolás kezdő időpontjában esedékes összeg vehető figyelembe.
(4) Ha a vagyon a költség, a zálogjoggal biztosított hitelezői követelések és valamennyi más tartozás
kielégítésére nem elegendő, a költség kifizetését és a biztosított hitelezők kielégítését követően először az (1)
bekezdés c) majd d) pontja szerinti hitelezőket követeléseik arányában kell kielégíteni.
(5) Ha az (1) bekezdés e)-g) pontjában szereplő követelések kielégítésére nincs elegendő fedezet, az egyes
csoportokba tartozó hitelezőket - először az e), az f), majd a g) pontban szereplőket - követeléseik arányában
kell kielégíteni.
(6) Ha az (1) bekezdés e) pontjába tartozó hitelezők teljes kielégítésére nincs elegendő fedezet, a
csoporton belül először a társadalombiztosítási tartozásokat kell kielégíteni teljes egészében, majd pedig a
többi hitelezőt követeléseik arányában.
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(7) A felszámoló által nyilvántartásba vett követelés engedményezése nem érinti a követelésnek a
kielégítési sorrendben elfoglalt helyét.
58. § (1) Az 57. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában felsorolt követeléseket esedékességükkor, a d)-g)
pontban foglalt követeléseket pedig a zárómérleg vagy záró egyszerűsített mérleg jóváhagyása után 30 napon
belül kell kielégíteni. A d)-f) pontokban foglalt követelések az 57. §-ban foglaltak szerint a közbenső mérleg
alapján is kielégíthetők.
(2)
(3) A felszámoló a jogosultakkal megállapodhat az 57. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt
járadékjellegű követelések egy összegben való kielégítésében; megállapodás hiányában a felszámoló köteles
a jogosultak javára egyszeri díjú járadékbiztosítási szerződést kötni.
(4) A felszámoló köteles a szakmában szokásos jövőbeni szavatossági jótállási és kártérítési
kötelezettségek rendezésére - az 57. § (1) bekezdésének d) pontja szerint e célra elkülönített összeg egyidejű
átadásával - más gazdálkodót megbízni és ezt nyilvánosságra hozni vagy a jogosultak számára egyszeri díjú
visszatérítést adni.
(5) A felszámoló az eljárás során a 3. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti függő követelések rendezésére
a hitelezői igénybejelentés szerinti összegben tartalékot képez, figyelemmel a 49/D. § (7) bekezdésben
foglaltakra is. Tartalékba kell helyezni a függő követelés jogosultja által a 38. § (5) bekezdés alapján a
felszámoló részére kiadott, a függő követelést biztosító óvadékot is. Ha a követelés a felszámolási
zárómérleg elkészítéséig nem, vagy csak részben válik esedékessé, az elkülönített összeget, illetve annak fel
nem használt - a függő követelés jogosultját a 49/D. § és 57. § szerint megillető - részét bírósági letétbe kell
helyezni. A letét felhasználására a Ctv. IX. fejezete szerinti vagyonrendezési eljárás szabályainak megfelelő
alkalmazásával kerül sor oly módon, hogy az eljárást legkésőbb a felszámolási eljárás jogerős befejezését
követő 3. év utolsó napjáig kezdeményezheti a függő követelés jogosultja, ezt követően pedig bármelyik
hitelező, akinek a követelése a felszámolási eljárásban, a 33/A. § és a 63. § szerinti eljárásokban nem került
kielégítésre. Ha kérelmet nem nyújtottak be, vagy azt nem a függő követelés jogosultja nyújtotta be, a
bíróság a 3. év lejártát követő 15 munkanapon belül felhívja a függő követelés jogosultját, hogy 15
munkanapon belül jelentse be követelését, és csatolja az annak igazolására vonatkozó okiratokat. A határidő
elmulasztása jogvesztő, a bejelentés elmaradása esetén a zálogjog megszűnik. A bíróság ezt követően 15
munkanapos jogvesztő határidővel felhívja a felszámolási eljárásban nyilvántartásba vett többi hitelezőt az
említett eljárásokban vagy más eljárásokban meg nem térült követelésük összegének bejelentésére és az
annak alapjául szolgáló okiratok csatolására. Ezt követően az 57. § alkalmazásával, 15 munkanapon belül
dönt a tartalék felosztásáról a határidőben bejelentkezett hitelezők között.
59. § (1) A felszámoló díjának összege a felszámolás során az eladott vagyontárgyak bevétele és a befolyt
- a felszámolás kezdő időpontja előtt keletkezett - követelések pénzbevétele együttes összegének 5%-a (ha a
felszámolási eljárást a csődeljárás megszüntetésével egyidejűleg rendelték el, akkor 3%-a), de legalább 300
000 forint. Az adós felszámolás alatti tevékenysége esetén az ebből eredő bevétel 2%-a vehető díjként
figyelembe. A bíróság ettől a mértéktől különösen bonyolult ügyben eltérhet, és a felszámoló díját ennél
magasabb összegben állapíthatja meg. Az egyszerűsített felszámolási eljárásban a felszámoló díja 300 000
forint, továbbá a felszámolás során eladott vagyontárgyak bevétele és a befolyt - a felszámolás kezdő
időpontja előtt keletkezett - követelések pénzbevétele együttes összegének 1%-a. Egyezség esetén a
felszámoló díja az egyezség körébe vonható vagyon értékének [42. §] 5%-a, de legalább 300 000 forint. Az e
§-ban meghatározott felszámolói díjak a díjat terhelő általános forgalmi adó összegét nem tartalmazzák. A
felszámoló 27/A. § és 39. § szerinti felmentése esetén díjazását az általa végzett tevékenységre tekintettel és
a működése alatt az adóshoz befolyt bevételek arányában kell megállapítani.
(2) Ha a felszámoló részére az általános forgalmi adót nem tartalmazó, ténylegesen kifizethető díj a
felszámolás során az eladott vagyontárgyak bevétele és a befolyt - a felszámolás kezdő időpontja előtt
keletkezett - követelések pénzbevétele együttes összegének 4%-át meghaladja, a díjból a 4%-ot meghaladó
részt - ide nem értve az (1) bekezdés szerinti díjemelésnek megfelelő hányadot - be kell fizetni a Fővárosi
Bíróság Gazdasági Hivatala által vezetett díjkiegészítési számlára, feltéve, hogy a díj (1) bekezdésben díj a
300 000 forintot meghaladja, de a 400 000 forintot nem éri el, akkor csak a 300 000 forint feletti összeget
kell befizetni a díjkiegészítési számlára. Az adós felszámolás alatti tevékenysége esetén - ha az általános
forgalmi adót nem tartalmazó ténylegesen kifizethető díj az 1%-ot meghaladja - az 1%-ot meghaladó részt
kell befizetni a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala által vezetett díjkiegészítési számlára. A díjkiegészítési
számla javára befizetendő összeggel szemben beszámításnak nincs helye.
(3) Ha a felszámoló általános forgalmi adót nem tartalmazó, ténylegesen kifizethető díja nem éri el a 4%ot, a bíróság a végzés jogerőre emelkedését követően értesíti a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalát,
megjelölve a felszámoló nevét, székhelyét és a részére megállapított összeget, amely a ténylegesen befolyt
díj és a 4% közötti különbözet összege. Ha az (1) bekezdésben meghatározott díj - ide nem értve az
egyszerűsített felszámolási eljárásokat - a 300 000 forintot nem éri el, a Gazdasági Hivatal a felszámoló
általános forgalmi adót nem tartalmazó ténylegesen kifizethető díját 300 000 forintra egészíti ki.
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(4) A Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala a különbözet kiutalását - megnövelve az általános forgalmi
adó fizetéséhez szükséges, a díjkiegészítéssel arányos összeggel - az értesítés beérkezésétől számított 15
napon belül teljesíti, kivéve, ha a díjkiegészítési számlán az értesítés kézhezvételének időpontjában nincs
meg a szükséges pénzösszeg. Ebben az esetben a Gazdasági Hivatal az értesítésben megjelölt felszámolókat megfelelő fedezet esetén - az értesítések beérkezési sorrendjében elégíti ki.
(5) Egyszerűsített felszámolás esetén 150 000 forintra egészíti ki a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala a
felszámoló díját, ha az általános forgalmi adót nem tartalmazó ténylegesen kifizethető díj nem éri el ezt az
összeget. A kiegészítéshez szükséges pénzösszeget nem lehet a díjkiegészítési számláról teljesíteni. A
Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala - figyelembe véve a 49/D. § (1) bekezdése alapján rendelkezésére álló
összeget is - minden negyedév utolsó munkanapján összesíti, és az erről szóló kimutatást az államháztartásért
felelős miniszter részére megküldi, hogy a tárgynegyedévben az egyszerűsített felszámolások kapcsán,
mennyi az a pénzösszeg, amely szükséges ahhoz, hogy a kötelezettségét - ideértve az általános forgalmi adó
fizetéséhez szükséges, a kiegészítéssel arányos összeget is - teljesíthesse. A kimutatás alapján az
államháztartásért felelős miniszter - a központi költségvetés terhére - a szükséges összeget a Gazdasági
Hivatal rendelkezésére bocsátja, amely a pénzösszeg beérkezését követő 15 napon belül teljesíti a
felszámolók részére a kifizetéseket. A Gazdasági Hivatalnak a központi költségvetéssel történő
elszámolásának, valamint a pénzösszeg folyósításának részletes szabályait az államháztartásért felelős
miniszter rendeletben állapítja meg.
(6) Az (5) bekezdés szerinti kiegészítő kifizetéseket utólagosan (a tárgyévet követő év május 31-éig) a
díjkiegészítési számláról a központi költségvetés számára vissza kell pótolni, ha erre a visszapótlásra a
díjkiegészítési számla egyenlege a fedezetet biztosítja.
60. § (1) A bíróság a felszámolási zárómérleg és a vagyonfelosztási javaslat alapján végzéssel határoz a
költségek viseléséről, a felszámoló díjazásáról, a hitelezők követelésének kielégítéséről, a pénzforgalmi
számlák megszüntetéséről és a központi értéktár megkeresésével az adós által kibocsátott értékpapírok
érvénytelenítéséről, valamint kötelezi a felszámolót a még szükséges intézkedések megtételére. Ezzel
egyidejűleg dönt a felszámolás befejezéséről és az adós megszüntetéséről, továbbá rendelkezik az adós
leányvállalatának, illetve tröszt esetén a tröszti vállalatnak a megszüntetéséről is.
(2) Ha a felek egyezséget kötöttek, a bíróság az egyezséget jóváhagyó végzésben dönt a felszámolási
eljárás befejezéséről, a felszámoló díjazásáról, a költségek viseléséről és az egyezségi megállapodásból kizárt
hitelezők követeléseinek kielégítéséről.
(3) A bíróság elrendeli az (1)-(2) bekezdés szerinti jogerős végzéseknek a Cégközlönyben való
közzétételét, és azokat megküldi a 29. §-ban felsorolt szerveknek.
(4) A felszámolónak az 59. § (1) bekezdése szerint megállapított díját - megnövelve az általános forgalmi
adó fizetéséhez szükséges arányos összeggel - elsősorban a Gazdasági Hivatal által kezelt elkülönített
számlán rendelkezésre álló összegből kell megfizetni. Ha az elkülönített számlán a díj megfizetésére szolgáló
összeg kevesebb, mint az 59. § (1) bekezdése alapján megállapítható díj, a felszámoló a különbözetet
felszámolási költségként [57. § (2) bek. g) pont] érvényesítheti, kiegészítve az általános forgalmi adó
fizetéséhez szükséges arányos összeggel.
(5) Ha a (4) bekezdésben foglaltak alapján a felszámolónak az általános forgalmi adót nem tartalmazó
ténylegesen kifizethető díja - figyelemmel az 59. § (2) bekezdésében foglaltakra - meghaladja a 4%-ot,
illetve az 1%-ot, a bíróság elrendeli, hogy a 4%-ot, illetve az 1%-ot meghaladó részt a Gazdasági Hivatal
által kezelt, illetve az adós számlájáról a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala által vezetett díjkiegészítési
számlára [59. § (2) bek.] utalják át. Erről a bíróság a végzése megküldésével mind a Gazdasági Hivatalt,
mind a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatalát értesíti.
(6) Ha a Gazdasági Hivatal által vezetett elkülönített számlán rendelkezésre álló összeg a felszámoló díját
és az általános forgalmi adó fizetéséhez szükséges összeget meghaladja, a különbözetet az adós hitelezőinek
befizetésük arányában vissza kell fizetni [kivéve a 3. § (1) bekezdés c) pontja szerinti függő követelés
nyilvántartásba vételekor befizetett összeget, amennyiben erre a követelésre - az 58. § (5) bekezdése szerinti
- tartalékot kellett képezni, és annak felhasználása még nem történt meg]. Amennyiben az egy hitelezőnek
visszajáró összeg az 5000 Ft-ot nem éri el, ezt az összeget a Fővárosi Bíróság Gazdasági Hivatala által kezelt
díjkiegészítési számlára kell átutalni.
(7) A felszámolási eljárás befejezéséről hozott végzés ellen nincs helye felülvizsgálatnak.
61. § (1) Az adós felszámolása esetén a hitelezők követeléseinek teljesítése után fennmaradó vagyonnak a
zárómérlegben [31. § a) pont] szereplő jegyzett tőke vagyonjeggyel arányos részét a vagyonjegyek
tulajdonosai között kell felosztani.
(2) A hitelezők követeléseinek kielégítése után fennmaradó vagyonról - ideértve a nem értékesíthető
vagyontárgyakat is - az egyes jogi személyek vállalata (Polgári Törvénykönyv 70. §), a leányvállalat, a tröszt
keretében működő vállalat esetén az alapító (létesítő) szerv rendelkezik.
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(3) Szövetkezet felszámolása esetén a hitelezők követeléseinek teljesítése után fennmaradó vagyon
felosztására a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 91. §-ának (1) bekezdését kell megfelelően
alkalmazni.
(4) Közkereseti társaság, betéti társaság, egyesülés, közös vállalat, korlátolt felelősségű társaság,
részvénytársaság felszámolása után a fennmaradó vagyon felosztására - a társasági szerződés eltérő
rendelkezése hiányában - a gazdasági társaság végelszámolással történő megszűnésére a gazdasági
társaságokról szóló 1988. évi VI. törvényben irányadó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(5) Az adós felszámolása után az állam tulajdonában maradó vagyonnal az az állami vagyonkezelő
szervezet rendelkezik, amely a felszámolt adós vonatkozásában a tulajdonosi jogokat gyakorolta.
(6) A 4. § (3) bekezdésének b) és d) pontjában, továbbá (4) bekezdésében meghatározott - a felszámolásba
be nem vonható - vagyont a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek kell átadni, térítés nélkül, könyv
szerinti értékben, legkésőbb a felszámolási zárómérleg jóváhagyását követő 30 napon belül. Ha az állam - a
62. § (1) bekezdésben foglalt felelőssége alapján - ezen időpont előtt megtéríti a vagyon értékét, a felszámoló
a pénzösszeg átutalását követően a vagyont haladéktalanul a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nek átadja.
62. § (1) Az adós vagyonából ki nem elégített hitelezői követelések teljesítéséért az állam nem felel;
felelősséggel tartozik azonban - esedékességükkor - az 57. § (1) bekezdésének c) pontjában foglalt
járadékjellegű követelésekért, továbbá minden követelés tekintetében a gazdálkodó szervezet olyan
vagyontárgyai értékének erejéig, amelyek a 4. § (3) bekezdésének b) és d) pontjai, továbbá (4) bekezdése
szerint nem képezik a gazdálkodó szervezet felszámolásba bevonható vagyonát vagy jogszabály
rendelkezése folytán forgalomképtelenek.
(2) Ha az állam az (1) bekezdésben foglalt felelőssége alapján a járadékjellegű követelések jogosultjai
részére a felszámolás során fizetést teljesít, ezt az összeget - mint állami követelést - az 57. § (1) bekezdés a)
pontja szerinti felszámolási költségként, az 57. § (2) bekezdésének b) pontjába tartozó hiteltartozásként kell
nyilvántartásba venni és kielégíteni, ha van rá vagyoni fedezet.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt rendelkezés nem érinti azokat a gazdálkodó szervezettel szemben fennálló
követeléseket, amelyek teljesítéséért az állam külön jogszabály alapján felel.
(4) Az állam a vele szemben támasztott követeléseket - azok jellegétől függetlenül - pénzben is
kielégítheti.
(5) Azoknak a hitelezőknek az érdekeit, akiknek a követeléséért az állam felelősséggel tartozik, a
felszámolónak kell képviselnie.
(6) A járadékjellegű követelések tekintetében az államot az államháztartásért felelős miniszter képviseli.
63. § (1)
(2) A minősített többséget biztosító befolyás alatt álló, valamint egyszemélyes gazdasági társaság, továbbá
az egyéni cég felszámolása esetében a befolyással rendelkező, illetve az egyedüli tag (részvényes) korlátlan
felelősséggel tartozik a társaság minden olyan kötelezettségéért, amelynek kielégítését a felszámolási eljárás
során az adós vagyona nem fedezi, ha a hitelezőnek a felszámolási eljárás során, vagy annak jogerős
lezárását követő 90 napos jogvesztő határidőn belül benyújtott keresete alapján a bíróság megállapítja e
tagnak (részvényesnek) - az adós társaság felé érvényesített tartósan hátrányos üzletpolitikájára figyelemmel
- korlátlan és teljes felelősségét a társaság tartozásaiért.
(3) A felszámolási eljárás jogerős lezárását követő 60 napos jogvesztő határidőn belül - ki nem elégített
követelése erejéig - bármely hitelező keresettel kérheti a bíróságtól [6. § (1) bekezdés], hogy a 33/A. §
szerinti perben jogerősen megállapított felelősség alapján kötelezze az adós volt vezetőjét követelésének
kielégítésére. Amennyiben határidőben több hitelező terjeszt elő keresetet, a bíróság a pereket egyesíti és a
követelések arányos kielégítéséről rendelkezik.
(4) Amennyiben a felszámolási eljárás jogerős lezárásáig a 33/A. § szerinti perben jogerős döntés nem
születik, a (3) bekezdésben meghatározott jogvesztő határidő kezdő napja a 33/A. § szerinti jogerős bírósági
döntés napját követő nap.

A vagyoni hányad rosszhiszemű átruházása miatti felelősség megállapítása
63/A. § Amennyiben az adós ellen megindított felszámolást cégbírósági megszüntetési eljárás előzte meg,
és az adós a felszámolás kezdő időpontjában saját tőkéjének 50%-át meghaladó tartozást halmozott fel, a
felszámoló vagy a hitelező kereseti kérelmére a bíróság megállapítja, hogy a felszámolási eljárás
megindítását megelőző három éven belül részesedését átruházó, többségi befolyással (Ptk. 685/B. §)
rendelkező volt tag (részvényes) korlátlanul felel az adós ki nem elégített kötelezettségeiért, kivéve, ha
bizonyítja, hogy a vagyoni hányad átruházásának időpontjában az adós fizetőképes volt, a vagyonvesztés
csak ezt követően következett be, illetve az adós ugyan nem volt fizetőképes, de a tag (részvényes) az
átruházás során jóhiszeműen járt el.
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Egyszerűsített felszámolás
63/B. § (1) Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a
nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint
technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket (választmányt)
tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani. Egyúttal
felhívja a hitelezőket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak
nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 30 napon belül jelentsék be. A felszámoló
- az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén - az adós
gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak,
illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti felhívás eredménytelen, és az eljárás a felszámolási eljárás
általános szabályai szerint nem folytatható le, a felszámoló erről írásbeli jelentést készít, és kérelmet, illetve
javaslatot nyújt be a bíróságnak az adós vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti
felosztására. A felszámoló záró adóbevallást is készít, amelyet a kérelem, illetve a javaslat bíróságra történő
benyújtásával és az adó megfizetésével egyidejűleg nyújt be az adóhatósághoz. A vagyonfelosztási
kérelemnek tartalmaznia kell a hitelezői igények összesítését, a felszámoló költségkimutatását, valamint a
behajthatatlan követelések, pénz- és vagyonmaradvány felosztására vonatkozó javaslatot. A kérelem
beérkezését követő 8 munkanapon belül a bíróság a felszámoló jelentését és a vagyonfelosztásra vonatkozó
javaslatát megküldi a hitelezőknek [a (3) bekezdés szerinti eltéréssel], továbbá az állami és az önkormányzati
adóhatóságnak. A jelentésre vonatkozó észrevételeket, illetve a vagyonfelosztási javaslatra vonatkozó
kifogást írásban, 15 munkanapon belül lehet benyújtani. A határidő jogvesztő.
(3) Amennyiben a felszámoló által benyújtott jelentés és vagyonfelosztási kérelem alapján az adósnak a
felszámolási eljárás alatt nem volt sem bevétele, sem kiadása, a felszámoló által készített jelentést és
vagyonfelosztási javaslatot csak az állami és az önkormányzati adóhatóságnak kell megküldeni.
(4) A bíróság a jelentés és a beérkezett észrevételek, kifogások alapján végzéssel rendeli el az adós
vagyonának, illetve be nem hajtott követeléseinek a hitelezők közötti felosztását az 57. § (1) bekezdése
alapján, valamint az adós megszüntetését. Ha a jelentésre észrevételt vagy kifogást nem nyújtottak be, a
végzést a felszámoló által benyújtott jelentés és vagyonfelosztási javaslat beérkezésétől számított 90 napon
belül kell meghozni. Amennyiben észrevételt vagy kifogást nyújtottak be, ennek tárgyában a bíróság 8
munkanapon belül dönt.
(5) A bíróság elrendeli a (4) bekezdés szerinti jogerős végzésnek a Cégközlönyben való közzétételét, és
azt megküldi a 29. §-ban foglalt szerveknek.
(6) A bíróság a (4) bekezdés szerinti végzésben az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét az eljárás
költségeinek viselésére kötelezi, ha az egyszerűsített felszámolási eljárásra a könyvvezetés, illetve a
nyilvántartások hiányosságai miatt került sor, vagy ha a vezető tisztségviselő a cég felszámolását megelőző
három év közül bármelyikben nem tett eleget az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az
összevont (konszolidált) éves beszámoló külön jogszabályban meghatározott letétbehelyezési és közzétételi
kötelezettségének. Az eljárási költség megfizetéséért az adós gazdálkodó szervezet többségi befolyást
biztosító részesedéssel [Ptk. 685/B. §] rendelkező tagja (egyszemélyes társaság és egyéni cég esetén a tag,
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén a külföldi székhelyű vállalkozás) kezesként
felel. A külföldi székhelyű vállalkozás az említett kezesi kötelezettségéből eredő fizetési kötelezettségét nem
teljesítheti a fióktelepe rendelkezésére bocsátott vagyonból.

A lakásszövetkezetek felszámolására vonatkozó
eltérő rendelkezések
64. § (1) Lakásszövetkezet felszámolása esetén a szövetkezet tulajdonában álló ingatlant - ha az ingatlan
tulajdonosai, illetőleg az állandó vagy időleges használat jogával rendelkező tagok másképp nem állapodnak
meg - az egyes tulajdonosok, illetőleg tagok érdekeltsége arányában a tulajdonosok vagy tagok közös
tulajdonába kell adni.
(2) A hitelezők követeléseinek teljesítése után fennmaradó vagyonra az (1) bekezdésben foglalt
rendelkezést megfelelően alkalmazni kell.

IV. Fejezet
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A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetekre
vonatkozó eltérő rendelkezések
65. § (1) A Kormány rendeletben nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezetnek minősítheti azokat a (3) bekezdésben meghatározott körbe tartozó gazdálkodó szervezeteket,
a) amelyek adósságainak rendezéséhez, hitelezőikkel való megegyezéséhez, reorganizációjához
nemzetgazdasági érdek vagy kiemelt közérdek fűződik, vagy
b) amelyek esetében - ha a vagyonhiány és a fizetésképtelenség előreláthatólag nem szüntethető
meg - kiemelt gazdaságpolitikai érdek fűződik ahhoz, hogy a jogutód nélküli megszüntetés gyorsabb,
átláthatóbb és egységesített eljárásrend szerint történjék.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti rendeletet csődeljárás esetén legkésőbb
a) a csődeljárás kezdő időpontjától [10. § (3) bekezdés] számított 15 napon belül,
b) felszámolási eljárás esetén pedig legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától [27. § (1) bekezdés,
28. § (1) bekezdés] számított 30 napon belül
hirdetheti ki.
(3) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősíthető az a gazdálkodó szervezet,
a) amelynek működése nemzetbiztonsági, honvédelmi, rendvédelmi, haditechnikai,
energiabiztonsági, energiaellátási, iparbiztonsági, katasztrófavédelmi, természetvédelmi, környezetvédelmi,
közegészségügyi,
közműszolgáltatási,
infrastruktúra-fejlesztési,
kulturális
örökségvédelmi,
tömegtájékoztatási, hírközlési, közlekedési, közlekedésbiztonsági, kutatásfejlesztési, népegészségügyi
indokból vagy a lakosság alapvető közszolgáltatásokkal, alapvető élelmiszerekkel való ellátása
szempontjából országos jelentőségűnek, valamint bel- és külgazdasági, foglalkoztatáspolitikai szempontból
kiemelt vállalkozásnak tekinthető,
b) amely nemzetgazdasági szempontból jelentős projekteket valósít meg,
c) amely törvény által meghatározott országos közfeladatot lát el,
d) amely nagy összegű állami szerkezetátalakítási támogatásban, hitelgaranciában,
kezességvállalásban vagy exporthitel biztosításban részesült vagy koncesszióköteles tevékenységet folytat, és
az említettekkel összefüggésben az állammal vagy állami szervvel (ideértve az említett feladatok ellátására
létrehozott állami tulajdonú gazdálkodó szervezeteket is) jogviszonya áll fenn, vagy
e) amely az a)-d) pontban nem említett, de nemzetgazdasági stratégiai szempontból kiemelt
jelentőségű tevékenységet folytat.
66. § (1) A 65. § szerinti esetekben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó
szervezet csődeljárása és felszámolása esetén az e törvény rendelkezéseit az e §-ban és a 67. §-ban foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Vagyonfelügyelőként, illetve felszámolóként a Kormány által rendeletben kijelölt, kizárólagos
állami tulajdonban álló nonprofit gazdasági társaság (a továbbiakban: állami felszámoló) jár el. Az állami
tulajdonosi joggyakorló az állami felszámolót az e törvény szerinti eljárása során nem utasíthatja.
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(3) Ha a bíróság a 27/A. § (1) bekezdése szerint korábban már jelölt ki vagyonfelügyelőt vagy
felszámolót, annak felmentéséről és az állami felszámoló kijelöléséről az eljárást lefolytató bíró a 65. § (1)(2) bekezdése szerinti kormányrendelet hatálybalépését követő 3 napon belül hoz végzést, és haladéktalanul,
a külön jogszabályban meghatározott módon elrendeli a végzés Cégközlönyben történő közzétételét. A
Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel kerül sor. A bíróság
végzésében rendelkezni kell a korábbi felszámoló számlával igazolt költségei megtérítéséről és az addig
elvégzett tevékenységéért járó arányos díjazásáról is, amely legfeljebb 100 000 forint lehet, de különösen
bonyolult ügyben magasabb díjazás is megállapítható. A végzés fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható,
és csak a díjmegállapító rendelkezése ellen lehet fellebbezéssel élni. A felmentett felszámoló
kötelezettségeire a 27/A. § (11) bekezdésében foglaltak irányadók azzal, hogy a honlapján a felmentéséről
szóló végzés kézhezvételét követő napon közzé kell tennie a kijelölés megszűnésének dátumát, az állami
felszámolóval szemben együttműködési kötelezettség terheli, és elő kell segítenie az állami felszámoló
feladatátvételét.
(4) Az állami felszámolóra, annak foglalkoztatottjaira és felszámolóbiztosaira az e törvényben
foglalt követelményeket azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 27/A. § (4) bekezdés a) pont ab) alpontja
szerinti kizáró oknak nem tekinthető, ha az adós részben vagy egészben állami tulajdonban lévő gazdálkodó
szervezet, vagy ha az adós hitelezője az állam, a központi költségvetés, elkülönített állami pénzalap,
társadalombiztosítás pénzügyi alapja, államháztartási szervezet, részben vagy egészben az állam
tulajdonában vagy tagságával működő szervezet.
(5) Az állami felszámoló az e törvényben meghatározott tevékenységen kívül más gazdasági
tevékenységet nem végezhet, ide nem értve a külön törvényben foglaltak szerint meghatározott szervezetek pénzügyi intézmény, biztosító, viszontbiztosító, befektetési vállalkozás, befektetési alapkezelő, kockázati
tőkealap-kezelő, tőzsde, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, önkéntes kölcsönös biztosító pénztár és
magánnyugdíjpénztár - felszámolását, illetve a kockázati tőkealap megszüntetését.
(6) Az állami felszámolót nem kell felvenni a felszámolói névjegyzékbe, de a felszámolónak, a
felszámolóbiztosnak, továbbá a 27/C. §-ban meghatározott személyeknek az ott meghatározott adatait és
azok változását a felszámolók névjegyzékét vezető közigazgatási szerv nyilvántartja. Ezek az adatok
közérdekből nyilvánosak. Az állami felszámolónak az e törvényben és végrehajtási rendeleteiben
meghatározott tevékenységére vonatkozóan a felszámolók névjegyzékét vezető közigazgatási szerv hatósági
ellenőrzést végez, súlyos vagy ismétlődő jogszabálysértés vagy mulasztás esetén az állami felszámolónál
kezdeményezi a felszámolóbiztos vagy az állami felszámoló foglalkoztatottjai, vezető tisztségviselői
felelősségre vonását, felmentését, továbbá a felszámolóbiztost 300 000 Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal
sújthatja. A bírság kiszabása során a hatóság figyelembe veszi a mulasztás vagy jogszabálysértés jellegét,
súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét.
(7) Az állami felszámoló felmentésének nincs helye, de a bíróság az állami felszámolót vagy a
felszámolóbiztost az e törvényben meghatározott kötelezettségeinek megszegése vagy elmulasztása esetén
pénzbírsággal sújthatja, melynek összege legfeljebb 900 000 forint lehet. A bírság kiszabása során a bíróság
figyelembe veszi a mulasztás vagy jogszabálysértés jellegét, súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét, a
hitelezők érdekeinek veszélyeztetését vagy sérelmét.
(8) Az 51. § (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy új felszámoló kijelölésének
nincs helye, és a bíróság a felszámolóbiztost legfeljebb 900 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújthatja,
kötelezheti a felszámolót új felszámolóbiztos kijelölésére, továbbá csökkentheti az állami felszámoló díját. A
bírság kiszabása során, illetve a díj csökkentésekor a bíróság figyelembe veszi a mulasztás vagy a
jogszabálysértő intézkedés súlyosságát, egyszeri vagy ismétlődő jellegét, a hitelezők érdekeinek
veszélyeztetését vagy sérelmét.
67. § (1) A hitelező az állami felszámoló kijelöléséről szóló végzés 66. § (3) bekezdés szerinti
közzétételét követően az eredeti határidő figyelembevételével, az állami felszámolóhoz jelentheti be
követelését. Határidőben bejelentett követelésként kell nyilvántartásba venni az állami felszámolónak azt a
hitelezői követelést is, amelyet a jogosultja ugyan a 10. § (2) bekezdés f) pontja, 28. § (2) bekezdés f) pontja,
37. § (1)-(2) bekezdése, valamint 46. § (5) bekezdés b) pontja szerinti határidőben, de a felmentett
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felszámolónak jelentett be, amennyiben ezt a bejelentést a jogosult az állami felszámolónak a
követelésbejelentési határidő lejártát követő 10 napon belül igazolja.
(2) A felszámolási eljárásban a követelések bejelentésének a 46. § (5) bekezdés c) pontjában és 37.
§ (1)-(3) bekezdésében meghatározott jogvesztő határideje 120 nap.
(3) A felszámolási eljárásban bejelentett követelések 46. § (6) bekezdése szerinti megvizsgálásának
határideje 40 nap, és a vitatható követelések bíróság számára történő megküldésének határideje 10 nap. A
bíróság a vitatható igények elbírálása tárgyában soron kívül dönt.
(4) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet felszámolása esetén
a 38. § (5) bekezdést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az óvadék jogosultja számára - a Ptk. 271. §-a
szerinti jogai érvényesítésére - nyitva álló határidő két hónap.
(5) Az állami felszámoló a 39. § (1) bekezdése szerinti hitelezői gyűlést 60 napon belül köteles
összehívni. A 39. §-ban foglalt kötelezettségek megszegése esetén a bíróság az állami felszámoló felmentése
helyett a társaságot és a felszámolóbiztost 300 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújtja. A hitelezők, a
hitelezői választmány (hitelezők képviselője) tájékoztatására vonatkozó kötelezettsége teljesítésekor a
felszámolóbiztos köteles figyelembe venni az adós nemzetgazdaságilag kiemelt, sajátos tevékenységével
összefüggő titokvédelmi követelményeket is.
(6) A 41. § (5) bekezdése szerinti egyezségi tárgyalást az adós kérelmének kézhezvételétől számított
45 napon belül kell megtartani. Egyezség megkötésére a 44. § (1) bekezdését és 45. §-át azzal az eltéréssel
kell alkalmazni, hogy a bíróság az egyezséget akkor is jóváhagyhatja, ha az egyezséget támogató hitelezők
követelése az egyezség megkötésére jogosult hitelezők összes követelésének legalább a felét kiteszi.
(7) Az adós tevékenységének a felszámolás alatti továbbfolytatása tárgyában a 46. § (3)-(4)
bekezdés szerinti hozzájárulást a hitelezői választmány egy év helyett másfél évi időtartamra is megadhatja.
(8) A felszámolási zárómérleg elkészítésére nyitva álló határidő 270 nap, kivéve, ha a hitelezői
választmány az adós tevékenységének a felszámolási eljárás alatt történő továbbfolytatásához hozzájárult,
illetve az 52. § (2) bekezdése szerinti esetben. A bíróság a felszámolási zárómérleget és vagyonfelosztási
javaslatot - az 56. § (1) bekezdésének alkalmazásával - a kézhezvételtől számított 21 napon belül küldi meg a
hitelezőknek.
(9) Az 53. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a hatósági engedélyhez, koncesszióhoz kötött
tevékenységet vagy törvényben meghatározott közszolgáltatási tevékenységet végző adósnak az e
tevékenységével összefüggő iratait az adott tevékenységet folytató szervezet részére kell átadni.
(10) Az 56. § (2) bekezdés szerinti - a be nem hajtott követeléseket és az értékesítetlen
vagyontárgyakat a hitelezők között felosztó - bírósági döntés meghozatalánál a (8) bekezdés szerinti
határidőket kell figyelembe venni.
68. § (1) Amennyiben a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet
vagy az általa működtetett létesítmények nemzetbiztonsági védelem alá esnek, vagy honvédelmi,
rendvédelmi, haditechnikai, energiaellátási szempontból nemzetközi vagy országos jelentőségű
közszolgáltatást látnak el - a tevékenységük ellátásához fűződő közérdekre tekintettel - az e törvény általános
szabályait és a 65-67. §-t az e § és a 69-70. § szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Kormány a 65. § szerinti kiadott rendeletében akkor mondhatja ki, hogy a nemzetgazdasági
szempontból kiemelt gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti körbe tartozik, amennyiben a veszteséges
gazdálkodást eredményező okok miatt a vagyonhiány előreláthatólag nem szüntethető meg, a veszteségek
halmozódása nem állítható meg, a gazdálkodó szervezet megmentési célú tulajdonosi vagy állami
támogatásban nem részesíthető, de tevékenysége folyamatosságának és folytatásának érdekében közérdek
fűződik a gazdálkodó szervezet vagyonának működő üzemként történő értékesítéséhez.
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(3) A (2) bekezdés szerinti kormányrendelet kihirdetésétől kezdve a gazdálkodó szervezet ellen a
hitelezők csődeljárást nem kezdeményezhetnek, a kérelmet a bíróság soron kívül elutasítja.
(4) A Kormány - (2) bekezdés szerinti - rendeletének kihirdetésekor felszámolás iránti kérelem
alapján már folyamatban lévő eljárásokban az (5)-(6) bekezdést, a 69. § (1)-(9) bekezdést nem lehet
alkalmazni. A 69. § (10) bekezdést akként kell alkalmazni, hogy a rendkívüli moratóriumnak nem
meghosszabbítására, hanem elrendelésére kerül sor, amennyiben az adós a bíróságnak a felszámolást
elrendelő végzésében meghatározott felhívására a kézhezvételtől számított 5 napos jogvesztő határidőn belül
nyilatkozik arról, hogy a moratórium alatti tevékenysége folytatásához és működőképessége fenntartásához
szükséges fizetési kötelezettségek teljesítésének fedezetét elkülönítette.
(5) A bíróság a 22. § (2) bekezdésben meghatározott - felszámolást elrendelő - végzését 3 napon
belül hozza meg, és haladéktalanul, külön jogszabályban meghatározott módon elrendeli e végzésnek a
Cégközlönyben való közzétételét. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi
feltöltéssel kerül sor.
(6) A felszámolási eljárásban szünetelésnek, egyesítésnek, felfüggesztésnek nincs helye. A bíróság
soron kívül jár el.
69. § (1) Ha a felszámolást az adós kéri, a kérelem benyújtására a 23. § (1) bekezdésében foglaltakat
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az adósnak nyilatkoznia kell a 8. § (3) bekezdésben foglaltakról is.
Az adós pénzforgalmi számlavezetőjére a 8. § (5) bekezdése szerinti kötelezettségek irányadók. A
kérelemben meg kell jelölni az adós vezetőjének a Pp. 96. § (3) bekezdése szerinti rövid úton történő
idézéséhez szükséges adatokat is (az adós vezetőjének elektronikus levélcíme, telefonszáma, telefax száma).
(2) Az adós (1) bekezdés szerinti kérelmének a bírósághoz érkezését követő 1 munkanapon belül a
bíróság a külön jogszabályban meghatározott módon végzést tesz közzé a Cégközlönyben az adóst megillető
rendkívüli moratóriumról, amelynek utalnia kell arra is, hogy az eljárás olyan, a Kormány által rendeletben
nemzetgazdaságilag kiemeltnek nyilvánított gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a jelen
törvény 68-70. §-át is alkalmazni kell. A Cégközlönyben történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi
feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A rendkívüli moratórium a közzétételtől illeti meg az adóst. A bíróság a
végzésben ideiglenes vagyonfelügyelőként kirendeli az állami felszámolót. Az állami felszámoló díját és
költségeit az adós gazdálkodó szervezet viseli, a költségei előlegezésére köteles. A végzés ellen külön
fellebbezésnek nincs helye.
(3) A rendkívüli moratórium célja az adós működőképességének időleges biztosítása. A rendkívüli
moratórium időtartama alatt a hitelezői követelések kamatoznak. A rendkívüli moratórium időtartama alatt
kifizetéseket kizárólag az ideiglenes vagyonfelügyelő ellenjegyzésével (jóváhagyásával) lehet teljesíteni. Az
ideiglenes vagyonfelügyelő ellenjegyzi (jóváhagyja) a rendkívüli moratórium időtartama alatt esedékessé
váló azon kifizetéseket, amelyek az adósnak a felszámolás elrendeléséig a jelen törvény szerinti kiemelt
tevékenysége folytatásához és a működőképessége fenntartásához szükségesek; az ideiglenes
vagyonfelügyelő által ellenjegyzett kifizetések a rendkívüli moratórium alatt teljesíthetők. Az ideiglenes
vagyonfelügyelőt az adós pénzforgalmi számlái felett együttes rendelkezési jog illeti meg. Az ideiglenes
vagyonfelügyelő haladéktalanul bejelenti az adós számláit vezető pénzforgalmi szolgáltatóknak a jelen
bekezdésben meghatározott jogosítványait és hitelt érdemlő módon igazolt aláírását. A rendkívüli
moratórium alatt egyebekben megfelelően alkalmazni kell a 11. §-ban foglaltakat is. Az adós vezetője a
rendkívüli moratórium alatti tevékenysége folytatásához és a működőképessége fenntartásához szükséges
fizetési kötelezettségek teljesítésének fedezetét elkülöníti, ennek végrehajtását az ideiglenes vagyonfelügyelő
ellenőrzi, és elmulasztása esetén ezt jelzi a legfőbb szervnek, a felügyelő bizottságnak és a
könyvvizsgálónak. A rendkívüli moratórium időszaka alatt az adós működésével kapcsolatos hatósági
engedélyek lejárata a rendkívüli moratórium végéig meghosszabbodik, és az illetékes hatóság az irányadó
jogszabályok szerint az engedélyt csak akkor vonhatja vissza, amennyiben ez az élet- vagy vagyonbiztonság
megóvása érdekében szükséges. A rendkívüli moratórium időszaka alatt az adóssal kötött szerződéseket az
adóssal szerződő fél nem mondhatja fel, azoktól nem állhat el, továbbá ezen szerződések az adós
fizetésképtelenségére, illetve a rendkívüli moratóriumra tekintettel nem szűnnek meg.
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(4) Az adós (1) bekezdés szerinti, a felszámolási eljárás lefolytatására irányuló kérelmét a bíróság 5
napon belül megvizsgálja. A hiánypótlásra nyitva álló határidő 5 nap.
(5) Amennyiben a bíróság az adós (1) bekezdés szerinti kérelmét érdemi vizsgálat nélkül elutasítja,
vagy az eljárást megszünteti, illetve rendelkezik a területi eljárássá történő átalakításról, akkor a rendkívüli
moratórium az erről szóló jogerős végzés Cégközlönyben történő közzétételével megszűnik, kivéve, ha
felszámolás iránti kérelem alapján folyamatban lévő más eljárásban a bíróság végzést tett közzé a rendkívüli
moratóriumról. A Cégközlönyben való közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel, 0 órakor kerül
sor.
(6) A rendkívüli moratóriumra, annak közzétételére és az ideiglenes vagyonfelügyelőre vonatkozó
rendelkezéseket akkor is alkalmazni kell, ha az adós felszámolását a hitelező kéri; ebben az esetben a
rendkívüli moratóriumnak a (2) bekezdés szerinti közzétételi határideje a hitelező kérelmének bírósághoz
érkezésétől számítandó. A (3)-(5) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A kérelemben meg kell jelölni a
hitelező vezetőjének a Pp. 96. § (3) bekezdése szerinti rövid úton történő idézéséhez szükséges adatokat is
(elektronikus levélcím, telefonszám, telefax szám). Az adósnak a hitelezői kérelmet és a (7) bekezdés szerinti
meghallgatásra történő idézést külön kézbesítő útján kell megküldeni. Az adós a tartozása megfizetésére a
24. § (3) bekezdésében és a 26. § (3) bekezdésében meghatározott fizetési haladékot nem kérhet. Az adósnak
a kézhezvételtől számított 3 napon belül a bíróság számára írásban meg kell adnia az adós vezetőjének a Pp.
96. § (3) bekezdése szerinti rövid úton történő idézéséhez szükséges adatokat (az adós vezetőjének
elektronikus levélcíme, telefonszáma, telefax száma), továbbá a fizetési számláira vonatkozó adatokat.
(7) A bíróság a felszámolási eljárás lefolytatását kérő hitelezői kérelem tárgyában legkésőbb a
hitelezői kérelem bírósághoz érkezésétől számított 8 napon belül meghallgatást tart. A határidőbe a
hiánypótlás elrendelésétől annak teljesítéséig eltelt idő nem számít bele. A bíróság a meghallgatásra a
hitelezőt és az állami felszámolót is rövid úton megidézi. A felek legkésőbb a meghallgatáson kötelesek a
kérelemmel kapcsolatos nyilatkozataikat megtenni. Amennyiben a fizetésképtelenség tárgyában való
döntéshez további okiratok, nyilatkozatok szükségesek, a bíróság legfeljebb 5 napos határidővel újabb
meghallgatást tűz ki. Az adósnak a meghallgatáson arról is nyilatkoznia kell, hogy a rendkívüli moratórium
időszaka alatt keletkező és esedékessé váló fizetési kötelezettségek teljesítésére az adós vagyona
előreláthatólag fedezetet nyújt-e. Amennyiben az adós a nyilatkozattételt elmulasztja vagy nemlegesen
nyilatkozik, a bíróság soron kívül végzést hoz a rendkívüli moratórium megszüntetéséről. A végzés ellen
külön fellebbezésnek van helye. A jogerős végzést a bíróság a Cégközlönyben soron kívül közzéteszi.
(8) A bíróság hitelező kérelmére indult eljárásban az adós fizetésképtelensége tárgyában a
meghallgatáson vagy legkésőbb az első meghallgatást követő 15 napon belül dönt. A bíróság a végzést a
feleknek a meghallgatáson vagy külön kézbesítő útján kézbesíti. Az adós felszámolását elrendelő végzés
jogerőre emelkedését követően a bíróság egy munkanapon belül intézkedik a 28. § (1) bekezdése szerinti
végzés Cégközlönyben külön jogszabályban meghatározott módon történő közzétételéről. A Cégközlönyben
történő közzétételre a Cégközlöny honlapján napi feltöltéssel kerül sor.
(9) Ha az adós nem fizetésképtelen, az eljárást soron kívül megszüntető végzésben rendelkezni kell
a rendkívüli moratórium megszűnéséről. A bíróság soron kívül intézkedik a jogerős végzés Cégközlönyben
történő közzétételéről. A közzétételre a Cégközlöny honlapján, napi feltöltéssel, 0 órakor kerül sor. A
rendkívüli moratórium a végzés közzétételével megszűnik, kivéve ha az adós ellen folyamatban lévő másik
felszámolási eljárásban a bíróság rendkívüli moratóriumról végzést tett közzé.
(10) A felszámolást elrendelő végzésnek utalnia kell arra is, és a közzétételnek tartalmaznia kell azt
is, hogy az eljárás olyan, a Kormány által rendeletben nemzetgazdaságilag kiemeltnek nyilvánított
gazdálkodó szervezet ellen folyik, amelynek esetében a jelen törvény 68-70. §-át is alkalmazni kell. A
felszámolást elrendelő végzésben a bíróság a rendkívüli moratóriumot a felszámolást elrendelő végzés
közzétételétől számított 90 napos időtartamra meghosszabbítja, amit a 28. § (2) bekezdés szerinti
közzétételnek tartalmaznia kell. A felszámolás kezdő időpontját követően a rendkívüli moratóriumra
vonatkozó rendelkezéseket a felszámolás szabályaira tekintettel, megfelelően alkalmazni kell; a rendkívüli
moratórium nem érinti az állami felszámoló felszámolási eljárás szerinti jogait és kötelezettségeit, így az
állami felszámolónak a 47. § szerinti felmondási, illetve elállási jogát sem.
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(11) Az 5. § azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy tájékoztatást csak a felszámoló adhat. A
tájékoztatás megtagadható, amennyiben és ameddig az az eljárás célját [68. § (2) bekezdés] veszélyeztetné. A
39. § (3) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a felszámoló a tájékoztatást megtagadhatja,
amennyiben és ameddig az az eljárás célját [68. § (2) bekezdés] veszélyeztetné.
(12) A 36. § (1) bekezdés és a 38. § (3) bekezdés azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy a
felszámolás kezdő időpontja helyett a rendkívüli moratórium közzétételének időpontja irányadó a hitelezői
követelések beszámíthatóságára.
(13) Amennyiben a felszámolást a bíróság elrendeli, a rendkívüli moratórium időszaka alatt
keletkezett és esedékessé vált, a (3) bekezdésben felsorolt, még ki nem fizetett tartozásokat az állami
felszámoló az 57. § (2) bekezdés b) pontja szerinti felszámolási költségek részeként egyenlíti ki.
(14) Az állami felszámoló díjának megállapításakor a bíróság azzal az eltéréssel alkalmazza az 59.
§-ban foglaltakat, hogy a felszámolás jogerős elrendelése előtti ideiglenes vagyonfelügyelő tevékenység
munkaterhével arányosan a díjat magasabb összegben állapítja meg. A díjat az adós viseli, melyet az 57. §
(2) bekezdés g) pontja szerinti felszámolási költségként kell elszámolni és megfizetni.
(15) Amennyiben a 68. § (2) bekezdés hatálya alá eső adós felszámolásának kezdő időpontját
követően a Ptk. 685/B. § szerinti többségi befolyása alatt álló, belföldi székhelyű gazdálkodó szervezet ellen
felszámolási eljárás indul, az eljárás lefolytatására a 68. §-ban, e §-ban és a 70. §-ban foglaltakat kell
alkalmazni.
70. § (1) A 68. § (2) bekezdése szerinti gazdálkodó szervezet felszámolásának elrendelése esetén az
állami felszámolónak az adós vagyonát a 68. § (1) bekezdése szerinti tevékenység, illetve az annak
folytatásához fűződő közérdek érvényesítésének figyelembe vételével kell kezelnie. Az adós vagyonának
értékesítésekor meg kell kísérelnie az ingatlan- és ingó vagyont, az ezek hasznosításával összefüggő
immateriális javakat működő üzemként, a forgalomban elérhető legmagasabb áron értékesíteni.
(2) Amennyiben az eljárás céljának [68. § (2) bekezdés] elérése érdekében szükséges, a felszámoló
az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti. A felszámoló maga választja meg a nem nyilvános értékesítés
módját (különösen zártkörű pályázat, közvetlen tárgyalás). A felszámoló a nem nyilvános értékesítésről szóló
döntéséről és a nem nyilvános értékesítés módjáról előzetesen nem köteles tájékoztatást nyújtani a
hitelezőknek, de a döntésének indokait, továbbá az egyes ajánlatokat köteles írásban rögzíteni közjegyző
bevonásával.
(3) Amennyiben a felszámoló az adós vagyonát nem nyilvánosan értékesíti, a felszámoló köteles az
értékesítendő vagyon, illetve vagyonrész vonatkozásában előzetesen legalább három független értékbecslő
szakértőtől származó értékbecslést beszerezni. A vételár nem lehet alacsonyabb, mint az értékbecslésekben
foglalt összegek számtani átlaga.
(4) A nem nyilvános értékesítés eredményeként megkötött szerződésben foglalt vételárat, továbbá
az értékesített vagyonrész leírását a felszámoló a szerződés megkötését követő 5 munkanapon belül a
Cégközlönyben és honlapján közzéteszi.
(5) A felszámoló nem nyilvános értékesítésről és az értékesítés módjáról hozott döntése ellen
kifogás nem terjeszthető elő. Ez a rendelkezés nem érinti a 49. § (5) bekezdésében foglalt keresetindítási
jogot, azzal, hogy a keresetindítási határidő a (4) bekezdés szerinti közzétételtől számítandó.
(6) Nem nyilvános értékesítés esetén a 49. § (1) és (2) bekezdése, a 49/A. § és a 49/B. § nem
alkalmazandó.
(7) A felszámoló az elővásárlásra jogosulttal előzetesen közli, hogy az elővásárlási joggal érintett
vagyonrész nem nyilvánosan kerül értékesítésre. A felszámoló a nem nyilvános értékesítésen kapott ajánlatot
köteles közölni az elővásárlásra jogosulttal. Az elővásárlásra jogosult elővásárlási jogának gyakorlásáról
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haladéktalanul köteles dönteni és döntéséről a felszámolót tájékoztatni. Az elővásárlásra jogosult a
vagyonrész (dologösszesség) egészére vonatkozó ajánlat tartalmát csak teljes egészében fogadhatja el.
71-79. §

V. fejezet
Egyéb rendelkezések
80. § (1) Az e törvényben szabályozott eljárásokban a központi költségvetést, az elkülönített állami
pénzalapokat, a Nyugdíjbiztosítási és az Egészségbiztosítási Alapot, illetve a helyi önkormányzatot megillető
követelésről a követelés behajtására jogosult szervezet lemondhat, vagy a követelést engedményezheti. A
követelés behajtására jogosult szervezet a felszámolási eljárásban követelésének bejelentését mellőzheti,
amennyiben a felszámolási eljárás kezdeményezését közvetlenül megelőzően általa lefolytatott
eredménytelen végrehajtási eljárás megállapításai szerint valószínűsíthető, hogy követelésének a
nyilvántartásba vételért fizetendő összeget elérő megtérülése sem várható. Ezekről a követelésekről a
követelés behajtására jogosult szervezet külön nyilvántartást vezet, feltüntetve benne azokat az adatokat is,
melyek a végrehajtás alá vonható vagyon hiányában a követelés megtérülését nem teszik lehetővé. A
követelés bejelentésének mellőzése a követelésről történő lemondásnak minősül. A követelés behajtására
jogosult szervezet nem engedményezheti a felszámolási eljárás alatt álló adóssal szemben fennálló azon
követelését, melynek megfizetéséért az államot helytállási kötelezettség terheli.
(2) Ha a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető követelés a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997.
évi LXXXI. törvényen (a továbbiakban: Tny.) alapuló ellátások - ideértve a korengedményes nyugdíjat is megtérítése címén áll fenn, úgy a követelés a Tny. 93. §-ának (3) bekezdése szerinti érvényesítésekor a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv, a Tny. 93. §-ának (4) bekezdése esetén az állami adóhatóság a követelés
behajtására jogosult szervezet.
81. § E törvényben szabályozott felszámolási eljárásban nem kell alkalmazni a földről szóló 1987. évi I.
törvény 13. §-ának (3) bekezdésében és az időlegesen állami tulajdonban levő vagyon értékesítéséről,
hasznosításáról és védelméről szóló 1992. évi LIV. törvény 22. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat.

VI. Fejezet
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
82. § (1) Ez a törvény 1992. január 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 50. §-ának (1) bekezdését, 52. §-ának (2), (5) bekezdéseit, 53. §-át, valamint 55. §-át a
folyamatban lévő felszámolási eljárásokban is alkalmazni kell. Egyébként a hatálybalépés időpontjában
folyamatban lévő eljárásokra a korábbi jogszabályok az irányadók. A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról
és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvényt módosító 1993. évi LXXXI. törvény hatálybalépését
követően a felszámolás elrendelését tartalmazó végzés közzététele a Cégközlönyben történik.
(3) E törvény 11. § (2) bekezdésének d) pontja és (3) bekezdése, 36. §-ának (2) bekezdése, 38. §-ának (5)
bekezdése, 40. §-ának (4) bekezdése és 47. §-ának (3) bekezdése a pénzügyi biztosítéki megállapodásokról
szóló 2002. június 6-i 2002/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
83. § E törvénynek a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetek
csődeljárásának és felszámolásának különleges szabályairól és az azzal összefüggő törvénymódosításokról
szóló törvénnyel (a továbbiakban: Kcstm.) megállapított 65. § (1) és (3) bekezdését, valamint az állami
felszámolóra, annak kötelezettségeire, iratátadási és adatszolgáltatási feladataira, továbbá a felszámoló és a
felszámolóbiztos bírságolhatóságára vonatkozó rendelkezéseit a Kcstm. hatálybalépésekor már elrendelt
csődeljárások és jogerősen elrendelt felszámolások esetében is alkalmazni kell, ha a kormányrendelet
kiadására vonatkozó 65. § (2) bekezdés szerinti határidő letelt, de még nem került sor csődeljárásban az
egyezségi tárgyalások lezárására, felszámolási eljárásban pedig egyezségkötésre vagy a felszámolási
zárómérleg bírósághoz történő benyújtására. A Kormány ezekben az esetekben a Kcstm. hatályba lépését
követő 30. napig hirdetheti ki a 65. § (1) bekezdése szerinti rendeletet. A 66. § (3) bekezdését azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felmentett felszámoló díjazását a bíróság az addig elvégzett
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tevékenységével, munkaterhével arányosan határozza meg, az állami felszámoló díját pedig ezzel arányosan
csökkenti. A felmentett felszámolót megilleti továbbá az általa lefolytatott értékesítések után a 49/D. §
szerinti díjbevétel és az 59. § (1) bekezdése és (4) bekezdése szerinti arányos díjhányad.
84. §

Felhatalmazás

84/A. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a felszámolási eljárás számviteli feladatait, a
felszámolási eljárásban adós vagyontárgyainak nyilvános értékesítésére vonatkozó részletes szabályokat
rendeletben határozza meg, továbbá rendeletben jelölje ki a felszámolói névjegyzéket vezető szervet,
meghatározza a felszámolói névjegyzékbe való felvétel és az onnan való törlés feltételeit és eljárásrendjét,
valamint azoknak a biztosítékoknak a körét, amelyekkel a felszámolónak rendelkeznie kell.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy
a) a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezeteket, és azon belül a
68-70. § szerinti gazdálkodó szervezeteket rendeletben meghatározza, valamint rendeletben kijelölje a 66. §
(2) bekezdése szerinti állami felszámolót,
b) meghatározza a 65. § (1) bekezdése és 68. § (2) bekezdése szerinti rendelet kiadásával
összefüggő kormány-előterjesztés kötelező elemeit,
c) rendeletben meghatározza a 66. § (2) bekezdése szerinti állami felszámoló adatai nyilvántartásba
vételével és az állami felszámoló hatósági ellenőrzésével összefüggő eljárási szabályokat.
85. § (1) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a
folyamatban lévő állami szanálási eljárások befejezésével és a Szanálási Alap lezárásával kapcsolatos
feladatokat és ezek elvégzéséről gondoskodjon.
(2) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy a Felszámolási Díjfedezeti Alap
működésére, az Alapból történő kifizetés rendjére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben határozza
meg.
(3) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a 24. § (1)
bekezdésében meghatározott írásbeli felszólítás formai és tartalmi kellékeit.
(4) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a felszámolást
elrendelő jogerős végzés 28. § (1) bekezdésében meghatározott közzétételének szabályait.
(5) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza
a) a csődeljárás iránti kérelem benyújtására vonatkozó formanyomtatvány, továbbá az ahhoz csatolandó,
az adós vagyoni helyzetét bemutató adatlap formáját, tartalmi elemeit,
b) a felszámolót a zálogtárgy értékesítésekor, továbbá a követelésen alapuló zálogjog esetén a követelés
behajtásából származó bevételből megillető díj elszámolásának szabályait,
c) az ideiglenes vagyonfelügyelőnek, a felszámolónak és a vagyonfelügyelőnek a felszámolási és a
csődeljárásban történő elektronikus kijelölése részletes szabályait.
(6) Felhatalmazást kap az igazságügyért felelős miniszter, hogy rendeletben szabályozza a Tanács
fizetésképtelenségi eljárásokról szóló 1346/2000/EK rendelete 40. cikke által előírt, az ismert hitelezők
értesítésének formai és tartalmi kellékeit.
(7) A (3)-(6) bekezdésben szereplő rendeleteket az igazságügyért felelős miniszter legkésőbb e törvény
hatálybalépését 90 nappal megelőzően köteles kihirdetni.
(8) Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy a Fővárosi Bíróság Gazdasági
Hivatalának az 59. § (5) bekezdésében foglaltak szerint a központi költségvetéssel történő elszámolásának,
valamint a pénzösszeg folyósításának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg.
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2006. évi VI. törvény
a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló
1991. évi XLIX. törvény módosításáról
1. §
2-11. §
12. §
13-19. §
(4)
20. § (1) E törvény - a (2)-(4) bekezdésében foglalt kivétellel - 2006. július 1. napján lép hatályba azzal,
hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
(2) Az 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) - e törvény 15. §-ával megállapított - 49/D. §-a
2007. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult eljárásokban kell
alkalmazni azzal, hogy a 2007, július 1. napjáig megindult felszámolási eljárásokban a zálogtárgy
értékesítése során befolyt vételárból a zálogtárggyal kapcsolatosan felmerült környezeti károsodások és
terhek rendezésének költségei is levonhatóak. A levonásra kerülő költségek és a felszámolói díj azonban
együttesen nem haladhatják meg a vételár 50%-át. Amennyiben a vételár 50%-a nem fedezi a költségeket,
azt elsősorban a zálogtárgy megőrzésének, állaga megóvásának, értékesítésének költségeire, valamint a
felszámoló díjazására, másodsorban a környezeti károsodások és terhek rendezésének költségeire kell
fordítani. A Cstv. 57. § (2) bekezdése b) pontjának alkalmazhatóságát jelen rendelkezés nem érinti.
(3) A Cstv. 27/A. § (3) és (10) bekezdése, a 27/C. § (3) bekezdése, valamint az 57. § (2) bekezdésének b)
és g) pontja 2007. január 1. napján lép hatályba azzal, hogy rendelkezéseit a hatálybalépését követően indult
eljárásokban kell alkalmazni.
(4) A Cstv. 27/C. § (1) bekezdése 2010. július 1-jén lép hatályba. A hatálybalépéskor a felszámolók
névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelettel meghatározott felsőfokú végzettséggel
rendelkező, okirattal igazolhatóan legalább 10 éve, megszakítás nélkül, felszámolói tevékenységben
személyesen közreműködő gazdasági társasági tagokat, munkavállalókat, illetve a társasággal kötött tartós
polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőket e törvény által előírt, a felszámolási és
vagyonfelügyeleti szakirányú továbbképzési szak képesítési követelményeiről szóló 9/2002. (III. 22.) OM
rendeletben meghatározott szakképzettséggel rendelkezőnek kell tekinteni.
21. § (1) A Cstv. 27/A. §-a (3) bekezdésének és a 27/C. §-a (4) bekezdés f) pontjának alkalmazásában
2010. június 30-ig a felszámolók névjegyzékéről szóló 167/1993. (XI. 30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés
b) pontjában meghatározott végzettségeket, továbbá a felszámolási és vagyonfelügyeleti szakirányú
szakképzettséget egyaránt érteni kell szakirányú szakképzettség alatt.
(2) Az e törvény hatálybalépésekor a felszámolói névjegyzékben szereplő gazdasági társaságnak a Cstv.
27/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek úgy kell megfelelnie, hogy a névjegyzékbe történő felvételhez
szükséges nyilatkozatokat e törvény hatálybalépésétől számított 180 napon belül be kell nyújtania a
névjegyzéket vezető miniszterhez. A megfelelő tartalmú nyilatkozatok határidőben történő benyújtásának
hiányában, vagy a feltételek nem teljesítése esetén a felszámolót a nyilvántartásból törölni kell.
(3)
22-23. §
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2006. évi X. törvény
a szövetkezetekről
Az Országgyűlés
- kiindulva az Alkotmány 12. §-ából, amely szerint az állam támogatja az önkéntes társuláson alapuló
szövetkezeteket,
- felismerve, hogy a szövetkezeti forma nagymértékben képes társadalmi erőforrásokat mozgásba hozni, az
elkülönült gazdasági szereplők helyzetét megerősíteni, közösségi szükségleteket kielégíteni, ösztönözni
kívánja a
szövetkezést és állami eszközökkel támogatást kíván nyújtani a szövetkezeti mozgalom
továbbfejlődéséhez,
a következő törvényt alkotja:
Korunk megoldásra váró kihívásai: a társadalom polarizálódásának csökkentése, a társadalmi
atomizálódás megakadályozása, a demokratikus deficit felszámolása, valamint a versenyképesség fokozása. E
feladatok sikeres megoldásának feltétele, hogy a rendelkezésére álló erőforrásokat miként tudja a társadalom
mobilizálni, miként képes az állam ennek az intézményes kereteit megteremteni.
Jelen történelmi időszakban, az emberekben meglévő közösség iránti szükséglet, innovációs képesség,
találékonyság és szolidaritás képezi azokat az erőforrásokat, amelyeket mobilizálni lehet. Ehhez döntően
önkéntes alapon létrejövő, önszerveződő, demokratikusan irányított és az igazságosságot felvállaló
szerveződések kellenek. Ilyen szerveződések a szövetkezetek.
A szövetkezeti szabályozás tartalmi körének kialakítása során számba kell venni azokat a tényezőket,
amelyek kiindulópontként szolgálnak, egyben a működés keretét, adott esetben korlátait adják.
Négy alaptényezőt szükséges kiemelni. Az egyik a nemzetközi, különösképpen az európai tapasztalat,
amely
másfél évszázad alatt kikristályosította a szövetkezés célját, rendeltetését, a működés alapvető jellemzőit
és
ezen alapulva meghatározó nagyságrendű szövetkezeti hálózatok jöttek létre, amelyek hatékony működést
valósítanak meg.
Az utóbbi időben több nemzetközi fórum napirendjén szerepelt a szövetkezés ügye. Ezek a fórumok a
szövetkezeteket, a globalizálódó világ korrekciós mechanizmusaként fogják fel. (pl.: Egyesült Nemzetek
Szervezete 56. közgyűlése, Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 193. számú ajánlása, Európai Unió Tanácsának
rendelete, illetve irányelve, Szövetkezetek Nemzetközi Szövetségének állásfoglalása).
Az európai tapasztalatok számbavételekor lényeges megemlíteni azt is, hogy az Európai Unió jó néhány
tagállamában (így pl. Angliában, Franciaországban, Spanyolországban, Portugáliában, Belgiumban,
Svédországban) a szövetkezetek a „szociális gazdaság”, azaz a magántőkések és a közvállalatok szektorai
melletti harmadik szektor aktív szereplői, az önsegélyező szervezetek, az alapítványok, és a gazdasági célú
egyesületek mellett. A szociális gazdaság olyan vegyes motiváltságú (gazdasági, szociális, kulturális, stb.)
igényeknek is teret ad, illetve olyan szükségleteknek a kielégítését valósítja meg, amelyeknek a másik két
szektorban nincs létjogosultsága vagy erősen korlátozott az érvényesülésük. A szociális gazdaság jellemző
alapértékei a következők: szolidaritás; szociális kohézió; szociális felelősség és elkötelezettség; demokrácia
és
részvétel; autonómia és függetlenség.
Az Európai Unió a szociális gazdaság fogalmát 1989-ben hivatalosan elismerte.
Az európai tapasztalatok azt is bizonyítják, hogy a szövetkezetek - sajátos szerveződési és működési elveik
alapján - a foglalkoztatáspolitika, a regionális, a vidékfejlesztési, az agrár-, a környezetvédelmi politika
keretei között felmerülő problémák megoldásának, de legalábbis kiegyensúlyozásának az eszközét jelentik
az
Unió szintjén csakúgy, mint az egyes európai tagállamok viszonylatában.
Az európai tapasztalat kodifikációs megnyilvánulása az Európai Unió Tanácsának 1435/2003/EK.
rendelete, az európai szövetkezetekre vonatkozóan állapít meg szabályokat, tehát a tisztán egy tagországban
honos személyek által alapított szövetkezetekre nem tartalmaz kötelező rendelkezést. Ugyanakkor ésszerű az
alapkérdésekben e rendelet előírásaihoz alkalmazkodni.
Az e rendeletben foglaltakon túl, figyelmet kell fordítani a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet 193. számú, „a
szövetkezetek támogatásáról” című ajánlására, amely - egyebek mellett - foglalkozik az állami
szerepvállalással a szövetkezés előmozdításában.
A másik alaptényező a hazai szabályozás, amely a rendszerváltozást követően jelentős változáson ment
keresztül, ennek ellenére nem fejezi ki megfelelően a szövetkezés lényegét, alapvető rendeltetését,
sokszínűségét.
A harmadik alaptényező az 1950-es és 60-as években végbement termelőszövetkezesítés máig tartó hatása.
A szövetkezeti elvek semmibe vétele, a széleskörű kényszer alkalmazása, a jelen időszakban is komoly
tudati
tényező, amely kétségtelenül közrehat abban, hogy a mezőgazdaság területén nem alakulnak számottevő
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mértékben és méretekben szövetkezetek, pedig a meglévő tulajdonosi és gazdálkodási struktúra mellett az
egyetlen lehetőséget kínálják a gazdálkodási nehézségek leküzdésében.
Az új szabályozás negyedik alaptényezője, hogy az elmúlt időszakban jó néhány ügyben tetten érhető volt
a
szövetkezeti jogi forma keretei közötti visszaélés. Ezek az ügyek komoly társadalmi feszültséget okoztak. Az
okok részben a szabályozási hiányosságokra vezethetők vissza. Így például az állampolgári jogok
országgyűlési biztosa 2004. májusi jelentésében is rámutatott arra, hogy a szövetkezeteket érintő
jogszabályi
háttér több ellentmondást és szabályozatlanságot tartalmaz. Tisztázatlannak tartotta a hatóságok
együttműködésének és felelősségi körének jogszabályi kereteit. Az új szabályozás fontos feladata, hogy a
szövetkezeti keretek közötti működésben a minimálisra szorítsa a visszaélések lehetőségét.
A civil szférában az emberi tevékenység kifejtésének szervezeti értelemben három alaptípusa fejlődött ki:
A tisztán gazdasági feladatokat ellátó gazdasági társaság, amely működésének vezérlő elve a minél
nagyobb nyereség elérése.
A társadalmi szervezet, amely a szociális, kulturális stb. célok mentén működik.
A szövetkezet, amely képes ötvözni a gazdálkodási funkciót a kulturális, szociális, közösségszervező
funkcióval.
A szabályozás célja ennek a kettősségnek minél tisztább és minél teljesebb tükröztetése, annak
érdekében,
hogy a gazdasági társaságok, valamint egyesületek és más non profit szervezetek reneszánszát - ha megkésve
is - kövesse a szövetkezeti mozgalom fellendülése. A szövetkezeti társulási formában rejlő erőt mutatja,
hogy
pl. Hollandiában a szövetkezetek átfogják a mezőgazdasági termelés 83%-át, Franciaországban a
bankszolgáltatások 50%-át végzik, Finnországban az élelmiszer kiskereskedelemben való részesedésük
mértéke 35%, Svédországban az erőgazdálkodás 60%-át fedik le.
A szabályozás lehetővé teszi a működés sokszínűségét, amely a tipikusnak mondható, a tagok termelését
szolgáltatásaival segítő szövetkezeti forma mellett módot ad a termelő típusú szövetkezetek alapításának
és
működésének, a tagok szociális, egészségügyi, oktatási- és kulturális igényeinek kielégítésében közreműködő
szövetkezeteknek.
A szabályozás világossá teszi a szövetkezetek és a gazdasági társaságok közötti alapvető különbséget,
azt,
hogy a szövetkezet nem egy speciális gazdasági társaság. Azon túlmenően, hogy mindkét esetben hasznot
hajtó tevékenység folytatásáról van szó
a gazdasági társaság egyetlen célt ismer, a nyereséget, a szövetkezet pedig a tagjai gazdasági, kulturális,
szociális, oktatási szükségletei és igényei kielégítésének egységét állítja a középpontba;
a gazdasági társaságnál a nyereség elosztása a vagyoni hozzájárulás arányában történik, a szövetkezetnél
pedig a jövedelem egy része a fel nem osztható közösségi alapba kerül, a másik része a tagoknál csapódik le,
részben a szövetkezettel való együttműködésük arányában, részben pedig a vagyoni hozzájárulásuk szerint;
a gazdasági társaság általában nem képez közösségi célokat szolgáló pénzügyi forrásokat, a szövetkezetnél
ezt a célt a közösségi alap szolgálja;
a gazdasági társaság döntéshozatali rendszerében való részvételt általában a vagyoni hozzájárulás
mértéke határozza meg, a szövetkezetnél pedig az egy tag - egy szavazat elv érvényesül.
Az előbbiekben összefoglalt legjelentősebb különbségek összegezéseként megállapítható: a gazdasági
társaság a tőkét működteti a tulajdonos hasznára, a szövetkezet pedig az együttműködésre képes
közösségekben meglévő társadalmi erőforrásokat mobilizálja. Olyan erőforrásokat, amelyek egyébként az
egyének elkülönült működésével nem érvényesülnek.
A mai szövetkezeti szabályozást a szétaprózottság, a tartalmi tisztázatlanság, egyes fontos
részletkérdésekben a feloldhatatlan ellentmondásosság jellemzi. Egymás mellett él két szövetkezeti törvény
(1992. évi I. törvény; 2000. évi CXLI. törvény), külön kormányrendelet szabályozza az oktatási
intézményekhez kapcsolódó szövetkezeteket (159/2001. (IX. 12.) Korm. rendelet).
Az ellentmondásos szabályanyag nem tükrözi következetesen a klasszikus szövetkezeti elveket, valamint a
mai viszonyokból adódó követelményeket, ezért a szövetkezés fellendülése érdekében új szabályozásra van
szükség.
Sajátosságaik miatt külön törvények rendezik a lakásszövetkezetek viszonyait, valamint a biztosító
szövetkezetekre és a szövetkezeti formában működő pénzügyi intézményekre vonatkozó szabályokat.
A törvény elősegíti, hogy a szövetkezeti forma meghatározó tényező legyen egyes területeken, elsősorban
az
agrárnépesség, a kistelepüléseken élők, valamint a kisvállalkozásokkal rendelkezők körében.

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény alkalmazási köre
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1. § (1) Ez a törvény szabályozza a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező szövetkezetek
alapítását,
szervezetét, működését, felelősségét, egyesülését, szétválását, gazdasági társasággá való átalakulását,
jogutód nélküli
megszűnését, valamint tagjainak jogait, kötelezettségeit.
(2) Ez a törvény szabályozza a szövetkezeti szövetségek létesítésének szövetkezeteket érintő szabályait.
2. § (1) A biztosító szövetkezetekre és a szövetkezeti formában működő pénzügyi intézményekre e törvény
rendelkezéseit a külön törvényekben meghatározott eltérésekkel és kiegészítésekkel kell alkalmazni.
(2) A lakásszövetkezetekről külön törvény rendelkezik.
3. § A szövetkezetnek és tagjainak e törvényben nem szabályozott vagyoni és személyi viszonyaira a Polgári
Törvénykönyv rendelkezéseit kell alkalmazni.
4. § A szövetkezeteknél foglalkoztatott munkavállalók jogaira és kötelezettségeire, valamint a munkaügyi
kapcsolatokra a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.
5. § A szövetkezet alapítása és működése során e törvény rendelkezéseitől csak akkor lehet eltérni, ha az
eltérést e
törvény megengedi.
6. § A külföldi székhellyel alapított szövetkezetet - a külön törvényben meghatározott rendelkezések szerint
Magyarországon bejegyzett fióktelepe által folytatott üzletszerű gazdasági tevékenysége során - az e törvény
szerint
alapított szövetkezetekkel azonos jogok illetik meg, illetőleg kötelezettségek terhelik.

A szövetkezet fogalma

7. § A szövetkezet az alapszabályban meghatározott összegű részjegytőkével alapított, a nyitott tagság és a
változó
tőke elvei szerint működő, jogi személyiséggel rendelkező szervezet, amelynek célja a tagjai gazdasági,
valamint
más társadalmi (kulturális, oktatási, szociális, egészségügyi) szükségletei kielégítésének elősegítése.

A szociális szövetkezet fogalma

8. § (1) A szociális szövetkezet a 7. §-ban foglaltaknak megfelelő olyan szövetkezet,
a) amelynek célja munkanélküli, illetőleg szociálisan hátrányos helyzetben lévő tagjai számára
munkafeltételek
teremtése, valamint szociális helyzetük javításának egyéb módon történő elősegítése;
b) amely iskolaszövetkezetként működik.
(2) A szociális szövetkezetnek a nevében viselnie kell a szociális szövetkezet megnevezést, illetve iskolaszövetkezet esetében - az iskolaszövetkezet megnevezést.
A szövetkezeti formára vonatkozó jogfejlődés legújabb eredménye a szociális szövetkezet kialakulása,
amely a klasszikus elvek szerint működő szövetkezettől annyiban tér el, hogy a tevékenységében
meghatározó
jellegű a társadalom leszakadó rétegei helyzetének javítására való törekvés. A törvény a szociális
szövetkezetek körébe sorolja a munkanélküli tagok számára munkafeltételeket teremtő, a tagok szociális
helyzetének javítását előtérbe állító szövetkezeteket, valamint a diákok számára munkát szervező
iskolaszövetkezeteket.

Jognyilatkozatokkal kapcsolatos rendelkezések

9. § (1) Az e törvényben előírt jognyilatkozatokat és határozatokat írásban vagy más bizonyítható módon
kell a
címzett tudomására hozni, megtenni, illetve meghozni. Ha e törvény vagy az alapszabály valamely nyilatkozat
megtételére vagy cselekmény elvégzésére határidőt nem állapít meg, a nyilatkozatot vagy a cselekményt
haladéktalanul meg kell tenni, illetve haladéktalanul a címzett tudomására kell hozni.
(2) Ha az iratot postán küldték el, azt a tértivevényen feltüntetett időpontban, ajánlott küldemény esetében
pedig az ellenkező bizonyításáig - a feladástól számított ötödik munkanapon a belföldi címzetthez megérkezettnek kell
tekinteni.
(3) Az alapszabály előírhatja a tagsági jogok elektronikus iratokkal, elektronikus ügyintézés útján történő
gyakorlásának módját és feltételeit. Tilos az elektronikus ügyintézés olyan módon történő alkalmazása,
amely a
tagok számára a joggyakorlást megnehezíti, vagy ellehetetleníti.

II. Fejezet
SZÖVETKEZET ALAPÍTÁSA
A szövetkezet alapításának személyi feltételei

10. § (1) Szövetkezetet - ha törvény eltérően nem rendelkezik - legalább hét alapító tag, részjegy jegyzésének
kötelezettségével alapíthat. Iskolaszövetkezetben a tanulókon kívül felvett tagok száma nem haladhatja meg a
taglétszám tizenöt százalékát.
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(2) Az (1) bekezdésben meghatározott alapító tagok belföldi és külföldi természetes személyek, jogi személyek,
valamint jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok lehetnek.
(3) A jogi személyek és jogi személyiség nélküli gazdasági társaság tagok együttesen nem haladhatják meg a
taglétszám felét. Kizárólag szövetkezetek részvételével másodlagos szövetkezet alapítható és működtethető.
(4) Szociális szövetkezetnek - az (5) bekezdésben foglalt kivétellel - csak természetes személy tagjai lehetnek.
(5) Iskolaszövetkezet alapításához az oktatási intézmény alapító tagsága szükséges.
(6) Természetes személyként szövetkezeti tag az lehet, aki
a) 18. életévét betöltötte;
b) 14. életévét betöltötte és a nyilatkozata érvényességéhez rendelkezésre áll a törvényes képviselőjének
hozzájáruló nyilatkozata.
(7) Tilos tagokat nyilvános felhívás útján gyűjteni.
A szövetkezet alapításának személyi feltételei között fontos szabály, hogy legalább hét alapító tagra van
szükség. Az alapító taglétszám abból a megfontolásból került hét személyben meghatározásra, hogy mód
legyen szövetkezeti igazgatóság és felügyelő bizottság választása esetén e testületeket szövetkezeti tagokból
létrehozni. Az alapítók természetes személyek, jogi személyek, valamint jogi személyiség nélküli gazdasági
társaságok egyaránt lehetnek, azzal a korlátozással, hogy alapításkor és a működés további menetében a
nem
természetes személyek taglétszáma nem haladhatja meg a tagság felét.
A szövetkezetek két típusánál további speciális rendelkezés, hogy szociális szövetkezet alapítása és
működése esetén a tagok kizárólag természetes személyekből állhatnak, iskolaszövetkezet alapításánál
azzal a
kivétellel, hogy az adott oktatási intézmény a szövetkezetnek alapító tagja legyen. Iskolaszövetkezetben a
tagok legalább 85%-a a tanulók közül kerül ki.
A szövetkezet tagjai nagykorú és 14 évet betöltött személyek egyaránt lehetnek, az utóbbiak nyilatkozata
érvényességéhez azonban a törvényes képviselőjük hozzájáruló nyilatkozatára van szükség.
Fontos rendelkezés az is, hogy a tagokat nem szabad nyilvános felhívás útján gyűjteni.

Alakuló közgyűlés

11. § (1) A szövetkezet alapítását az alapító tagok részvételével tartott alakuló közgyűlés határozza el.
(2) Az alakuló közgyűlés
a) megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a jegyzőkönyv két hitelesítőjét;
b) kimondja a szövetkezet megalakulását;
c) elfogadja a szövetkezet alapszabályát;
d) megállapítja, hogy a tagok az alapszabályban meghatározott részjegytőke teljesítésére kötelezettséget
vállaltak;
e) megválasztja a szövetkezet ügyvezető elnökét vagy igazgatóságának elnökét és tagjait;
f) megválasztja a szövetkezet felügyelő bizottságának elnökét és tagjait;
g) megválasztja a szövetkezet könyvvizsgálóját, ha könyvvizsgáló működése a számviteli törvény vagy az
alapszabály rendelkezései szerint kötelező;
h) megállapítja az e), f), g) pontban említettek díjazását.
(3) Az alakuló közgyűlés a határozatait
a) egyszerű szótöbbséggel hozza, az alapszabály elfogadásához azonban valamennyi alapító tag egyetértő
szavazatára van szükség;
b) nyílt szavazással hozza meg, az igazgatóság elnökének, tagjainak (ügyvezető elnökének) és a felügyelő
bizottság tagjainak megválasztása azonban titkos szavazással történik.
(4) A részjegy pénzbeli ellenértékének alapításkori hányadát a bankszámlára történő befizetéssel, az
alapítást
követően pedig házipénztárba vagy bankszámlára való befizetéssel kell teljesíteni.
12. § Az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető,
valamint a jegyzőkönyv két hitelesítője ír alá.
13. § (1) Az alakuló közgyűlésen elfogadott alapszabályt minden tagnak alá kell írnia. Az alapszabály
későbbi
módosítását - a tagok aláírása nélkül - jegyzőkönyvbe lehet foglalni.
(2) Az alapszabályt és annak módosítását közokiratba vagy ügyvéd (jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell
foglalni. Ezt a szabályt kell alkalmazni a jegyzőkönyvbe foglalt alapszabály módosítás esetén is.
A szövetkezet megalakulásához alakuló közgyűlés megtartására van szükség, amelyen az összes alapító
tagnak részt kell vennie.
Az alakuló közgyűlés sorrendben először megválasztja a levezető elnököt, a jegyzőkönyvvezetőt és a
jegyzőkönyv két hitelesítőjét, majd kimondja a szövetkezet megalakulását és elfogadja a szövetkezet
alapokmányát, az alapszabályát. Az alapszabályon kívül külön is megállapítja, hogy az alapító tagok a
meghatározott mértékű részjegytőke teljesítésére kötelezettséget vállalnak. Végül megválasztja a
szövetkezeti
működéshez szükséges testületeket (az igazgatóság elnökét és tagjait, a felügyelő bizottság tagjait) és a
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könyvvizsgálót, ha a számviteli törvény előírásai szerint könyvvizsgáló működtetésére szükség van,
illetőleg,
ha törvényi előírás hiányában az alapítók így határoznak. Az alapítók igazgatóság helyett ügyvezető
elnököt
is választhatnak. Az alakuló közgyűlés határoz a díjazásukról is.
Általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással kell meghozni a döntéseket, ez alól azonban két
irányban kivétel van. Az egyik az, hogy az alapszabály elfogadásához valamennyi alapító tag igenlő
döntésére
van szükség, a másik az, hogy a vezető tisztségviselők, valamint a felügyelő bizottság tagjai megválasztása
titkos szavazással történik.
Az alakuló közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető,
valamint a jegyzőkönyv két hitelesítője aláír. Külön rendelkezés vonatkozik az alapszabályra, amelyet
minden
alapító tagnak alá kell írnia. Az alapszabály későbbi módosítását jegyzőkönyvbe lehet foglalni.
A jogi szakszerűség biztosítása érdekében az alapszabályt (későbbi módosításait) közokiratba vagy
ügyvéd
(jogtanácsos) által ellenjegyzett okiratba kell foglalni.

Az alapszabály

14. § (1) Az alapszabály a szövetkezet szervezetének, működésének és gazdálkodásának alapokmánya.
(2) Az alapszabálynak tartalmaznia kell:
a) a szövetkezet célját;
b) a szövetkezet cégnevét, székhelyét, főtevékenységét, továbbá azokat a tevékenységeket, amelyek
végzéséhez
hatósági engedélyre van szükség;
c) a részjegy névértékét, az egy tag által jegyezhető részjegyek számát, a részjegytőke alapításkori
nagyságát;
d) a tagok jogait és kötelezettségeit, valamint - iskolaszövetkezet esetében - az oktatási intézmény tag és a
szövetkezet kapcsolatát;
e) a tagok által biztosítandó részjegy névértékének megfelelő vagyoni hozzájárulást, rendelkezésre
bocsátásának
módját és idejét;
f) a szövetkezet szervezetét;
g) a közösségi alapra vonatkozó szabályokat;
h) a közgyűlés hatáskörét, összehívásának módját, a szavazati jog gyakorlásának feltételeit és módját;
i) az igazgatóság létszámát, hatáskörét, az első igazgatóság elnökének és tagjainak nevét és lakóhelyét
(ügyvezető
elnök választása esetén a nevét és lakóhelyét);
j) az első felügyelő bizottság elnökének és tagjainak nevétés lakóhelyét;
k) a szövetkezet működésének időtartamát, ha határozott időre alapítják;
l) a kilépés bejelentésének feltételeit;
m) a volt taggal (örökösével, jogutódával) való elszámolás szabályait;
n) a szövetkezet képviseletének és cégjegyzésének módját;
o) a tagfelvétel és kizárás szabályait;
p) a pótbefizetés és a tagi kölcsön feltételeit;
q) a befektető tagra vonatkozó szabályokat;
r) a szövetkezet és a tag gazdasági együttműködésére vonatkozó feltételeket;
s) mindazt, amit e törvény kötelezően előír.

A szövetkezet nyilvántartásba vétele
15. § (1) A szövetkezet alapítását az alapszabály elfogadásától számított 30 napon belül - bejegyzés és közzététel
céljából - be kell jelenteni a szövetkezet székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) bírósághoz, mint
cégbírósághoz (a továbbiakban: cégbíróság). A szövetkezet a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását
követően
végezhet gazdasági tevékenységet.
(2) A tagok a részjegytőke alapszabályban meghatározott mértékét, de legalább harminc százalékát az
alapítást
követő 8 napon belül kötelesek befizetni, illetőleg a nem pénzbeli hozzájárulás teljes egészét szolgáltatni
kell. A
szövetkezetet csak a befizetési (szolgáltatási) kötelezettség teljesítését követően szabad bejegyezni. Aki e
kötelezettségét határidőben nem teljesíti, nem válik a szövetkezet tagjává. A cégbejegyzés során e személyt
figyelmen kívül kell hagyni.
(3) A szövetkezet - külön törvényben foglalt feltételek szerint - a cégnyilvántartásba történő bejegyzéssel jön
létre.
(4) Ha a bíróság a szövetkezet bejegyzési kérelmét jogerősen elutasítja, a szövetkezet köteles a gazdasági
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tevékenységét megszüntetni. A tagok a szövetkezet jogutód nélküli megszűnésére irányadó szabályok
szerint
kötelesek helytállni.
(5) Ha valamely tevékenység folytatását jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - hatósági
engedélyhez (működési engedély) köti, a szövetkezet e tevékenységét csak az engedély birtokában
kezdheti meg,
illetve végezheti.
(6) Képesítéshez kötött tevékenységet, ha jogszabály - ide nem értve az önkormányzati rendeletet - kivételt nem
tesz, szövetkezet csak akkor folytathat, ha e tevékenységben személyesen közreműködő tagjai,
munkavállalói, illetve
a szövetkezettel kötött tartós polgári jogi szerződés alapján a szövetkezet javára tevékenykedők között
legalább egy
olyan személy van, aki a jogszabályokban foglalt képesítési követelményeknek megfelel.
16. § (1) Azok, akik a cégbejegyzés megtörténte előtt saját nevükben, de a szövetkezet javára eljártak,
korlátlanul
és egyetemlegesen felelnek a vállalt kötelezettségekért. A felelősség kizárása vagy korlátozása harmadik
személlyel
szemben hatálytalan.
(2) A cégbejegyzést megelőzően az (1) bekezdés szerint vállalt kötelezettségekért fennálló felelősség
megszűnik,
ha a szövetkezet közgyűlése a kötelezettségvállalást utólag jóváhagyja.
A szövetkezet nyilvántartásba vételére a székhelye szerint illetékes cégbíróságnak van hatásköre. A
cégbejegyzés előfeltétele, hogy a tagok a részjegytőke alapszabályban meghatározott mértékét, amely
legalább a 30%-ot el kell érje, a szövetkezet rendelkezésére bocsássák, illetőleg a nem pénzbeli hozzájárulás
teljes egészét szolgáltassák.
A szövetkezet a cégbejegyzés iránti kérelem benyújtását követően végezhet gazdasági tevékenységet,
azonban a cégnyilvántartásba való bejegyzéssel jön létre. Ha a bejegyzési kérelmet a cégbíróság elutasítja, a
gazdasági tevékenységet meg kell szüntetni. Ebben az esetben a tagok kötelesek helytállni a vállalt
kötelezettségekért.
Külön figyelmet érdemel az a szabály, amely szerint, ha valamely tevékenység folytatását jogszabály
hatósági engedélyhez köti, ezt a tevékenységet csak az engedély birtokában lehet megkezdeni. A törvény az
önkormányzati rendeletet ebben a vonatkozásban nem tekinti jogszabálynak. Lényegében hasonló rendelkezés
vonatkozik a képesítéshez kötött tevékenység folytatására, amelyet - jogszabályi kivételtől eltekintve - csak
akkor folytathat a szövetkezet, ha a tevékenységében személyesen is közreműködő tagjai, vagy
munkavállalói,
vagy a szövetkezettel polgári jogi szerződés alapján együttműködők között legalább egy olyan személy
van,
aki a jogszabályokban meghatározott képesítési követelményeknek eleget tesz.
A cégbejegyzés megtörténte előtt megkezdett működésnek az a kockázata, hogy akik a saját nevükben, de
a
szövetkezet javára eljárnak, korlátlanul, és egyetemlegesen felelnek a vállalt kötelezettségekért. Ez a
felelősségük megszűnik, ha a szövetkezet közgyűlése a kötelezettségvállalást utólag jóváhagyja.

Törvényességi felügyelet
17. § A szövetkezet törvényességi felügyeletét a szövetkezet székhelye szerint illetékes cégbíróság látja el, külön
törvény rendelkezései szerint.

Határozatok bírósági felülvizsgálata

18. § (1) Bármely tag kérheti a bíróságtól a szövetkezet, illetőleg annak testületei által hozott olyan
határozat
felülvizsgálatát, amely e törvény rendelkezéseibe, más jogszabályba vagy a szövetkezet alapszabályába ütközik.
(2) A határozat felülvizsgálatára irányuló keresetet a határozathozatalról való tudomásszerzéstől számított
harminc
napos jogvesztő határidő alatt kell megindítani a szövetkezet ellen, a szövetkezet székhelye szerinti megyei
(fővárosi) bíróságnál. A keresetindításnak - a tag kizárását kimondó határozat esetét kivéve - nincs halasztó
hatálya,
de a bíróság a határozat végrehajtását felfüggesztheti.
(3) A határozat felülvizsgálata nyomán hozott bírósági határozat hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik a
bírósági eljárásban nem vettek részt.
A szövetkezet és testületei által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát bármelyik tag kérheti abban az
esetben, ha az adott határozat e törvény rendelkezéseibe, más jogszabály előírásaiba, vagy az alapszabályba
ütközik.
A jogbiztonság érdekét szolgálja, hogy a jogsértő határozat felülvizsgálatát a közléstől számított 30 napos
jogvesztő határidő alatt lehet a szövetkezet ellen megindítani. A bíróságnak jogában áll a határozat
végrehajtását felfüggeszteni. Abban az esetben, ha a bíróság helyt ad a keresetben foglaltaknak, a bírósági
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döntés hatálya azokra a tagokra is kiterjed, akik az eljárásban nem vettek részt.

Szövetkezeti jogviták

19. § (1) Szövetkezeti jogvitának minősül
a) a szövetkezet és tagjai - ideértve a kizárt vagy a szövetkezettől egyébként megvált korábbi tagot is - közötti,
e
minőségükből adódó valamennyi jogvita, valamint
b) a tagok egymás közötti jogviszonyában az alapszabállyal kapcsolatban vagy a szövetkezet működésével
összefüggésben keletkezett jogvita.
(2) Amennyiben a szövetkezeti jogvita peres útra tartozik,
a) az (1) bekezdés a) pontjában említett jogvitában a tagok meghatározott állandó vagy eseti választottbíráskodást
köthetnek ki az alapszabályban;
b) az (1) bekezdés b) pontjában említett jogvitát - ha az érintett felek legalább egyike gazdasági társaság megállapodással, a megállapodásuk szerinti állandó vagy eseti választottbíróság elé vihetik.
A törvény meghatározza a szövetkezeti jogviták körét. Ide tartozik a szövetkezet és tagjai, valamint korábbi
tagjai közötti, e minőségükből adódó valamennyi jogvita és a szövetkezet működésével összefüggésben a
tagok
között keletkezett olyan jogvita, amely összefüggésben áll az alapszabállyal vagy a szövetkezet
működésével.
Amennyiben a szövetkezeti jogvita perré alakul át, a szövetkezet és tagja (volt tagja) közötti jogvitát az
alapszabály állandó vagy eseti választottbíráskodás elé utalhatja, a tagok egymásközti szövetkezeti jogvitáját
pedig - ha a tagok legalább egyike gazdasági társaság - módjukban áll külön megállapodással állandó vagy
eseti választottbíróság elé vinni.

III. Fejezet
A SZÖVETKEZET ÖNKORMÁNYZATI SZERVEI
A közgyűlés

20. § (1) A szövetkezet legfőbb önkormányzati szerve a tagok összességéből álló közgyűlés.
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály módosítása;
b) az igazgatóság elnökének és tagjainak (ügyvezető elnökének), valamint a felügyelő bizottság elnökének és
tagjainak megválasztása, visszahívása, tiszteletdíjuk megállapítása;
c) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása, díjazásának megállapítása;
d) a szövetkezeti vagyon egy részének közösségi alappá történő minősítése, valamint döntés a közösségi
alap
felhasználásának főbb elveiről;
e) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása, döntés az adózott eredmény felhasználásáról;
f) az alapszabályban meghatározott esetekben a tag kizárása, illetőleg a tagot kizáró határozat
felülvizsgálata;
g) döntés a szövetkezet vezető tisztségviselője elleni kártérítési per megindításáról;
h) döntés szövetkezeti szövetségbe történő belépésről, illetőleg az abból történő kilépésről;
i) döntés a szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, valamint
jogutód
nélküli megszűnéséről;
j) döntés a csődeljárás iránti kérelem benyújtásáról, valamint csődegyezség jóváhagyásáról;
k) döntés a szövetkezet felszámolásának kezdeményezéséről, valamint a felszámolási eljárás során kötött
egyezség
jóváhagyásáról;
l) döntés befektető tagok felvételéről. Ennek során a befektető taggal meg kell állapodni a befektető tagi
jogviszony megszűnése esetén az elszámolás időpontjáról és módjáról;
m) döntés pótbefizetés elrendeléséről;
n) a részjegyek névértékének megváltoztatása;
o) a tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a részjegy névértékén felüli összege
kifizetése
időpontjának megállapítása, amelyet a szövetkezet egyéb kötelezettségeire figyelemmel kell meghatározni,
de a
tagsági jogviszony megszűnésétől számított 8 évnél nem lehet hosszabb;
p) mindaz, amit törvény vagy alapszabály a közgyűlés hatáskörébe utal.
(3) Ha a szövetkezetnél küldöttgyűlés is működik, a küldöttgyűlés hatáskörére vonatkozó alapszabályi
rendelkezések és a (2) bekezdés i), k), l), m) és n) pontjaiban megjelölt ügyek kivételével minden más ügy eldöntését
az alapszabály a küldöttgyűlés hatáskörébe utalhatja.
(4) A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egyszer össze kell hívni (rendes közgyűlés).
(5) Kötelező a közgyűlés soron kívüli összehívása (rendkívüli közgyűlés), ha
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a) olyan ügyről kell határozni, amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a késedelmes döntés
a
szövetkezet működőképességét veszélyeztetné, illetve a szövetkezet jogszabályban vagy az
alapszabályban előírt
kötelezettségének megsértésével járna;
b) a tagok legalább tíz százaléka vagy a felügyelő bizottság írásban, az ok megjelölésével indítványozza.
(6) A közgyűlést (küldöttgyűlést) - ha az alapszabály eltérő helyet nemállapít meg - a szövetkezet székhelyén
kell
megtartani.
21. § (1) A közgyűlést - ha e törvény másként nem rendelkezik - az igazgatóság hívja össze.
(2) A közgyűlést (rendkívüli közgyűlést) - a napirend közlésével - a megjelölt időpont előtt legalább 15 nappal,
írásban kell összehívni. Ha az alapszabály lehetővé teszi, a közgyűlést hirdetményi úton is össze lehet
hívni,
meghatározva a hirdetmény közzétételének helyét és idejét.
(3) A közgyűlési meghívónak vagy hirdetménynek tartalmaznia kell:
a) a szövetkezet cégnevét és székhelyét;
b) a közgyűlés időpontját és helyét;
c) részközgyűlések tartása esetén az erre a körülményre történő utalást;
d) a közgyűlés napirendjét;
e) határozatképtelenség esetére a megismételt közgyűlés időpontját, helyét és az eltérő határozatképességi
szabályokra vonatkozó figyelemfelhívást;
f) a közgyűlés későbbi időpontban történő esetleges folytatásának időpontját.
(4) A közgyűlés napirendi pontjaival kapcsolatos iratokat a tagoknak meg kell küldeni.
22. § (1) A tagok legalább tíz százalékának írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell venni. Az
indítványt legkésőbb a közgyűlés megtartását 8 nappal megelőzően kell benyújtani az igazgatóságnak. Az
így
kiegészített napirendet a tagoknak a közgyűlés időpontját legalább 3 nappal megelőzően meg kell küldeni.
(2) A közzétett (kiegészített) napirenden nem szereplő ügyben - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - a
közgyűlés
nem hozhat döntést.
(3) A közgyűlés napirendjére javasolt ügyekre vonatkozóan az igazgatóság minden tagnak köteles
felvilágosítást
adni. (4) Ha a közgyűlésen valamennyi szövetkezeti tag jelen van és egyhangúlag hozzájárul, a közgyűlés
új napirendi
pontot is felvehet a napirendre.
23. § (1) A közgyűlésre minden tagot meg kell hívni. A tag a szövetkezet testületeitől és vezető
tisztségviselőitől
felvilágosítást kérhet. A tag joga, hogy a közgyűlésen napirendre vett ügyekkel összefüggésben indítványt
tegyen és
szavazzon. A közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van.
(2) Nem gyakorolhatja szavazati jogát az a tag, aki az alapszabályban előírt, esedékes vagyoni hozzájárulását
nem
teljesítette.
(3) A szövetkezettel munkaviszonyban álló személyek képviseletét ellátó testületek, illetőleg érdekképviseleti
szervezetek képviselői a közgyűlésen tanácskozási joggal vehetnek részt.
24. § (1) A közgyűlés határozatképes, ha azon a szövetkezeti tagok több mint a fele jelen van.
(2) A tag képviselő útján is gyakorolhatja tagsági jogait. Nem lehet képviselő az igazgatóság és a felügyelő
bizottság elnöke vagy tagja, valamint más, az alapszabályban meghatározott tisztséget betöltő személy, továbbá
a
könyvvizsgáló. A meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell igazolni. A
képviselő
a közgyűlésen több tag képviseletére is jogosult. Az alapszabály határozza meg az egy képviselő által
képviselhető
tagok számát, azonban az nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át. Az alapszabály erre vonatkozó
rendelkezése hiányában a képviselő egy tag képviseletére jogosult.
(3) Ha a közgyűlés határozatképtelen, a nyolc napon belüli időpontra, azonos napirenddel összehívott
újabb
közgyűlés a megjelent tagok számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlés csak az
eredeti
napirendre felvett kérdésekben hozhat határozatot, de nem dönthet a 20. § (2) bekezdése a), i), k) és l) pontjaiban
foglalt kérdésekről.
(4) Ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény ezt tartalmazza, a közgyűlés határozhat arról, hogy a
napirendre
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vett kérdésben a közgyűlést későbbi időpontban folytatja. Az így megtartott közgyűlésen más kérdés nem
vehető
napirendre.
25. § (1) A közgyűlés a határozatait - ha az alapszabály nagyobb arányról nem rendelkezik - a jelenlévő tagok
egyszerű szótöbbségével hozza, a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel.
(2) A szavazatok kétharmadát kitevő szavazattöbbség szükséges a 20. § (2) bekezdésének k), l), m) pontjaiban
meghatározott ügyekben, az a) pontjában foglalt határozathoz a szövetkezet összes tagja felének, de legalább a
jelenlévők kétharmadának a szavazata szükséges, az i) és n) pontjában foglalt határozathoz pedig a szövetkezet
összes tagja kétharmadának szavazata szükséges.
(3) A közgyűlés a határozatokat nyílt szavazással hozza meg, a vezető tisztségviselők és a felügyelő
bizottság
tagjai megválasztására és visszahívására vonatkozó határozatok kivételével, amelyekben titkos szavazással dönt.
26. § (1) A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:
a) a közgyűlés megtartásának helyét, időpontját, a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető, valamint a
jegyzőkönyv
hitelesítésére megválasztott tagok nevét;
b) a közgyűlés határozatképességének megállapításához szükséges adatokat;
c) a közgyűlés napirendjének megállapítását, illetőleg azoknak az ügyeknek a számbavételét, amelyeket az
erre
vonatkozó indítvány ellenére nem vettek napirendre;
d) a közgyűlés által meghozott döntéseket, illetőleg a szavazás eredményére vonatkozó adatokat;
e) a közgyűlés által elutasított javaslatokat, az ezekre vonatkozó szavazás eredményét;
f) azokat a nyilatkozatokat, amelyeknek a jegyzőkönyvbe vételét kérték.
(2) A jegyzőkönyv mellékletét képezik a jelenléti ív, valamint a képviseleti meghatalmazásokat tartalmazó
okiratok.
(3) A jegyzőkönyvet az alapszabályban meghatározott módon megválasztott levezető elnök, a
jegyzőkönyvvezető
és a jegyzőkönyvet hitelesítőkét szövetkezeti tag írja alá.
(4) Bármely tag betekinthet a közgyűlés jegyzőkönyvébe és saját költségére kérheti az igazgatóságtól a
jegyzőkönyv kivonatának vagy másolatának a kiadását.
(5) Az alapszabály lehetővé teheti, hogy a tagok - közgyűlés összehívása nélkül - írásban szavazzanak, ha a
döntés
ilyen módon is meghozható. Ebben az esetben az alapszabályban kell meghatározni az írásbeli szavazás eljárási
szabályait, valamint azt a módot, ahogyan a tagok a döntésről és annak időpontjáról tájékoztatást kapnak.
(6) Nem lehet írásban szavazni a 20. § (2) bekezdése a), b), i), k), l), m) és n) pontjaiban meghatározott
kérdésekben.
(7) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltakat részközgyűlés, illetőleg küldöttgyűlés megtartása esetén is
alkalmazni kell.
A szövetkezet legfőbb önkormányzati szerve a közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A közgyűlés az
a
szerv, amely a szövetkezet életét, működését meghatározó legfontosabb kérdésekben jogosult és köteles a
döntést meghozni. A 20. § (2) bekezdése felsorolja a közgyűlési döntést igénylő kérdéseket azzal, hogy a
törvény egyéb rendelkezése, valamint a tagok elhatározásából az alapszabály kiegészítheti ezeket.
A törvény kitér arra, hogy a közgyűlést szükség szerint kell összehívni, kötelező azonban évente egy
alkalommal közgyűlést tartani. Ez utóbbi rendes közgyűlésen meg kell tárgyalni legalább a számviteli
törvény
szerinti beszámolót, amely az adott év gazdasági lezárását jelenti. Ha olyan ügyről kell soron kívül
határozni,
amely a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik, és a döntés meghozatala nem szenvedhet késedelmet,
rendkívüli közgyűlést kell tartani. Akkor is kötelező rendkívüli közgyűlés összehívása, ha a tagok legalább
10%-a, vagy a felügyelő bizottság, az ok megjelölésével indítványozza. A közgyűlést általában az igazgatóság
hívja össze.
A törvény részletesen tartalmazza a közgyűlés összehívásának garanciális szabályait, nevezetesen
- legalább 15 nappal korábban írásban kell összehívni,
- az alapszabály lehetővé teheti a hirdetményi úton történő összehívást is,
- a meghívónak vagy hirdetménynek a tagok számára fontos információkat tartalmaznia kell,
- a napirendre kerülő anyagokat a tagoknak meg kell küldeni.
A közgyűlés napirendjének kialakítását a tagság befolyásolhatja azzal, hogy a tagok legalább 10%-ának
írásbeli indítványára bármely ügyet napirendre kell venni.
A közgyűlés csak a napirenden szereplő ügyekben hozhat döntést.
A közgyűlésre minden tagot meg kell hívni, akik a szövetkezeti testületektől és vezető tisztségviselőktől
felvilágosításokat kérhetnek. A közgyűlésen valamennyi tag indítványt tehet, és élhet szavazati jogával,
feltéve, hogy az esedékes vagyoni hozzájárulását teljesítette.
A szövetkezeti közgyűlés határozatképességéhez a tagok több mint felének jelenléte szükséges. A tagok
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képviselő útján is részt vehetnek a közgyűlésen, akik a tagsági jogokat teljes körűen gyakorolják. Nem lehet
képviselő az, aki a szövetkezetben vezető tisztségviselő, felügyelő bizottság elnöke, tagja, vagy az
alapszabályban meghatározott más tisztséget tölt be, továbbá a könyvvizsgáló. Egy képviselő több tag
képviseletében is eljárhat, ha az alapszabály lehetővé teszi. Fontos szabály, hogy a képviseletre vonatkozó
meghatalmazást közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal kell a közgyűlésen igazolni.
Abban az esetben, ha a közgyűlés határozatképtelen (mert a tagság több mint fele nem jelent meg), az
azonos napirenddel összehívott újabb közgyűlés, amelyet 8 napon belül kell megtartani, a megjelent tagok
számára tekintet nélkül határozatképes. A megismételt közgyűlésen új döntési javaslatot nem lehet
tárgysorozatba venni. Garanciát jelent az is, hogy a megismételt közgyűlésen nem lehet döntést hozni a
szövetkezet egyesüléséről, szétválásáról, gazdasági társasággá történő átalakulásáról, jogutód nélküli
megszűnéséről, felszámolásának kezdeményezéséről, illetőleg felszámolási eljárás során kötött egyezség
jóváhagyásáról, akkor sem, ha ilyen témakör az eredeti napirenden szerepelt.
A törvény lehetőséget ad arra, hogy a közgyűlés a tevékenységét - amennyiben az adott napon nem fejezi be
- későbbi időpontban folytathassa és a napirendi kérdéseket megtárgyalja. Erre azonban csak akkor
kerülhet
sor, ha a közgyűlési meghívó vagy hirdetmény, mint lehetőséget tartalmazza. A későbbi időpontban történő
folytatás során új kérdés nem vehető a közgyűlés napirendjére.
A közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel hozza meg a határozatait, a működést leginkább
befolyásoló
kérdésekben való döntéshez azonban a résztvevők 2/3-ának szavazata szükséges. További szigorítást jelent,
hogy az alapszabály módosításához, az egyesülésről, szétválásról, gazdasági társasággá való
átalakulásról,
jogutód nélküli megszüntetésről, a részjegyek névértékének megváltoztatásáról hozandó döntéshez a
szövetkezet összes tagja 2/3-ának (nem pedig a közgyűlésen részt vevő tagok 2/3-ának) szavazata szükséges.
Az alapszabály - adott kérdésekben - nagyobb szavazatarányt is előírhat a döntéshez.
A közgyűlés a döntéseit nyílt szavazással hozza meg, a vezető tisztségviselők és a felügyelő bizottság
tagjai
megválasztása és visszahívása azonban csak titkos szavazással történhet.
A közgyűlésen történteket, a hozott határozatokat a felvett jegyzőkönyv tartalmazza. A jegyzőkönyv
jelentőségéhez mérten a törvény meghatározza annak kötelező tartalmát, annak érdekében, hogy a
későbbiek
során hiteles bizonyítékul szolgáljon a közgyűlés döntéseire, és azok szabályszerűségére. Külön fel kell
venni
jelenléti ívet, és csatolni kell a képviseleti meghatalmazásokat.
A jegyzőkönyvet a levezető elnök, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyvet hitelesítő két szövetkezeti tag
írja
alá. Az alapszabály módot adhat arra is, hogy a tagok közgyűlés összehívása nélkül döntsenek valamely
kérdésben. Ebben az esetben a tagok írásban szavaznak. Ilyen formában közgyűlési döntések csak abban
az
esetben születhetnek, ha az alapszabály meghatározza az írásbeli szavazás eljárási szabályait és azt a módot,
ahogyan a tagok a döntésről magáról és annak időpontjáról tájékoztatást kapnak. A törvény kiemeli azokat
a
közgyűlési hatáskörbe tartozó kérdéseket, amelyeknél az előbbiekben említett írásbeli formát nem szabad
alkalmazni. Ezek a szövetkezet működését legalapvetőbb módon befolyásoló kérdések.

A részközgyűlés

27. § (1) Az alapszabály közgyűlés megtartása helyett részközgyűlések tartását írhatja elő, ha a
szövetkezeti tagok
száma az ötszáz főt meghaladja, vagy a tagok lakóhelye, munkahelye vagy más, az alapszabályban
meghatározott
szempont ezt indokolja. A részközgyűlési körzeteket, valamint a részközgyűlések megtartásának helyét az
alapszabályban kell megállapítani.
(2) A különböző helyre és időpontra is összehívható részközgyűléseket azonos napirenddel kell megtartani;
a
közgyűlés döntéseit a részközgyűléseken leadott szavazatok összesítésével az igazgatóság állapítja meg.
(3) Az így meghozott határozatokat a tagokkal - az összesítést követő 15 napon belül - az alapszabályban
meghatározott módon közölni kell.
(4) A részközgyűlésre egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
A törvény lehetővé teszi, hogy az alapszabály küldöttgyűlés működéséről rendelkezzen. Az alapszabály
rendelkezéseinek ebben az esetben meg kell határoznia a küldötteknek a taglétszámhoz viszonyított arányát, a
küldöttek megválasztásának módját, megbízatásuk időtartamát. Fontos szabály, hogy a küldöttek létszáma
50
főnél kevesebb nem lehet.
Ha részközgyűlések működtetésére is sor került, a küldöttgyűlés küldötteit a részközgyűlésen részt vevő
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tagok választják meg.
A küldöttgyűlés hatásköre és eljárása általában megegyezik a közgyűlésével. A törvény néhány ponton
eltérést alkalmaz, nevezetesen: a határozatképesség megállapításához a küldöttek legalább 2/3-ának jelenléte
szükséges; írásbeli szavazásra nem kerülhet sor; határozatképtelenség esetén újabb küldöttgyűlést kell
összehívni, amelynél ugyancsak a küldöttek legalább 2/3-ának jelenléte szükséges a határozatképesség
megállapításához.
Habár a küldöttgyűlésen a tagok jogait az általuk választott küldöttek gyakorolják, a nem küldött tagok
nincsenek kizárva a küldöttgyűlésekről, mert azokon tanácskozási joggal részt vehetnek.

A küldöttgyűlés

28. § (1) Ha a szövetkezet tagjainak száma az ötszáz főt meghaladja, az alapszabály küldöttgyűlés
működését
írhatja elő. Ebben az esetben az alapszabály meghatározza a küldötteknek a taglétszámhoz viszonyított
arányát,
megválasztásuk módját és megbízatásuk időtartamát, annak figyelembevételével, hogy a küldöttek létszáma
ötvennél
kevesebb nem lehet.
(2) Részközgyűlések rendszeresítése esetében a küldöttgyűlés küldötteit a részközgyűléseken részt vevő
tagok
választják.
(3) A küldöttgyűlésen - tanácskozási joggal - a szövetkezet bármely más tagja részt vehet.
(4) A küldöttgyűlés hatáskörére és eljárására egyebekben a közgyűlésre vonatkozó szabályokat kell
alkalmazni
azzal az eltéréssel, hogy:
a) a határozatképességhez legalább a küldöttek kétharmadának a jelenléte szükséges;
b) az írásbeli szavazás nem alkalmazható;
c) határozatképtelenség esetén 15 napon belül újabb küldöttgyűlést kell összehívni, amelyen a
határozatképesség
megállapításánál az a) pontban foglaltakat kell alkalmazni.

A szövetkezet vezető tisztségviselői

29. § (1) A szövetkezet vezető tisztségviselői: az igazgatóság elnöke és tagjai, illetőleg az ügyvezető elnök.
(2) Vezető tisztségviselőnek csak nagykorú természetes személy választható, ideértve a jogi személy,
illetőleg jogi
személyiség nélküli gazdasági társasági tagokat a szövetkezetnél képviselő természetes személyeket is.
(3) A vezető tisztségviselői megbízás az érintett személy által való elfogadással jön létre. A vezető
tisztségviselő a
szövetkezet belső működése körében a szövetkezettel, illetve annak szerveivel, valamint más
tisztségviselőivel
kapcsolatos feladatait csak személyesen láthatja el, képviseletnek nincs helye.
30. § Nem lehet vezető tisztségviselő:
a) aki nem tagja a szövetkezetnek, illetőleg nem a jogi személy (jogi személyiség nélküli gazdasági társaság) tag
képviselője. Ez alól az alapszabály kivételt tehet, ha a szövetkezet főtevékenysége különleges szakértelmet
feltételező irányítást igényel, és ugyanakkor a szövetkezet sajátosságának megfelelően nem különíthető el
a
demokratikus irányítás és a szövetkezeti tevékenység irányítása (ügyvezetés);
b) akit a bíróság cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett;
c) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésreítéltek, mindaddig, amíg
a
büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült;
d) akit valamely foglalkozástól jogerős ítélettel eltiltottak, az ítélet hatálya alatt, az abban megjelölt
tevékenységet
főtevékenységként folytató szövetkezetnél;
e) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet a cégjegyzékből megszüntetési eljárás
során
töröltek, a törlést megelőző két éven belül vezető tisztségviselő volt, a törlést követő két évig;
f) aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságnál, amelyet felszámolási eljárás folytán megszüntettek, a
felszámolást megelőző két évben vezető tisztségviselő volt, a felszámolás befejezésétől számított két évig;
g) aki az alapszabályban előírt szakmai követelményeknek nem felel meg.
31. § (1) A szövetkezet igazgatóságának elnöke és tagja, illetőleg az ügyvezető elnök nem lehet
egyidejűleg a
felügyelő bizottság tagja.
(2) Nem lehetnek egyidejűleg a szövetkezet igazgatóságának és felügyelő bizottságának tagjai azok, akik
egymásnak a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozói.
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(3) A közgyűlés az igazgatóság működésének felfüggesztése esetén kijelölheti a felügyelő bizottság egyik
tagját
arra, hogy ellássa az igazgatóság ügyvezetési feladatait. Az igazgatóság hatáskörében eljáró felügyelő bizottsági tag
ezen időszakban a felügyelő bizottság munkájában nem vehet részt.
(4) Az alapszabály az összeférhetetlenség további eseteit is meghatározhatja.
32. § A szövetkezet vezető tisztségviselője nem lehet vezető tisztségviselő a szövetkezettel azonos
főtevékenységet végző gazdasági társaságban, szövetkezetben. Az alapszabály ettől eltérhet.
33. § (1) A vezető tisztségviselők az ilyen tisztséget betöltő személyektől általában elvárható gondossággal,
a
szövetkezet érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni feladataikat. A jogszabályok, az alapszabály, a
közgyűlés által hozott határozatok, illetőleg kötelességeik vétkes megszegésével a szövetkezetnek okozott
kárért a
polgári jog általános szabályai szerint egyetemlegesen felelnek a szövetkezettel szemben, akkor is, ha a
szövetkezettel munkaviszonyban állnak.
(2) Nem terheli az (1) bekezdés szerinti felelősség azt a vezető tisztségviselőt, aki a határozat ellen
szavazott, vagy
az intézkedés ellen tiltakozott, és tiltakozását a felügyelő bizottságnak bejelentette.
(3) A szövetkezet fizetésképtelenségével fenyegető helyzet bekövetkeztét követően a vezető
tisztségviselők
ügyvezetési feladataikat a szövetkezet hitelezői érdekeinek elsődlegessége alapján kötelesek ellátni. Külön
törvény e
követelmény vétkes megszegése esetére, ha a szövetkezet fizetésképtelenné vált, előírhatja a vezető
tisztségviselők
hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségét.
34. § (1) Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása
a) a megbízatás időtartamának lejártával;
b) a vezető tisztségviselő halálával;
c) lemondással;
d) a közgyűlés általi visszahívással;
e) a tagsági jogviszony megszűnésével, kivéve, ha a tisztség ellátásához tagsági jogviszony nem
szükséges.
(2) Megszűnik a vezető tisztségviselő megbízatása akkoris, ha az összeférhetetlenséget vagy kizáró okot annak
felmerülésétől számított harminc napon belül nem szünteti meg.
(3) A vezető tisztségviselő a tisztségéről bármikor lemondhat. Ha a szövetkezet működőképessége
szükségessé
teszi, a lemondás legkésőbb a bejelentésétől számított 60. napon válik hatályossá, kivéve, ha a közgyűlés
az új vezető
tisztségviselő megválasztásáról már e határidő elteltét megelőzően döntött. A lemondás hatályának
időpontját - az
előbbi időkereten belül - a felügyelő bizottság állapítja meg.
(4) A lemondás hatályossá válásáig a vezető tisztségviselő köteles a halaszthatatlan döntéseket meghozni,
illetve
döntések meghozatalában részt venni.
A törvény vezető tisztségviselőnek minősíti az igazgatóság elnökét és tagjait (az igazgatóság hiányában
működő ügyvezető elnököt). A törvény értelmében vezető tisztségviselő csak nagykorú természetes
személy
lehet, aki szövetkezeti tagsággal rendelkezik. A szövetkezeti tagi minőség alól az alapszabály kivételt tehet
abban az esetben, ha a szövetkezet főtevékenysége különleges szakértelmet feltételező irányítást igényel.
A törvény rögzíti a kizáró okokat, illetőleg az összeférhetetlenség esetköreit. Ezek szerint nem lehet vezető
tisztségviselő az, aki cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt áll, akit bűncselekmény
elkövetése miatt jogerősen végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, a büntetett előélethez fűződő
hátrányos
jogkövetkezmények alóli mentesülésig, aki foglalkozástól eltiltó jogerős ítélet hatálya alatt áll és a
foglalkozástól való eltiltás a szövetkezet főtevékenységével egybeesik. Nem lehet vezető tisztségviselő az
sem,
aki olyan szövetkezetben vagy gazdasági társaságban volt vezető tisztségviselő, amelyet a cégbíróság a
cégjegyzékből megszüntetési eljárás során törölt, a törlést követő két évig. Az alapszabály előírhat a
vezetői
tisztségviselők megválasztásához szakmai követelményeket is, amelyeknek meg nem felelő személyek
nem
választhatók meg.
A törvény megtiltja a szövetkezet igazgatósága és felügyelő bizottsága közöttiszemélyi összefonódást, ezért
az igazgatóság elnöke és tagja (ügyvezető elnöke) nem lehet egyidejűleg az igazgatóság ellenőrzését is
hivatott felügyelő bizottság tagja. Ugyanezt a tilalmat a törvény kiterjeszti egymás közeli hozzátartozóira is.
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Ha az igazgatóság működését a közgyűlés felfüggeszti, a felügyelő bizottság egyik tagját kijelölheti az
igazgatóság ügyvezetési feladatainak ellátására. Az ilyen módon kijelölt felügyelő bizottsági tag az új
feladata
ellátásának időszakában nem vehet részt a felügyelő bizottság munkájában.
A szövetkezet vezető tisztségviselője nem lehet vezető tisztségviselő a szövetkezethez hasonló
tevékenységet
végző gazdasági társaságban vagy szövetkezetben. Az alapszabály ettől eltérhet.
Az alapszabály megalkotásakor a tagságnak lehetősége van arra, hogy további összeférhetetlenségi
eseteket határozzon meg, amelyeket a működés során be kell tartani.
A vezető tisztségviselők a tevékenységükért felelősséggel tartoznak, a kötelezettségeik megszegésével a
szövetkezetnek okozott károkért a polgári jog általános szabályai szerint egyetemlegesen felelősek. A
felelősségük akkor is a polgári jogi szabályok szerint alakul, ha egyébként munkaviszonyt létesítenek a
szövetkezettel. A felelősség alól mentesíti a vezető tisztségviselőt, ha a kártokozó határozat ellen szavazott,
vagy az intézkedés ellen tiltakozott és a tiltakozását be is jelentette a felügyelő bizottságnak.
Fizetésképtelenséggel fenyegető helyzet kialakulása esetén a vezető tisztségviselők a szövetkezet
hitelezőnek
érdekeit kötelesek elsődlegesnek tekinteni. Ha e követelményt vétkesen megszegik, külön törvény előírhatja
a
hitelezőkkel szembeni helytállási kötelezettségüket.
A törvény meghatározza a vezető tisztségviselők megbízásának megszűnési esetköreit. Külön kiemeli az
összeférhetetlen helyzet kialakulását, amely esetben a megbízás megszűnik, ha a kizáró okot az adott
személy
30 napon belül nem szünteti meg. A vezető tisztségviselő lemondása nincs korlátozva, ha azonban a
szövetkezet működőképessége szükségessé teszi, a lemondás később válik hatályossá. Az időtartam
maximum
60 nap lehet. Mindaddig, amíg a lemondás nem hatályos, a vezető tisztségviselő köteles a halaszthatatlan
döntéseket meghozni, illetőleg azok meghozatalában részt venni.

Az igazgatóság
35. § (1) A szövetkezet ügyvezetését és képviseletét az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább
háromtagú igazgatóság végzi. Ötven főnél kisebb taglétszámú szövetkezetben az alapszabály igazgatóság
helyett
ügyvezető elnöki tisztséget rendszeresíthet, aki az igazgatósághatáskörében jár el.
(2) Az igazgatóság elnökét (aki egyben a szövetkezet elnöke) és tagjait a közgyűlés az alapszabály
rendelkezése
szerint határozott időre - de legfeljebb öt évre - választja.
(3) Az igazgatóság elnöke és tagjai (az ügyvezető elnök) tekintetében a munkáltatói jogokat a közgyűlés
gyakorolja. Az igazgatóság határozatképes, ha a tagok kétharmada, de legalább két fő jelen van.
Határozatait a
jelenlévők egyszerű többségével hozza meg. Az igazgatóság üléseit az elnök vagy az általa megbízott
igazgatósági
tag hívja össze. Az igazgatóság ügyrendjét maga állapítja meg.
36. § (1) Az igazgatóság jogait és feladatait testületként gyakorolja.
(2) Az igazgatóság hatáskörébe tartozik a döntés mindazokban az ügyekben, amelyeket törvény vagy az
alapszabály nem utal a közgyűlés vagy a felügyelő bizottság hatáskörébe.
(3) Az igazgatóság gondoskodik a közgyűlés összehívásáról, valamint a közgyűlési döntések
előkészítéséről és
végrehajtásáról.
(4) Az igazgatóság köteles a tevékenységéről, a szövetkezet vagyoni helyzetéről, üzletpolitikájáról az
alapszabályban meghatározott gyakorisággal, de legalább évente egy alkalommal a közgyűlésnek és
három
havonként a felügyelő bizottságnak beszámolni.
(5) Az igazgatóság köteles szabályzatot elfogadni a munkáltatói jogok gyakorlásáról.

A felügyelő bizottság

37. § (1) A közgyűlés az alapszabályban meghatározott létszámú, de legalább háromtagú felügyelő
bizottságot hoz
létre, amelynek tagjait - a (3) bekezdés kivételével - a közgyűlés az alapszabály rendelkezése szerint határozott
vagy
határozatlan időre választja.
(2) Húsz főnél kisebb taglétszámú szövetkezetnél az alapszabály lehetővé teheti, hogy felügyelő bizottság
helyett
a szövetkezet egyik tagja lássa el a felügyelő bizottság feladatait. A felügyelő bizottság tagjai, illetve ennek
hiányában, az ilyen feladatot ellátó szövetkezeti tag tekintetében a 29. § (2) és (3) bekezdését, valamint a 30. § b), c)
és d) pontjában foglaltakat alkalmazni kell.
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(3) Iskolaszövetkezet esetén a felügyelő bizottságnak tagja az oktatási intézmény, továbbá az oktatási
intézmény
fenntartójának egy-egy képviselője. A felügyelő bizottság egy tagját közoktatási intézményben az iskolai,
kollégiumi
szülői szervezet (közösség) jelölése alapján kell megbízni.
38. § (1) A felügyelő bizottság
a) a szövetkezet szerveinek működésével és a gazdálkodással kapcsolatos bármely ügyet megvizsgálhat, a
szövetkezet irataiba betekinthet;
b) felhívhatja az igazgatóságot, hogy az a jogszabályoknak, az alapszabálynak vagy más szabályzatnak
megfelelően járjon el;
c) indítványozhatja az igazgatóság egészének vagy egyes tagjainak a visszahívását, felelősségre vonását,
továbbá a
közgyűlés összehívását;
d) összehívhatja a közgyűlést, ha az igazgatóság nem tesz eleget erre vonatkozó kötelességének;
e) az igazgatóság jogszabályba ütköző vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sértő működése esetén
haladéktalanul
összehívja a közgyűlést;
f) a számviteli törvény szerinti beszámoló alapján véleményt nyilvánít a közgyűlés részére a szövetkezet
gazdálkodásáról; e nélkül a számviteli törvény szerinti beszámoló tárgyában érvényes határozat nem hozható;
g) javaslatot tesz a közgyűlésnek a vezető tisztségviselők díjazásának megállapítására;
h) büntető feljelentést tesz a szövetkezet vezető tisztségviselője ellen.
(2) A felügyelő bizottság határozatképes, ha a tagjainak kétharmada, de legalább két fő jelen van.
Határozatait a
jelenlévők egyszerű többségével hozza meg.
(3) A felügyelő bizottság üléseit az elnök vagy az általa megbízott tag hívja össze.
(4) A felügyelő bizottság az ügyrendjét maga állapítja meg.
39. § (1) A felügyelő bizottság a vezető tisztségviselőktől, a tagoktól, a munkavállalóktól a szövetkezet
tevékenységéről felvilágosítást kérhet. A felvilágosítás megadása nem tagadható meg. Az indokolatlanul
késedelmes
tájékoztatásból eredő kárért az érintett felel.
(2) A felügyelő bizottság elnöke vagy az általa megbízott bizottsági tag a szövetkezet bármely testületének
ülésén
tanácskozási joggal részt vehet.
(3) A szövetkezet testületei és vezető tisztségviselői kötelesek a felügyelő bizottság indítványairól az
alapszabályban meghatározott időn belül határozni, illetve állást foglalni.
(4) A felügyelő bizottság a tevékenységéről legalább évente egyszer beszámol a közgyűlésnek.
A szövetkezeteknél legalább 3 tagú felügyelő bizottság megválasztása és működése kötelező, megbízása
határozott vagy határozatlan időtartamra szólhat. Az alapszabály állapítja meg a felügyelő bizottság
létszámát és azt az időtartamot, amelyre megválasztható. A felügyelő bizottságnak kiemelkedő feladata van
az
által, hogy bármely ügyet megvizsgálhat, amely a szövetkezet szerveinek működésével vagy a
gazdálkodással
kapcsolatos. Kontrollálja, hogy az igazgatóság a jogszabályoknak, az alapszabálynak és más szabályzatoknak
megfelelően jár-e el és felhívja a megfelelő működésre. Indítványozhatja az igazgatóság, mint testület vagy
egyes tagjai visszahívását, felelősségre vonását. Ugyancsak indítványozhatja a közgyűlés összehívását, és
ha
az igazgatóság ennek nem tesz eleget, összehívhatja a közgyűlést. Felfüggesztheti az igazgatóság
működését,
ha az igazgatóság tevékenysége jogszabályba ütközik, vagy a szövetkezet érdekeit súlyosan sérti. A
felügyelő
bizottság a számviteli törvény szerinti beszámolóról véleményt nyilvánít, amely nélkül a közgyűlés a
beszámolóról nem hozhat határozatot. További fontos feladatait a törvény részletesen tartalmazza.
A felügyelő bizottság informáltságát biztosítani kell, ezért a vezető tisztségviselőktől és a munkavállalóktól
felvilágosítást kérhet, amelyeket az érintett személyek nem tagadhatnak meg. A bizottság tagjai a szövetkezet
bármely testületének ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. Ha a felügyelő bizottság indítványt tesz,
arról
a szövetkezeti testületek és vezető tisztségviselők kötelesek az alapszabályban meghatározott időn belül
állást
foglalni. A felügyelő bizottság a tevékenységéről évente legalább egy alkalommal beszámol a
közgyűlésnek.

A könyvvizsgáló

40. § (1) A szövetkezet közgyűlése - ha a számviteli törvény szerint könyvvizsgáló alkalmazása kötelező
vagy az
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alapszabály előírja - határozott vagy határozatlan időre könyvvizsgálót választ. Megbízatásának időtartama
nem lehet
rövidebb, mint a szövetkezet számviteli törvény szerinti beszámolóját tárgyaló következő közgyűlésig
terjedő
időtartam.
(2) Könyvvizsgálóvá az választható, aki az erre vonatkozó jogszabályok szerint a könyvvizsgálók
nyilvántartásában szerepel. Ha a könyvvizsgáló gazdálkodó szervezet, meg kell jelölnie azt a tagját, vezető
tisztségviselőjét vagy munkavállalóját, aki a könyvvizsgálatért személyében is felelős. A személyében
felelős
könyvvizsgáló helyettesítésére - tartós távolléte esetére - helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.
(3) Nem lehet a (2) bekezdés szerinti könyvvizsgáló a szövetkezet tagja és vezető tisztségviselője, valamint
ezeknek a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, a szövetkezet munkavállalója, továbbá
valamennyien e minőségük megszűnésétől számított 3 évig.
(4) A könyvvizsgálóval a megválasztását követő 30 napon belül a szövetkezet igazgatósága szerződést köt
a
könyvvizsgálói feladatok ellátására. A határidő eredménytelen elteltével a könyvvizsgáló megválasztása
hatálytalanná válik.
(5) A könyvvizsgáló feladata, hogy gondoskodjon a számviteli törvényben meghatározott könyvvizsgálat
elvégzéséről és ennek során mindenekelőtt annak megállapításáról, hogy a szövetkezet számviteli törvény
szerinti
beszámolója megfelel-e a jogszabályoknak, továbbá megbízható és valós képet ad-e a szövetkezet vagyoni,
pénzügyi, jövedelmi helyzetéről, működésének eredményéről.
(6) A könyvvizsgáló nem nyújthat a szövetkezet részére olyan szolgáltatást, amely az (5) bekezdés szerinti
könyvvizsgálói feladata tárgyilagos és független módon történő ellátását veszélyeztetheti. Külön törvény
határozza
meg a szövetkezet könyvvizsgálója által végezhető kiegészítő tevékenységek körét, a szolgáltatásnyújtás
feltételeit és
korlátait.
(7) A könyvvizsgáló betekinthet a szövetkezet könyveibe, a vezető tisztségviselőktől, a felügyelő bizottság
tagjaitól és a szövetkezet munkavállalóitól felvilágosítást kérhet, a szövetkezet bankszámláját, pénztárát, értékpapírés
áruállományát, szerződéseit megvizsgálhatja.
(8) A könyvvizsgáló a működése során szerzett értesüléseit üzleti titokként köteles megőrizni.
(9) A könyvvizsgáló a közgyűlésen köteles részt venni, és részt vehet az igazgatóság, valamint a felügyelő
bizottság ülésein.
(10) A közgyűlés a számviteli törvény szerinti beszámolóról a könyvvizsgáló véleményének meghallgatása
nélkül
nem hozhat döntést. A könyvvizsgáló visszahívására nem adhatnak alapot a könyvvizsgálói jelentésben tett
megállapítások vagy a számviteli törvény szerinti beszámolóhoz kapcsolódó könyvvizsgálói záradék megadásának
elutasítása.
(11) Ha a könyvvizsgáló megállapítja, illetve egyébként tudomást szerez arról, hogy a szövetkezet vagyonának
jelentős csökkenése várható, illetve olyan tényt észlel, amely a vezető tisztségviselők e törvényben
meghatározott
felelősségét vonja maga után, köteles a közgyűlés összehívását kezdeményezni. Ha a közgyűlés a
jogszabályok által
megkívánt döntéseket nem hozza meg, a könyvvizsgáló erről köteles a törvényességi felügyeletet ellátó
cégbíróságot
értesíteni.
(12) A könyvvizsgáló feladataira egyebekben a könyvvizsgálói tevékenységre irányadó törvények rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A törvény értelmében könyvvizsgálót csak akkor köteles a szövetkezet alkalmazni, ha a működését a
számviteli törvény előírja. A könyvvizsgálót is határozott vagy határozatlan időtartamra lehet választani. Az
alapszabály rögzíti az időtartamot. Természetesen könyvvizsgáló választása mellett akkor is dönthet a
szövetkezet, ha egyébként a számviteli törvény értelmében nem kötelező. Figyelemmel arra, hogy a
könyvvizsgáló a szövetkezeti gazdálkodás jogszerűségét vizsgálja, nem lehet könyvvizsgáló olyan személy,
akik a szövetkezet tagja, vezető tisztségviselője, illetőleg ezek közeli hozzátartozója.
A könyvvizsgáló betekinthet a szövetkezet könyveibe, az érdekeltektől felvilágosítást kérhet, a szövetkezet
pénzügyi helyzetével, gazdálkodásával, szerződéseivel kapcsolatos dokumentumokat megvizsgálhatja. A
működése során szerzett értesüléseit üzleti titokként meg kell őriznie. A könyvvizsgáló tevékenységének
eredményes ellátását szolgálja az a rendelkezés, amely szerint a közgyűléseken köteles részt venni, és
részt
vehet az igazgatóság, valamint a felügyelő bizottság ülésein is. Kiemelkedő feladata a számviteli törvény
szerinti beszámolóról vélemény nyilvánítása, amely nélkül a közgyűlés nem hozhat döntést.

A szövetkezet képviselete
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41. § (1) A szövetkezetet az igazgatóság elnöke (igazgatóság hiányában: az ügyvezető elnök), valamint az
igazgatóság tagjai képviselik harmadik személyekkel szemben, továbbá bíróságok és más hatóságok előtt.
(2) Az igazgatóság elnökének (ügyvezető elnökének) és az igazgatóság tagjának cégjegyzési joga önálló.
Az
igazgatóság által erre felhatalmazott munkavállalók cégjegyzésének érvényességéhez két képviseleti joggal
rendelkező személy együttes aláírása szükséges.
(3) Az alapszabályban meghatározott esetekben a közgyűlés határozata korlátozhatja az igazgatóság
képviseleti
jogát, a korlátozás harmadik személyekkel szemben hatálytalan. A korlátozás megsértéséből eredő károkért
az
igazgatóság tagjai a szövetkezettel szemben egyetemlegesen felelnek.

IV. Fejezet
A SZÖVETKEZETI TAGSÁGI JOGVISZONY
A tagsági jogviszony létrejötte
42. § (1) A szövetkezeti tagsági jogviszony a szövetkezet alapításakor, vagy írásbeli kérelem alapján tagfelvétellel
keletkezik.
(2) Az alapszabály meghatározhatja a szövetkezet céljából következő azon ismérveket, amelyek a
tagfelvételi
kérelmek elbírálása során irányadók.
(3) A tagok felvételénél, továbbá a tagok jogainak és kötelességeinek meghatározásánál az egyenlő
bánásmód
követelményét meg kell tartani.
(4) A tag kérelmében nyilatkozik arról, hogy a szövetkezet alapszabályában foglaltakat magára nézve
kötelezőnek
ismeri el és vállalja a szövetkezet céljainak megvalósításában való vagyoni és - befektető tag kivételével - személyes
közreműködést.
43. § (1) A tagfelvételről - a befektető tag kivételével - az alapszabályban meghatározott testület dönt, a felvételi
kérelem benyújtását követő legközelebbi ülésén. A döntésről a belépni kívánó személyt értesíteni és a
közgyűlést
tájékoztatni kell. Az alapszabályban meghatározott testület a kérelem elbírálása során vizsgálja
a) a tagfelvétel e törvényben foglalt feltételeinek meglétét, valamint
b) azt, hogy a kérelmező képes-e részt venni a szövetkezet tevékenységében.
(2) A tagsági jogviszony - eltérő megállapodás hiányában - a felvételről szóló határozat meghozatalának
időpontjára visszamenő hatállyal jön létre akkor, ha a tag a részjegy összegét vagy annak alapszabályban
meghatározott hányadát a szövetkezet részére befizette, illetőleg nem pénzbeli hozzájárulásként átadta. A
szövetkezetbe tagként belépni kívánó személy felvételi kérelmében más szövetkezeti tag részjegyének megvételi
szándékáról nyilatkozhat, ilyenkor az 50. § (2) bekezdése szerinti részjegyet nem kell jegyeznie.
(3) A kérelmező a felvételi kérelmet elutasító döntés ellen a soron következő közgyűléshez fordulhat.
A szövetkezeti tagsági jogviszony két módon keletkezhet, egyrészt azáltal, hogy az adott személy részt vesz a
szövetkezet alapításában, másrészt pedig a már működő szövetkezet taggá felveszi. A nyitott tagság
elvének
megfelelően a tagok felvételénél egyenlő bánásmódot kell érvényesíteni a jelentkezőkkel szemben.Ez a
követelmény nem zárja ki, hogy az alapszabály meghatározzon a szövetkezet céljához igazodó olyan
ismérveket, amelyeket irányadónak kell tekinteni a tagfelvételi kérelmek elbírálása során. A tag a benyújtott
kérelmében írásban nyilatkozik arról, hogy az alapszabályban foglaltakat magára nézve kötelezőnek tartja és
vállalja a szövetkezeti célok megvalósításában a vagyoni és személyes közreműködést.
A kérelmek tárgyában - a befektető tagok kivételével - az alapszabályban meghatározott testület dönt, és a
döntésről értesíti a kérelmező személyt, valamint tájékoztatja a közgyűlést. A tagsági viszony létrejön a
döntés
időpontjában, de a felek megállapodhatnak abban, hogy ennél későbbi időpontban keletkezzék a tagsági
jogviszony. A tagsági viszony keletkezési időpontjának előfeltétele, hogy az új tag a részjegy összegét vagy
annak azt a részét, amelyet az alapszabály egyébként a tagfelvételnél befizetési kötelezettségként megállapít, a
szövetkezet részére befizesse.
Amennyiben a testület elutasítja a tagfelvételi kérelmet, a kérelmező a közgyűléshez fordulhat.

A részjegy
44. § (1) A szövetkezeti tag vagyoni hozzájárulását, illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalását a részjegy
jeleníti meg.
(2) A részjegyen fel kell tüntetni:
a) a szövetkezet nevét, székhelyét;
b) a tag nevét (cégnevét), lakóhelyét (székhelyét);
c) a tag által vállalt és teljesített vagyoni hozzájárulás összegét;
d) a részjegy kiállításának időpontját, és a kiállítására jogosult személy aláírását.
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A tagnyilvántartás
45. § (1) A szövetkezet a tagokról nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a tag nevét (cégnevét) és lakcímét
(székhelyét), a tag által teljesített vagyoni hozzájárulás összegét, valamint a tagsági jogviszony keletkezésének és
megszűnésének időpontját. A nyilvántartás - az ellenkező bizonyításig - igazolja a tagsági jogviszony
keletkezésére,
fennállására és megszűnésére vonatkozó adatokat.
(2) A nyilvántartást bárki megtekintheti, ha érdekeltségét igazolja.

A tagsági jogviszony tartalma

46. § (1) A tag alapvető joga, hogy
a) részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, személyes közreműködésének, vagyoni hozzájárulásának
és egyéb
érdekeltségének megfelelően részesedjen a gazdálkodás eredményéből;
b) igénybe vegye a szövetkezet által a tagok részére rendszeresített szolgáltatásokat, és élvezze a szövetkezés
egyéb előnyeit;
c) tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen;
d) tisztséget viseljen a szövetkezetben;
e) a vezető tisztségviselőktől felvilágosítást kérjen a szövetkezetet érintő bármely kérdésről.
(2) A szövetkezet működésének irányítása és ellenőrzése során a tagokat - ha e törvény eltérően nem
rendelkezik az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg.
47. § A tag alapvető kötelessége, hogy
a) teljesítse a vagyoni hozzájárulását, továbbá vállalásának megfelelően részt vegyen a szövetkezetnek és
szerveinek a tevékenységében;
b) védje a szövetkezet vagyonát.
48. § (1) A tagok jogait és kötelességeit részletesen az alapszabály tartalmazza.
(2) A tag személyes közreműködésének módját az igazgatósággal kötött tagsági megállapodás határozza
meg.
A tagsági jogviszony jogok és kötelezettségek együttese. A törvény értelmében a tag alapvető joga, hogy
részt vegyen a szövetkezet tevékenységében, részesedjen a gazdálkodás eredményéből, igénybe vegye a
tagok
részére rendszeresített szolgáltatásokat, tanácskozási és szavazati joggal részt vegyen a közgyűlésen,
tisztséget viseljen, tájékozódjon a szövetkezetet érintő tevékenységekről. Eltérő rendelkezés hiányában a
tagokat az általuk szolgáltatott vagyoni hozzájárulás mértékére tekintet nélkül, azonos jogok illetik meg.
A tagok kötelesek az alapszabályban előírt vagyoni hozzájárulást teljesíteni, a vállalásuknak megfelelő
módon részt venni a szövetkezet tevékenységében, védeni a szövetkezet vagyonát.
A tagok személyes közreműködése sokféle lehet. Ezért ennek módjáról a tagok a szövetkezet
igazgatóságával tagsági megállapodást kötnek.

A vagyoni hozzájárulás
49. § (1) A szövetkezet alapszabálya határozza meg a tagok vagyoni hozzájárulásának azt a legkisebb mértékét,
amelynek teljesítése minden tag számára kötelező.
(2) A vagyoni hozzájárulás pénzbeli vagy nem pénzbeli lehet.
(3) A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen forgalomképes vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi
alkotás,
valamint vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló
követelést is lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló
kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.
(4) A nem pénzbeli hozzájárulást nyújtó tag a hozzájárulás szolgáltatásától számított öt éven át helytállni tartozik a
szövetkezetnek azért, hogy a hozzájárulás megjelölt értéke nem haladja meg a hozzájárulásnak a szolgáltatás idején
fennállott értékét.
(5) Az oktatási intézmény azt a vagyonát viheti be az iskolaszövetkezetbe, illetve azt a vagyonát bocsáthatja az
iskolaszövetkezet rendelkezésére, amellyel az alapító okiratának megfelelően vállalkozhat, feltéve, hogy ez
nem
veszélyezteti az alapító okiratában meghatározott alaptevékenységét és ebből fakadó kötelezettségeinek
teljesítését.
(6) Az (5) bekezdésben foglaltakon túlmenően, ha az oktatási intézmény a szakképzési hozzájárulás
teljesítése
keretében fejlesztési támogatást kap, az ebből származó vagyon - külön megállapodás keretében - az
iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátható, feltéve, hogy az iskolaszövetkezet alapító okirata szerint részt vesz a
gyakorlati képzés feladatainak az ellátásában, és ezt a célt a fejlesztési támogatás nyújtásával kapcsolatos
megállapodásban rögzítik. Az oktatási intézmény által az iskolaszövetkezet rendelkezésére bocsátott vagyon nem
minősíthető az iskolaszövetkezet fel nem osztható vagyonává.
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50. § (1) A tagnak vagyoni hozzájárulásként az alapszabályban meghatározott számú és névértékű
részjegyet kell
jegyeznie.
(2) Alapításkor és belépéskor egy részjegy jegyzése kötelező, amelynek - pénzbeli hozzájárulás esetén - az
alapszabályban meghatározott hányadát, de legalább harminc százalékát az alapításkor (belépéskor) be kell fizetni,
nem pénzbeli hozzájárulás esetén pedig az egészét szolgáltatni kell.
(3) Ha a tag a részjegy névértékének megfelelő vagyoni hozzájárulás teljes összegét belépéskor nem
szolgáltatja, a
fennmaradó részt az alapszabályban meghatározott módon és időpontban - de legkésőbb a belépéstől
számított egy
éven belül - köteles szolgáltatni. Alapítás esetében az egyéves időtartamot a szövetkezet cégbejegyzésétől kell
számítani.
51. § (1) A részjegyek névértéke csak azonos összegű lehet. A részjegy másra - a szövetkezet tagja, valamint
a 43.
§ (2) bekezdésében meghatározott esetben a szövetkezetbe tagként belépő személy kivételével - nem
ruházható át, és
a szövetkezeti tagnak harmadik személlyel szemben fennálló kötelezettsége miatt bírósági végrehajtás alá nem
vonható.
(2) A tag örököse (jogutóda) az e törvényben meghatározottak szerint kérheti a taggá való felvételét. Felvétel
hiányában vele el kell számolni.
(3) A tagsági jogviszony megszüntetése vagy megszűnése esetén a tagot, illetve örökösét (jogutódát), a
részjegy
névértéke, valamint a tagsági jogviszony alatt keletkezett, a részjegyre jutó saját tőke lekötött tartalékkal
csökkentett
összege illeti meg, abban az esetben, ha az a veszteség fedezésére nem került felhasználásra. A részjegy
névértékének az elszámolására a tagsági jogviszony megszűnését követő, számviteli törvény szerinti
beszámolót
elfogadó közgyűlés napjától számított 30 napon belül kerül sor. Ha az elszámolás alapjául szolgáló összeg a
névértéket meghaladja, akkor a különbözet összegét a közgyűlés által meghatározott időszak alatt kell
kifizetni.
(4) A részjegy - a közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális szövetkezet kivételével - a szövetkezet
adózott eredményéből részesedésre jogosít.
A törvény értelmében az alapszabály határozza meg a tagok vagyoni hozzájárulásának legkisebb mértékét.
Ezt a törvény azért bízza az alapszabályra, hogy a szűkösebb anyagi feltételek lehetőség szerint ne gátolják,
illetőleg ne korlátozzák a szövetkezést.
A vagyoni hozzájárulás teljesítése pénzben, illetőleg nem pénzbeli módon történhet. A nem pénzbeli
hozzájárulásnál követelmény, hogy az forgalomképes, vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotás,
illetőleg vagyoni értékű jog, vagy elismert, illetőleg jogerős bírósági határozaton alapuló követelés legyen.
Tekintettel arra, hogy a nem pénzbeli hozzájárulás értékének pontos megállapítása nehézkes, a törvény
előírja, hogy az ilyen hozzájárulást nyújtó tag 5 éven át helytállni tartozik a szövetkezetnek azért, hogy a
hozzájárulás megjelölt értéke nem haladja meg a hozzájárulás szolgáltatásának idején fennállott értékét.
Az iskolaszövetkezet vagyonának speciális összetételét és az erre vonatkozó szabályokat a 49. § (5)-(6)
bekezdése tartalmazza.
Ugyancsak az alapszabály írja elő, hogy a tag milyen számban és milyen névértékben köteles részjegyet
jegyezni. Egy részjegy jegyzése törvényi követelmény, amelynek legalább 30%-át az alapítás (belépés)
időpontjában be kell fizetni. Az alapszabály ennél magasabb hányadot is előírhat. Az alapításkor
(belépéskor)
be nem fizetett hányadot legkésőbb 1 éven belül kell megfizetni. Az alapszabály 1 évnél rövidebb határidőt
is
megállapíthat. Nem pénzbeli hozzájárulás esetén, annak egészét szolgáltatni kell a belépéskor.
Valamennyi tag részjegyének névértéke azonos összegű kell legyen. A részjegy bírósági végrehajtás alá
sem
vonható, ha szövetkezeti tagnak harmadik személlyel szemben kötelezettsége áll fenn. Miután a részjegy
vagyoni értékkel is bír, örökölhető. Az öröklés azonban nem jelenti az örökös (jogutód) szövetkezeti tagsági
jogviszonyának keletkezését is. Ugyanakkor az örökös kérheti a taggá való felvételét. A törvény lehetővé teszi
a részjegy átruházását a szövetkezet másik tagjára, vagy a szövetkezetbe tagként belépő személyre.
Ha a tagsági viszony megszűnik, a volt taggal (vagy az örökösével, jogutódával, ha nem létesít tagsági
viszonyt a szövetkezettel) a tagsági viszony megszűnését követő, számviteli törvény szerinti beszámolót
elfogadó közgyűlés napjától számított 30 napon belül el kell számolni.
A részjegy a szövetkezet adózott eredményéből részesedésre jogosít, kivéve a közhasznú szervezeti
jogállással rendelkező szociális szövetkezetet, ahol részesedés nem fizethető.

Tagi kölcsön
52. § (1) A szövetkezet tagja - ha tagsági jogviszonya legalább 1 éve fennáll - a szövetkezetnek kamatmentesen
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vagy kamat ellenében kölcsönt nyújthat (tagi kölcsön), ha az alapszabályban meghatározott kötelező vagyoni
hozzájárulását már teljesítette.
(2) A szövetkezet számára nyújtott tagi kölcsönt csak a szövetkezet céljainak megvalósítására szabad felhasználni.
(3) A tagi kölcsönök együttes összege nem haladhatja meg a saját tőke kétszeresét.
(4) Az alapszabály, valamint az igazgatóság által elfogadott szabályzat a tagi kölcsön igénybevételének
lehetőségét, felhasználásának és visszafizetésének rendjét részletesen meghatározza.
53. § Tagi kölcsön nyújtása esetén a szövetkezet és a tag közötti megállapodást közokiratba vagy teljes bizonyító
erejű magánokiratba kell foglalni.
A törvény lehetővé teszi, hogy a tag a szövetkezet számára kölcsönt nyújtson, azt követően, hogy a
kötelező
vagyoni hozzájárulását már teljesítette. A kölcsönnyújtás kamatmentesen, vagy kamat ellenében történhet. A
tagi kölcsön felhasználhatóságát (és ebből következően igénybevételét) a törvény korlátozza, mert csak a
szövetkezeti célok megvalósítására szabad felhasználni. A tagi kölcsön tekintetében az alapszabályban
részletesebb rendelkezéseket kell alkotni és az igazgatóságnak külön szabályzatban kell összefoglalni az
igénybevétellel kapcsolatban felmerülő kérdéseket. A tagi kölcsönök együttes összege nem lehet több a
saját
tőke kétszeresénél.
Fontos szabály, hogy tagi kölcsön esetén a megállapodást teljes bizonyító erejű magánokiratba, vagy
közokiratba kell foglalni.

A pótbefizetés
54. § (1) A szövetkezet veszteségének rendezése érdekében - ha az alapszabály így rendelkezik - a tagok vagyoni
hozzájárulásuk arányában pótbefizetésre kötelezhetők.
(2) Pótbefizetés elrendelésére évente legfeljebb egy alkalommal kerülhet sor, mértéke alkalmanként nem
haladhatja meg a vagyoni hozzájárulás harminc százalékát.
(3) A pótbefizetés a szövetkezet lekötött tartalékát növeli. A veszteség pótlásához nem szükséges pótbefizetéseket
a tagok részére vissza kell fizetni; a visszafizetésre csak a vagyoni hozzájárulás teljes befizetése után kerülhet sor.
(4) Ha a tag a pótbefizetési kötelezettségét a közgyűlés által megjelölt időpontig nem teljesíti, a 61. § b)
pontja
alapján a tagsági jogviszonya megszűnik.
Pótbefizetésre akkor kerülhet sor, ha a szövetkezet veszteségének rendezése válik szükségessé, és az
alapszabály egyébként rendelkezik pótbefizetésről. A tagokat vagyoni hozzájárulásuk arányában lehet
pótbefizetésre kötelezni.
Különleges figyelmet érdemel, hogy amennyiben a tag a pótbefizetési kötelezettségének a közgyűlés által
meghatározott időpontig nem tesz eleget, a tagsági jogviszonya megszűnik.

A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködése

55. § (1) A szövetkezet és a tag gazdasági együttműködését az alapszabály a szövetkezet céljaihoz
igazodóan
részletesen meghatározza. Az együttműködés megvalósulhat
a) a tagok beszerzéseinek, termékeik feldolgozásának, értékesítésének lebonyolításában;
b) a tagok fogyasztási szükségleteinek kielégítésében és vásárlási visszatérítés nyújtásában;
c) közös gazdálkodásban;
d) a tagok munkalehetőséghez juttatásában, szociálisan hátrányos helyzetük egyéb módon való
javításában;
e) diákok és az oktatási intézmények együttműködésével működő iskolaszövetkezetek esetén a diákok
munkalehetőségeinek megteremtésében, valamint az oktatási feltételek javításában;
f) a gazdasági együttműködés konkrét módjához igazodó egyéb formában.
(2) Az oktatási intézmény és az iskolaszövetkezet kapcsolatának szabályozása keretében meg kell határozni az
oktatási intézmény részére végzett munka és az e tevékenységből származó adózott eredmény felosztása
ellenőrzésének rendjét. E szabályozásnál közoktatási intézményben az iskolai, kollégiumi
diákönkormányzatot és az
iskolai, kollégiumi szülői szervezetet egyetértési jog illeti meg.

Személyes közreműködés és munkavégzés a szövetkezetben

56. § (1) A tagok személyes közreműködésének módozatait az alapszabály a szövetkezet sajátosságainak
megfelelően határozza meg. A személyes közreműködés történhet - a szövetkezet tevékenységéhez képest termeléssel, termékek feldolgozásával, értékesítésre előkészítéssel, értékesítéssel, fogyasztással vagy
egyéb
tevékenységgel.
(2) Az alapszabály a személyes közreműködés egyik módjaként munkavégzési kötelezettséget is előírhat.
Ennek
alapján a tag és a szövetkezet munkaszerződést, vállalkozási vagy megbízási szerződést köt. A
munkaviszonyra a
Munka Törvénykönyve, a vállalkozási és megbízási jogviszonyra a Ptk. szabályait kell alkalmazni.
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(3) A szövetkezeti tagsági jogviszony megszűnése - a tag halálától eltekintve - a munkaviszonyra és a
vállalkozási
(megbízási) jogviszonyra nincs kihatással. A szerződő felek ettől eltérhetnek.
A szövetkezetnek más gazdasági tevékenységet folytató szervezettől eltérő egyik jellegzetessége, hogy a
tagok személyes közreműködésre kötelezettek. A személyes közreműködés sokféle lehet, amely a
szövetkezet
konkrét tevékenységéhez nagymértékben igazodik. A személyes közreműködés módozatait az alapszabályban
kell meghatározni.
A személyes közreműködés egyik módja a munkavégzés. Az alapszabály munkavégzési kötelezettséget is
előírhat. A munkavégzés többféle jogi formában, munkaszerződés, vállalkozási vagy megbízási szerződés
keretében történhet. Ha az adott személy tagsági jogviszonya megszűnik, ez a körülmény - a tag halálát
leszámítva - a munkaviszonyára vagy a vállalkozási, megbízási jogviszonyára nem hat ki, de ettől a felek
eltérhetnek.

Juttatások és támogatások a tagok, valamint hozzátartozóik részére

57. § (1) A szövetkezeti szolidaritás elvének megfelelően a szövetkezet alapszabályában meg kell
határozni a
természetes személy tagok, valamint hozzátartozóik számára biztosítandó juttatások és támogatások formáit,
odaítélésének feltételeit, eljárási rendjét.
(2) A juttatások és támogatások lehetnek
a) szociális juttatások (szociális segély, lakásépítési támogatás, gyermekneveléshez, gyógyszervásárláshoz,
betegápoláshoz nyújtott segély, keresőképtelenség esetén biztosított segély, temetési segély, étkezési
hozzájárulás,
nyugdíj-kiegészítés, üdülési támogatás);
b) oktatási támogatások (képzési-továbbképzési támogatás, szakmai és nyelvtanfolyamokon való részvétel
támogatása, ösztöndíj biztosítása);
c) kulturális támogatások (amatőr kulturális csoportok, hagyományőrző együttesek tagjainak támogatása,
kulturális rendezvényeken való részvétel támogatása);
d) közművelődési tevékenység támogatása (ismeretterjesztő előadások és kiadványok finanszírozása,
szakmai célú
rendezvényeken való részvétel finanszírozása);
e) sporttevékenység támogatása (amatőr és tömegsport rendezvények támogatása);
f) egyéb, a szövetkezet céljához igazodó támogatások és juttatások biztosítása.
A szövetkezet fontos jellemzője, hogy a természetes személy tagjai, valamint hozzátartozóik számára
meghatározott juttatásokat és támogatásokat biztosít. Ezek szociális, oktatási, kulturális jellegűek lehetnek,
támogathat közművelődési vagy sporttevékenységet és egyéb a szövetkezet céljához igazodó
tevékenységeket.
Az alapszabály feladata a juttatás és támogatási formák meghatározása, az igénybevétel eljárási rendjének
kialakítása.

A juttatások és támogatások finanszírozása

58. § A szövetkezet az adózás utáni eredményének a közgyűlés által meghatározott mértékében közösségi
alapot
képez a 71. § (2) bekezdése szerint, az 57. §-ban meghatározott juttatások és támogatások fedezete céljára.
A szövetkezet az adózás utáni eredményének közgyűlés által meghatározott részét a közösségi alapba
helyezi és ez az alap adja a pénzügyi bázisát a juttatások és támogatások nyújtásának.

A szövetkezet adózás utáni eredményének felosztása

59. § (1) A közgyűlés - az igazgatóságnak a felügyelő bizottság véleményével együtt előterjesztett javaslata
alapján, a számviteli törvény szerinti beszámoló ismeretében - dönt az adózás utáni eredmény felhasználásáról.
(2) A közgyűlés meghatározza, hogy a szövetkezet gazdasági tevékenységéből származó, adózás utáni
eredmény
a) mekkora része jár a befektetői részjegyek után, a 60. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően;
b) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttműködésük
arányában;
c) mekkora hányadát helyezi a lekötött tartalékon belül elkülönített közösségi alapba;
d) mekkora hányadát osztja szét a tagok között a részjegyeik arányában;
e) mekkora hányadát fordítja egyéb célra.
(3) A közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális szövetkezet az adózás utáni eredményét - a (2)
bekezdésben foglaltaktól eltérően - a közhasznú céljának megvalósítására fordítja.
A közgyűlés az éves beszámoló alapján dönt az adózás utáni eredmény felhasználásáról. A javaslatot az
igazgatóság készíti el és azt a felügyelő bizottság véleményezi. A döntés során a közgyűlés meghatározza,
hogy az adózás utáni eredmény mekkora összege jár a befektetői részjegyek után, milyen hányadát osztja szét
a tagok között a szövetkezettel való gazdasági együttműködésük arányában, milyen hányadát osztja szét a
részjegyeik arányában, és milyen hányadát fordítja egyéb célra. Ezek a szabályok világosan mutatják, hogy a
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szövetkezeti működés során az eredményből való részesedés elsődleges szempontja a szövetkezettel
megvalósult gazdasági együttműködés és nem a vagyoni hozzájárulás.
A közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális szövetkezetnél az adózás utáni eredmény
szétosztása nem történhet meg, miután az eredményt a közhasznú célok megvalósítására kell fordítani.

A befektető tag

60. § (1) Ha az alapszabály lehetővé teszi, befektető tag is lehet szövetkezeti tag. A befektető tag
felvételéről a
közgyűlés dönt. Szociális szövetkezetnek nem lehet befektető tagja.
(2) A befektető tag pénzbeli hozzájárulás vagy a 49. § (3) bekezdésében foglalt követelményeknek
megfelelő nem
pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásával a szövetkezetnél befektetői részjegyetjegyez
(továbbiakban:
befektetői részjegy).
(3) A befektető tagok száma nem haladhatja meg a szövetkezeti tagok 10%-át, a befektetői részjegyek
névértéke
pedig nem haladhatja meg a részjegytőke 30%-át.
(4) A befektető tag örököse (jogutóda) az e törvényben meghatározottak szerint kérheti a befektető taggá
való
felvételét. Felvétel hiányában vele el kell számolni.
(5) A befektető tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt befektető taggal, illetve örökösével
(jogutódával) az
elszámolásra a tagsági jogviszony megszűnését követően a befektető tag és a szövetkezet által kötött
megállapodásban foglalt időpontban és módon kerül sor.
(6) A befektető tag (volt befektető tag; örökös; jogutód) befektetői részjegye összege arányában jogosult a,
szövetkezet gazdasági tevékenységéből származó adózás utáni eredményéből részesedésre, ugyanilyen
arányban
viseli a veszteséget is.
(7) A befektető tag jogai és kötelezettségei a tag e törvényben meghatározott jogaival és kötelezettségeivel
azonosak az alábbi eltérésekkel:
a) a befektető tag az 50. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a pénzbeli hozzájárulás teljes összegét is
köteles
az alapításkor (belépéskor) befizetni;
b) a befektető tag személyes közreműködésre nem kötelezhető;
c) a befektető tag a befektetői részjegyét a szövetkezeti tagon és a szövetkezetbe tagként belépő
személyen
túlmenően befektető tagra, valamint a szövetkezetbe befektető tagként belépő személyre is átruházhatja.
A törvény szabályozza a befektető tag intézményét. Ahhoz, hogy valamely szövetkezetnél befektető tag
működésére sor kerülhessen, az alapszabálynak ezt lehetővé kell tennie. Szociális szövetkezetnél a
jellegéből
adódóan nem létezhet befektető tag. Egy szövetkezetnél a tagok 10%-át nem haladhatja meg a befektető
tagok
száma, illetőleg a befektetői részjegyek névértéke nem lehet több a részjegytőke 30%-ánál.
A befektető tag anyagi hozzájárulása pénzbeli és nem pénzbeli egyaránt lehet, amelynek ellenében
befektetői részjegyhez jut. A befektetői részjegy a részjeggyel azonosan örökölhető, továbbászövetkezeti
tagra, másik befektető tagra, valamint olyan személyre, aki a szövetkezettel tagsági viszonyt létesít,
átruházható.
A befektetői részjegy az adózás utáni eredményből jogosít részesedésre.
A befektető tag jogai és kötelezettségei nem teljesen azonosak a tagokéval. A törvény értelmében a
befektető tag köteles alapításkor (belépéskor) a befektetői részjegy teljes összegét befizetni. Befektető tag
nem
kötelezhető személyes közreműködésre.

A tagsági jogviszony megszűnése

61. § A tagsági jogviszony megszűnik, ha:
a) a tag a szövetkezetből kilép;
b) a tag a vagyoni hozzájárulását (pótbefizetési kötelezettségét) - az alapszabályban (közgyűlési határozatban)
meghatározott időpontig - nem teljesítette;
c) a tag meghal (megszűnik);
d) a szövetkezet a tagot kizárja;
e) a szövetkezet átalakulással vagy jogutód nélkül megszűnik.
62. § A kilépési szándékot az igazgatóságnak írásban kell bejelenteni. Az alapszabályban kell meghatározni, hogy
a kilépésre vonatkozó bejelentés és a tagsági jogviszony megszűnése között milyen időtartamnak kell
eltelnie,
azonban az nem lehet hosszabb három hónapnál.
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63. § (1) A szövetkezet igazgatósága kizárhatja azt a tagot, aki - neki felróható módon a) a szövetkezet érdekeit sértő vagy veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy
b) a tagsági jogviszonyból eredő kötelezettségeinek - az alapszabályban meghatározott időtartam alatt felszólítás
ellenére sem tesz eleget.
(2) Az igazgatóság kizárást tárgyaló ülésére az érintett tagot meg kell hívni. A kizárásról indoklással ellátott
határozatot kell hozni, s azt az érintett taggal írásban is közölni kell.
(3) A kizárásról hozott határozat ellen a tag a határozatról való tudomásszerzéstől számított 30 napon belül
a
közgyűléshez fordulhat, e napirend tárgyalása során azonban nem gyakorolhatja a szavazati jogát. A tag a
közgyűlés
kizárásról hozott vagy a kizárást megerősítő határozatának felülvizsgálatát a bíróságtól kérheti, a 18. §-ban
foglaltak
szerint. A keresetindításnak halasztó hatálya van.
(4) A tagsági jogviszony a kizárást kimondó határozat közlésétől a 18. §-ban foglaltak alapján számított harminc
nap elteltével szűnik meg, kivéve, ha:
a) a határozat későbbi időpontot állapít meg,
b) a határozat bírósági felülvizsgálata céljából keresetet indítottak és a bíróság a kizárást kimondó határozatot
megváltoztatja, vagy hatályon kívül helyezi,
c) a tag kérelmére a közgyűlés korábbi időpontot állapít meg.
64. § (1) A tagsági jogviszony megszűnése esetén a volt tag által - nem vagyoni hozzájárulásként - a
szövetkezet
használatába adott vagyontárgyat kérelemre a volt tag, illetőleg tagsági viszonyt nem létesítő örököse
(jogutóda)
részére ki kell adni, amennyiben a használatba adott vagyontárgy még a szövetkezet rendelkezésére áll. A kiadásra
az elszámolás 51. § (3) bekezdésében meghatározottak szerinti időpontjával egyidejűleg kerül sor. Ettől a felek
közös
megegyezéssel eltérhetnek.
(2) Ha a használatba adott vagyontárgy elhasználódás folytán már nincs a szövetkezet birtokában, a szövetkezet
ellenérték fizetésére nem köteles.
(3) A vagyontárgynak a tagsági jogviszony megszűnése utáni használata esetén, a kiadásig terjedő időre a
volt tag,
illetőleg tagsági jogviszonyt nem létesítő örököse (jogutóda) részére díjat kell fizetni.
(4) A használati díj összegét a felek megállapodása határozza meg.
A törvény tételesen meghatározza a tagsági jogviszony megszűnésének eseteit és a megszűnés
következményeit. Külön rendelkezik a kilépés és kizárás esetén követendő eljárásról, ez utóbbinál biztosítja
a
megfelelő jogorvoslati lehetőséget.
A tagsági viszony megszűnését követően a volt taggal, illetőleg olyan örökösével, jogutódával, aki (amely)
nem létesít tagsági jogviszonyt, az általános szabályok szerint el kell számolni. Az elszámolásra a tagsági
viszony megszűnését követő, számviteli törvény szerinti beszámolót elfogadó közgyűléstől számított 30
napon
belül kerülhet sor.
Ha a volt tag a szövetkezet használatába adott valamilyen vagyontárgyat és ez a vagyontárgy még a
szövetkezet rendelkezésére áll, azt a volt tag, (örökös, jogutód) részére ki kell adni. Ha azonban a használatba
adott vagyontárgy elhasználódott és már nincs a szövetkezet birtokában, a szövetkezet nem köteles
ellenértéket fizetni. Amennyiben az elszámolásig terjedő időre az adott vagyontárgyat a szövetkezet tovább
használja, a tagsági viszony megszűnése és a kiadás közötti időszakra a szövetkezet köteles díjat fizetni,
amelynek mértékére a felek megállapodása az irányadó.

V. Fejezet
A SZÖVETKEZET VAGYONA ÉS GAZDÁLKODÁSA
A szövetkezet vagyona

65. § A szövetkezet vagyona a szövetkezet saját tőkéje, amely magában foglalja a részjegytőkét (jegyzett
tőkét), a
jegyzett, de be nem fizetett tőkét, a tőketartalékot, az eredménytartalékot, a lekötött tartalékot (ezen belül a
közösségi
alapot), az értékelési tartalékot, valamint a tárgyév mérleg szerinti eredményét.
66. § (1) A szövetkezet részjegytőkéje (jegyzett tőke) a tagok vagyoni hozzájárulásainak összege, amelyek
teljesítését, illetve az erre vonatkozó kötelezettségvállalást a tagok részére kiállított részjegyek igazolják.
(2) A részjegytőke (jegyzett tőke) alapításkori értékét az alapszabály határozza meg.
67. § (1) A szövetkezet közgyűlése a részjegytőkén (jegyzett tőkén) felüli vagyon egy részét a közösségi
alapba
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helyezheti és azt a lekötött tartalékban kell nyilvántartani.
(2) A közösségi alap felhasználására vonatkozó szabályokat az alapszabályban kell meghatározni. Ennek
keretében rendelkezni kell a szövetkezet jogutód nélküli megszűnése, illetőleg gazdasági társasággá való
átalakulása
esetén a közösségi alap más szövetkezet, illetőleg szövetkezeti szövetség részére való átadásáról.
A szövetkezet vagyona a saját tőkéje, amely tartalmazza a részjegytőkét vagy jegyzett tőkét, a jegyzett, de
még be nem fizetett tőkét, a tőketartalékot, az eredménytartalékot, a lekötött tartalékot és ezen belül a
közösségi alapot, az értékelési tartalékot és végül a tárgyév mérleg szerinti eredményét.
A szövetkezet saját tőkéjének egyik eleme a részjegytőke vagy jegyzett tőke, amely a tagok vagyoni
hozzájárulásának összege. A befizetés teljesítését, illetőleg a teljesítésre vonatkozó kötelezettségvállalást a
tagok részére kiállított részjegyek igazolják. A részjegytőkén felüli vagyon egy része fel nem oszthatóvá
minősíthető a szövetkezet közgyűlésének döntése által. A fel nem osztható vagyont, amelyet a törvény
közösségi alapnak nevez, a lekötött tartalékban kell nyilvántartani. A közösségi alap a törvény értelmében
felhasználható, a felhasználásra vonatkozó szabályokat az alapszabály tartalmazza. Ha a szövetkezet jogutód
nélkül megszűnik vagy gazdasági társasággá alakul a közösségi alap akkor sem osztható fel, azt másik
szövetkezet, vagy a szövetkezeti szövetség részére át kell adni, erről az alapszabályban kell rendelkezni.

A szövetkezet gazdasági tevékenysége
68. § (1) A szövetkezet minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet törvény szövetkezet számára nem tilt.
(2) Főtevékenységét tekintve lehet
a) tagjai számára beszerzéssel, tagjai termékeinek feldolgozásával, értékesítésével foglalkozó szövetkezet;
b) tagjai termelését elősegítő szövetkezet;
c) közös termelést megvalósító szövetkezet;
d) tagjai fogyasztását elősegítő szövetkezet;
e) tagjainak munkafeltételeket teremtő, illetőleg szociális helyzetüket más módon javító, valamint
iskolaszövetkezetként működő szociális szövetkezet;
f) tagjai számára külön törvény szerint közhasznú tevékenységnek minősülő feladatokat ellátó, külön törvény
szerint közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális szövetkezet;
g) a 2. §-ban említett, külön törvények hatálya alá tartozó szövetkezet.
69. § Szövetkezet csak olyan gazdasági társaság alapítója, illetőleg tagja lehet, amelyben a felelőssége nem
haladja
meg az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás összegét.
70. § (1) A szövetkezet a tulajdonában álló és a tagok vagy mások által használatába adott eszközökkel
gazdálkodik.
(2) A szövetkezet a tartozásaiért a saját vagyonával felel.
(3) A szövetkezeti tag a szövetkezet tartozásaiért a részjegyével (befektetési részjegyével) felel.
A törvény deklarálja, hogy a szövetkezet minden olyan tevékenységet folytathat, amelyet törvény szövetkezet
számára nem tilt. Felsorolást ad arról, hogy a főtevékenységét tekintve milyen szövetkezet működhet. A
gazdálkodás biztonsága érdekében a szövetkezet gazdasági társaságba való részvételét olyan módon
korlátozza, hogy tagként a felelőssége nem haladhatja meg az általa szolgáltatott vagyoni hozzájárulás
összegét. A gazdálkodás alapvető jellemzőjeként meghatározza, hogy a szövetkezet a tulajdonában álló és
a
használatába adott eszközökkel gazdálkodik, tartozásaiért a saját vagyonával felel. Kimondja azt is, hogy a
szövetkezeti tag a szövetkezet tartozásaiért kizárólag a részjegyével (befektetési részjegyével) tartozik
felelősséggel.

A közösségi alapra vonatkozó külön szabályok

71. § (1) A közösségi alap fel nem osztható szövetkezeti vagyonnak minősül, amely a lekötött tartalékban van
elkülönítve.
(2) A közösségi alap 58. § szerinti képzése az eredménytartalékból a lekötött tartalékba való átvezetéssel történik.
(3) A számviteli törvény szerinti tárgyévi beszámolót elfogadó közgyűlés határozza meg, hogy a közösségi
alap
rendelkezésre álló állományának hány százaléka erejéig lehet a tárgyévet követő évben az 57. § (2)
bekezdése
szerinti juttatásokat és támogatásokat teljesíteni. A beszámolónak a közgyűlés elé terjesztése előtt az
alapból történő
felhasználásra vonatkozó javaslathoz a szövetkezet közgyűlése által felhatalmazott országos szövetkezeti
szövetség
nyilatkozatát be kell szerezni.
(4) Az 57. § (2) bekezdése szerint teljesített juttatások és támogatások összegeként felhasznált közösségi alap
mértékét a lekötött tartalékból az eredménytartalékba kell átvezetni.
(5) A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása vagy jogutód nélküli megszűnése esetén - a
hitelezőkkel
való elszámolást követően - a közösségi alapot az alapszabály rendelkezése szerinti szövetkezet, vagy a
szövetkezeti
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szövetség részére kell átadni. A (3) bekezdésben megjelölt országos szövetkezeti szövetség az alap elszámolásának
helyességét és átadását a vagyonmérleg-tervezet, illetve végelszámolási zárómérleg közgyűlés elé terjesztését
megelőzően ellenőrzi. Az átadott közösségi alap összegét az átvevő köteles a lekötött tartalékán belül
kimutatott
közösségi alapba helyezni és azt az 57. § (2) bekezdés szerint felhasználni.
(6) A közösségi alap a nyereségből való részesedésként, illetőleg a tagsági viszony megszűnéséhez
kapcsolódó
elszámolás során nem vehető figyelembe.
A törvény az 57. § (2) bekezdésében meghatározza a közösségi alapot, mint a juttatások és támogatások
fedezetét. Évenként a közgyűlés határozattal dönti el, hogy aközösségi alap milyen része használható fel a
tárgyév során. A közösségi alap a tag és a szövetkezet közötti elszámolás során nem vehető figyelembe,
hiszen
azt valóban közösségi célokra kell felhasználni. Ha a szövetkezet gazdasági társasággá alakul, vagy jogutód
nélkül megszűnik, a közösségi alapot a szövetkezet vagy a szövetkezeti szövetség részére kell átadni azt
követően, hogy - megszűnés esetén - a hitelezőkkel való elszámolás megtörtént. Az átadott közösségi
alapot az
átvevő szervezet e törvény szerinti célra köteles felhasználni.

VI. Fejezet
FELELŐSSÉGI VISZONYOKA SZÖVETKEZET ÉS TAGJA
TEKINTETÉBEN
A szövetkezet kártérítési felelőssége
72. § (1) A szövetkezet a tagjának jogellenesen okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.
(2) A szövetkezet - vétkességére tekintet nélkül - köteles a tagjának megtéríteni azt a kárt, amely
a) a tagot a tagsági jogviszony keretében történő munkavégzés során érte;
b) a munkahelyre szokásosan bevitt dolgokban keletkezett.
(3) Nem terheli a szövetkezetet a (2) bekezdés szerint felelősség, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén
kívül
eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tag elháríthatatlan magatartása okozta. Ennek hiányában is
mentesül a
szövetkezet a kár azon részének megtérítése alól, amelyet a tag vétkes magatartása idézett elő.
(4) A szövetkezet nevében eljáró tag károkozása esetén a károsulttal szemben a szövetkezet tartozik
felelősséggel.
A szövetkezet a károkozóval szembeni igényét a 73. §-ban foglaltak szerint érvényesítheti.
A törvény kimondja, hogy a szövetkezet a tagjának jogellenesen okozott kárért a polgári jog általános
szabályai szerint felel, illetőleg vétkességére tekintet nélkül köteles a tag kárát megtéríteni, amely a tagot a
tagsági jogviszony keretében történő munkavégzés során érte, vagy a munkahelyére szokásosan bevitt
dolgokban keletkezett. Ez utóbbi felelősség nem terheli a szövetkezetet, ha bizonyítja, hogy a kárt
működési
körén kívül eső elháríthatatlan ok, vagy kizárólagos jelleggel a tag elháríthatatlan magatartása okozta.
Ha a szövetkezet nevében eljáró tag okoz kárt, a károsulttal szemben a szövetkezet felel.

A tag kártérítési felelőssége

73. § (1) A tag a szövetkezetnek okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel, kivéve, ha a tag a
szövetkezettel fennálló munkajogviszony keretében okoz kárt.
(2) A Munka Törvénykönyvének szabályait kell alkalmazni a munkajogviszony jellegű munkavégzéssel
összefüggésben a tag által a szövetkezetnek okozott károk esetében.

VII. Fejezet
A SZÖVETKEZET SZERVEZETI VÁLTOZÁSAI
Az átalakulás közös szabályai
74. § (1) Ha e fejezet szabályai másképp nem rendelkeznek, a szövetkezet átalakulása során az alapítására
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Átalakulásnak minősül a szövetkezet egyesülése (összeolvadás, beolvadás), szétválása, gazdasági
társasággá
átalakulása.
(3) Összeolvadás esetében az egyesülő szövetkezetek megszűnnek, és vagyonuk az átalakulással
létrejövő új
szövetkezetre, mint jogutódra száll át.
(4) Beolvadás esetében a beolvadó szövetkezet megszűnik, és annak vagyona az átvevő szövetkezetre,
mint
jogutódra száll át.
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(5) Szétválás esetében a szövetkezet megszűnik, és vagyona az átalakulással létrejövő szövetkezetekre,
mint
jogutódokra száll át.
(6) A szövetkezet átalakulásakor - törvény eltérő rendelkezése hiányában - külön adó- és illetékfizetési
kötelezettség nem keletkezik.
(7) Iskolaszövetkezet átalakulásához az oktatási intézmény vezetőjének hozzájárulása szükséges. Az
oktatási
intézmény vezetője az iskolaszövetkezet szervezeti változásához akkor járulhat hozzá, ha a változás
következtében
az iskolaszövetkezetbe bevitt, illetve átengedett vagyon feletti rendelkezési jog továbbra is iskolaszövetkezetet illet
meg, vagy az visszakerül az eredeti jogosulthoz, továbbá beszerzi a fenntartó egyetértését.
75. § (1) Nem alakulhat át az a szövetkezet, amely felszámolás, vagy végelszámolás alatt áll.
(2) Szövetkezet az átalakulását csak akkor határozhatja el, ha a tagok az alapszabályban meghatározott vagyoni
hozzájárulásukat teljes egészében teljesítették.
(3) Az átalakulást a szövetkezet tagjainak legalább tíz százaléka vagy az igazgatóság kezdeményezheti.
(4) Az átalakulással létrejövő szövetkezet, vagy gazdasági társaság működését a cégbejegyzése napján
kezdi meg.
Az iratokon és a megkötött jogügyletek során a folyamatban lévő átalakulás tényét fel kell tüntetni.
(5) Az átalakulással létrejövő szervezet az átalakult szövetkezet általános jogutódja.
(6) Az átalakulás során a szövetkezettől megváló tagok a tagsági jogviszonyuk megszűnésekor kifizetett
járandóság erejéig öt évig felelnek a jogelődnek a jogutód által nem fedezett és a tagsági jogviszonyuk
megszűnése
előtt keletkezett tartozásaiért.
76. § (1) A szövetkezet közgyűlése az átalakulásról két alkalommal határoz.
(2) Első ízben, az előkészítő közgyűlés az igazgatóságnak a felügyelő bizottság álláspontját is tartalmazó
előterjesztésének megtárgyalása során megállapítja, hogy a szövetkezet tagjai egyetértenek-e az átalakulás
szándékával és felméri, hogy a tagok közül ki kíván a jogutód szervezet tagjává (részvényesévé) válni. A közgyűlés
dönt az átalakulás formájáról is.
(3) Azokat a tagokat, akik az előkészítő közgyűlésen nem voltak jelen, az igazgatóság nyolc napon belül
köteles a
közgyűlés határozatáról értesíteni és felhívni arra, hogy a tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül
írásban
nyilatkozzanak arról, részt kívánnak-e venni az átalakulásban, illetőleg az átalakulás eredményeként létrejövő
szervezetek közül melyik szervezetben kívánnak taggá válni. Az értesítésnek tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést,
hogy aki a nyilatkozatot határidőben nem teszi meg, azt a tagot az igazgatóság kizárja a tagok sorából.
(4) Ha az előkészítő közgyűlés egyet ért az átalakulással, kötelezi az igazgatóságot, hogy - a
vagyonleltártervezete
alapján - meghatározott fordulónapra készítse el az átalakuló szövetkezet vagyonmérleg-tervezetét, az
átalakulással létrejövő szövetkezet, gazdasági társaság nyitó vagyonmérleg-tervezetét, valamint rnegválasztja
a
független könyvvizsgálót. Elrendeli az átalakulás során létrejövő szervezet alapszabályának (alapító okiratának,
társasági szerződésének) elkészítését, valamint egy szabályzattervezet elkészítését a tagként a jogutód
szervezetben
részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról.
(5) Az átalakulással létrejövő szervezet vagyonmérleg-tervezete az átalakuló szövetkezet
vagyonmérlegtervezetétől
eltérhet különösen
a) az átalakulással egyidejűleg belépő új tagok (részvényesek) vagyoni hozzájárulásával;
b) az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévő tagokat terhelőtovábbi vagyoni hozzájárulással;
c) az átalakulással létrejövő új szervezetben részt venni nem kívánó tagokra jutó vagyonhányaddal.
(6) Ha az (5) bekezdésben említett két vagyonmérleg-tervezet eltér egymástól, átalakulási tervet kell készíteni,
amelyben a tőkeszerkezet átrendezésének okait és megvalósításának módját fel kell tüntetni.
(7) Átalakulási terv az átalakulási döntés megkönnyítése érdekében a (6) bekezdésben foglaltaktól eltérő
esetben is
készíthető.
(8) Az átalakulási tervet az igazgatóság elnöke (az ügyvezető igazgató) írja alá.
77. § (1) A vagyonmérleg-tervezeteket a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegére vonatkozó
módszerekkel és azzal azonos bontásban kell elkészíteni. Az átalakuló szövetkezet vagyonmérleg-tervezeteként a
számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege is elfogadható abban az esetben, ha annak fordulónapja az
átalakulásról való második döntés időpontját legfeljebb hat hónappal előzte meg.
(2) Az átalakuló szövetkezet a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlegében kimutatott eszközeit és
kötelezettségeit átértékelheti.
(3) A vagyonmérleg-tervezetek és az azokat alátámasztó vagyonleltár-tervezetek elkészítésére és az átértékelésre
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vonatkozó részletes szabályokat, továbbá az átalakulással létrejövő szervezet tervezett saját tőkéjének és
jegyzett
tőkéjének megállapítására vonatkozó rendelkezéseket a számviteli törvény tartalmazza.
(4) A vagyonmérleg-tervezeteket a 76. § (4) bekezdése szerinti független könyvvizsgálóval ellenőriztetni kell.
A
szövetkezet könyvvizsgálója e felülvizsgálatra nem jogosult. A vagyon értékét, a saját tőke összegét a
könyvvizsgáló
által megállapított értéknél magasabb értékben nem lehet meghatározni.
(5) A jogutód szervezet cégbejegyzésétől számított három éven belül a (4) bekezdés alapján eljárt
könyvvizsgáló
nem jelölhető ki a jogutód szervezet könyvvizsgálójává.
78. § (1) A 76-77. §-ban említett dokumentumok elfogadásáról az átalakulás tárgyában megtartott második
közgyűlés határoz. A vagyonmérleg-tervezetek fordulónapja és a közgyűlés döntésének időpontja között - a
77. § (1)
bekezdésében foglalt esetet kivéve - három hónapnál hosszabb idő nem telhet el.
(2) Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell a szövetkezetnél működő munkavállalói érdek-képviseleti
szerveket.
(3) A jogutód szervezetben tagként (részvényesként) részt venni nem kívánó személyeket megillető
vagyonhányadot az átalakulással létrejövő új szervezet cégbejegyzését követő 30 napon belül ki kell adni,
kivéve, ha
az érintettekkel kötött megállapodás későbbi időpontot jelöl meg.
79. § (1) A szövetkezet az átalakulásról hozott második döntését követő 8 napon belül köteles az átalakulás
elhatározásáról a Cégközlönyben közlemény közzétételét kezdeményezni, amelyet két egymást követő
lapszámban
közzé kell tenni.
(2) A közleménynek tartalmaznia kell
a) az átalakuló szövetkezet nevét, székhelyét és cégjegyzékszámát;
b) a létrejövő új szervezet formáját, nevét és székhelyét;
c) az alapszabály (társasági szerződés, alapító okirat) elfogadásának napját;
d) az átalakuló szövetkezet vagyonmérleg tervezetének és a létrejövő új szervezet vagyonmérleg tervezetének
legfontosabb adatait;
e) a létrejövő új szervezet főtevékenységét;
f) a létrejövő új szervezet vezető tisztségviselőinek nevét és lakóhelyét;
g) a hitelezőknek szóló felhívást.
80. § (1) Az átalakulás az átalakuló szövetkezettel szemben fennálló követeléseket nem teszi lejárttá.
(2) Azok a hitelezők, akiknek az átalakuló szövetkezettel szemben fennálló, le nem járt követelései az
átalakulási
döntés első közzétételét megelőzően keletkeztek, az átalakuló szövetkezettől a döntés második
közzétételét követő
30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek, feltéve, hogy a jogutód szervezet saját
tőkéjének
összege kevesebb, mint a jogelőd szövetkezeté volt.
A törvény értelmében átalakulás esetén az alapításra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni azokkal az
eltérésekkel, amelyeket ez a fejezet tartalmaz. Az átalakulásnak többféle módja van, így átalakulásnak
minősül a szövetkezet egyesülése, amely összeolvadás vagy beolvadás formájában mehet végbe, a
szövetkezet
szétválása, továbbá gazdasági társasággá való átalakulása. Az átalakulás megkönnyítése érdekében a törvény
ehhez adó és illetékmentességet ad.
A törvény meghatározza az átalakulás előfeltételeit, kimondva, hogy amennyiben a szövetkezet felszámolás
vagy végelszámolás alatt áll, átalakulásról nem lehet szó. Ugyancsak nem alakulhat át a szövetkezet
mindaddig, amíg a tagok az alapszabályban meghatározott vagyoni hozzájárulásukat teljes egészében nem
teljesítették.
Átalakulás esetén az új szervezet a cégbejegyzését követő napon kezdheti meg a tevékenységét, mint az
átalakult szövetkezet általános jogutódja.
Az átalakulásnak nem feltétele, hogy valamennyi szövetkezeti tag részese legyen az átalakult új
szervezetnek. Ha egyes tagok megválnak az átalakulás során a szövetkezettől és a velük való elszámolás
eredményeként meghatározott járandósághoz jutnak, ezen összeg erejéig öt évig felelnek a tagsági viszonyuk
megszűnése előtt keletkezett tartozásokért.
A törvény részletesen meghatározza az átalakulás előkészítésének, lebonyolításának mozzanatait. Ennek
keretében mindenekelőtt tisztázni kell, hogy a szövetkezet tagjai egyetértenek-e az átalakulás szándékával és
közülük kik azok, akik az új szervezet tagjává kívánnak válni. Az előkészítő közgyűlésen döntés születik az
átalakulás formájáról is. Az előkészítő közgyűlés kötelezi az igazgatóságot, hogy meghatározott
fordulónapra
készítse el a szövetkezet vagyonmérleg tervezetét és az új szervezet nyitó vagyonmérleg tervezetét. Kijelöli a
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független könyvvizsgálót is. Rendelkezni kell az új szervezet alapszabályának, társasági szerződésének
stb.
elkészítéséről, valamint az új szervezetben részt venni nem kívánó személyekkel való elszámolás módjáról.
Az átalakulás során az új szervezetben részt venni nem kívánó tagokra jutó vagyonhányad mellett
figyelemmel kell lenni az új szervezetbe egyidejűleg belépő új tagok vagyoni hozzájárulására is, valamint az
esetlegesen az átalakulás feltételeként meghatározott további vagyoni hozzájárulásra. Ezen tételek miatt a
záró és a nyitó vagyonmérleg-tervezetek eltérhetnek egymástól, de az eltérés egyéb okokból is keletkezhet. A
vagyonmérleg-tervezetek készítésénél a számviteli törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. A vagyonmérleg
tervezeteket a könyvvizsgálóval és a felügyelő bizottsággal is ellenőriztetni kell. Fontos garanciális szabály,
hogy a szövetkezetnél alkalmazott könyvvizsgáló ezt a feladatot nem jogosult elvégezni. A vagyon értékét, a
saját tőke összegét, a könyvvizsgáló által megállapított értéknél nem szabad magasabb értékben
meghatározni.
Az előkészítő közgyűlés döntései alapján elkészített dokumentumok elfogadásáról az újabb közgyűlés
határoz. Annak érdekében, hogy a vagyonmérleg tervezetek tartalma ne veszítse el az aktualitását, a
közgyűlés döntésének időpontja és a vagyonmérleg tervezetek fordulónapja között 3 hónapnál hosszabb
idő
nem telhet el, kivéve, ha a számviteli törvény szerinti beszámoló mérlege képezi ezt. Ilyen esetben az
időköz 6
hónapnál nem lehet hosszabb.
Az átalakulás elhatározásáról tájékoztatni kell a szövetkezetnél működő munkavállalói érdekképviseleti
szerveket.
Azokkal a személyekkel, akik a jogutód szervezetben nem vesznek részt, az átalakulással létrejövő új
szervezet számol el, a cégbejegyzését követő 30 napon belül és az ezen személyeket megillető
vagyonhányadokat kiadja.
A szövetkezet az átalakulás elhatározásáról a cégközlönyben két egymást követő lapszámban közleményt
köteles megjelentetni, amelynek pontos tartalmát a törvény meghatározza.
Az átalakulással az átalakult szövetkezettel szemben fennálló követelések nem válnak lejárttá, a hitelezők
azonban 30 napos jogvesztő határidőn belül biztosítékot követelhetnek, de csak abban az esetben, ha a
jogutód szervezet saját tőkéjének összege kisebb, mint a jogelőd szövetkezeté volt.

Szövetkezetek egyesülése

81. § (1) Két vagy több szövetkezet külön-külön tartott közgyűlésen elhatározhatja, hogy új szövetkezetté
olvad
össze, vagy az egyik szövetkezet a másikba beolvad.
(2) Az egyesülő szövetkezetek közös közgyűlésen állapítják megaz új szövetkezet alapszabályát, és a testületi
szervekbe - az átalakulás szabályai szerint - megválasztják a tisztségviselőket.
(3) A szövetkezetek egyesülése során a tisztességtelen piaci magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló
törvénynek a vállalkozások összefonódásának ellenőrzésére vonatkozó szabályait kell alkalmazni.
(4) Iskolaszövetkezet csak más iskolaszövetkezettel egyesülhet.

A szövetkezetek szétválása

82. § (1) A szétválás kezdeményezését követően az igazgatóság köteles harminc naponbelül összehívni a
szövetkezet szétválását előkészítő közgyűlést.
(2) Az előkészítő közgyűlésen döntenek a tagok a szétválás módjáról és arról, ki, melyik szövetkezethez
akar
tartozni.
83. § Az előkészítő közgyűlésen tett, illetve az írásbeli nyilatkozatok alapján az igazgatóság köteles
vagyonmegosztási javaslatot készíteni, amelyet a felügyelő bizottsággal és a független könyvvizsgálóval
kell
véleményeztetnie.
84. § (1) A szétválással létrejövő szövetkezetek a szétválás előtt keletkezett kötelezettségekért - valamennyi
hitelező hozzájárulásával kötött megállapodás hiányában - az egymás közötti vagyonmegosztás arányában
felelnek.
Ha a kötelezettség a szétválást követően merül fel, a jogutód szövetkezetek felelőssége egyetemleges.
(2) Iskolaszövetkezet szétválása esetén a létrejövő szövetkezetek akkor működhetnek tovább
iskolaszövetkezetként, ha megfelelnek az e törvényben, valamint külön jogszabályban foglaltaknak.

A szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulása

85. § (1) A szövetkezet - a közhasznú szervezeti jogállással rendelkező szociális szövetkezet kivételével korlátolt
felelősségű társasággá vagy részvénytársasággá alakulhat át.
(2) Ha iskolaszövetkezet kíván gazdasági társasággá átalakulni, a közoktatási intézmény által bevitt, illetve
átengedett vagyon tekintetében be kell szerezni a fenntartó egyetértését.
(3) Az igazgatóság köteles az előkészítő közgyűlés elé olyan indítványt terjeszteni, amely

272

a) tájékoztatást ad az átalakulással elérni kívánt gazdasági célról, az ahhoz szükséges eszközökről,a
szövetkezeti
tagok és a munkavállalók jövőbeni helyzetéről;
b) javaslatot tartalmaz a választott társasági formára;
c) ismerteti az indítványozók és az igazgatóság álláspontját.
86. § Szövetkezetnek korlátolt felelősségű társasággá történő átalakulása esetén az átalakulási határozatnak
tartalmaznia kell:
a) az átalakulást kezdeményező szövetkezet és a létrejövő társaság nevét, székhelyét,
b) az átalakuló szövetkezet vagyonmérlegét,
c) a társaság vagyonának, illetőleg jegyzett tőkéjének értékét,
d) a társasági szerződés lényegi tartalmát,
e) az átalakulás időpontját,
f) a társaság vezető tisztségviselőinek nevét és lakóhelyét, valamint
g) az egyes tagokat megillető törzsbetét összegének meghatározását.
87. § (1) Szövetkezetnek részvénytársasággá történő átalakulása esetén az átalakulási határozatnak a 86. § a)-c),
valamint e)-f) pontjaiban foglaltakon kívül tartalmaznia kell:
a) a szövetkezet vagyonmérlege alapján az egyes tagok vagyoni hozzájárulására jutó saját tőke értékét és
az annak
megfelelő részvény névértékét;
b) a részvények számát, névértékét;
c) az egyes részvényfajták ismertetését;
d) az alapszabály lényegi tartalmát;
e) a felügyelő bizottság tagjainak nevét és lakóhelyét, valamint a könyvvizsgálónak az adatait.
(2) A szövetkezet átalakulásával létrejövő részvénytársaság csak zártkörűen alapítható.
88. § Ha a szövetkezet gazdasági társasággá alakul át, az átalakulás során a gazdasági társaságokról szóló
törvénynek a pénzbeli hozzájárulás arányára és összegére vonatkozó előírásai nem
alkalmazhatók.Egyebekben az
átalakulásra a gazdasági társaságokról szóló törvényt kell alkalmazni.
89. § Az átalakulással megszűnő szövetkezet azon tagjaival, akik nem kívánnak a létrejövő gazdasági
társaság
tagjaivá válni, e törvény szabályai szerint el kell számolni.
A törvény lehetővé teszi a szövetkezet gazdasági társasággá való átalakulását, korlátolt felelősségű
társasági, vagy részvénytársasági formában. Az indítványt az igazgatóság készíti el és nyújtja be az
előkészítő
közgyűlésre. A törvény rendelkezik az előkészítő közgyűlés által hozott átalakulási határozat tartalmáról
Kft.vé, illetőleg Rt.-vé történő átalakulás esetén. Az átalakulás megkönnyítését szolgálja, hogy ennek során a
gazdasági társaságokról szóló törvényben szabályozott pénzbeli hozzájárulás arányára és összegére
vonatkozó előírásokat nem kell alkalmazni.
Az átalakulás során a szövetkezet azon tagjaival, akik az átalakulás során létrejövő gazdasági társaságnak
nem válnak tagjává (részvényesévé), el kell számolni.

Az átalakulás cégbejegyzése utáni feladatok

90. § (1) A jogutód szervezet (szervezetek) cégbejegyzésével egyidejűleg - beolvadás esetében az átvevő
szövetkezet kivételével - a jogelőd szövetkezetet törölni kell a cégnyilvántartásból.
(2) Az átalakulással létrejövő szervezetek cégbejegyzését követő kilencven napon belül mind a jogelődre,
mind a
jogutódra vonatkozóan a cégbejegyzés napjával végleges vagyonmérleget kell készíteni. A végleges vagyonmérlegre
vonatkozó részletes szabályokat a számviteli törvény tartalmazza.

VIII. Fejezet
A SZÖVETKEZET MEGSZŰNÉSE

91. § A szövetkezet a cégjegyzékből való törléssel szűnik meg.
92. § (1) A szövetkezet megszűnik, ha
a) az alapszabályban meghatározott időtartam eltelt;
b) a közgyűlés elhatározza a jogutód nélküli, vagy jogutódlással való megszűnését;
c) tagjainak száma az e törvényben meghatározott szám alá csökken és hat hónapon belül nem jelentenek be
megfelelő számú új tagot a cégbíróságon;
d) a cégbíróság megszűntnek nyilvánítja;
e) a bíróság felszámolási eljárás során megszünteti.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, az iskolaszövetkezet megszűnik, illetve az alapszabály
rendelkezései szerint szövetkezetté alakul át, ha
a) az oktatási intézmény megszűnik, vagy az oktatási intézmény kilép az iskolaszövetkezetből, és a
megszűnéstől
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vagy kilépéstől számított hat hónapon belül nem lép be tagként másik oktatási intézmény,
b) a nem tanuló hallgató tagok száma tartósan, legalább egy tanítási évig a taglétszám tizenöt százaléka fölé
emelkedik.
93. § (1) Ha a szövetkezet jogutód nélkül szűnik meg, a felszámolás miatti megszűnés kivételével - törvény
eltérő
rendelkezése hiányában - végelszámolásnak van helye.
(2) A szövetkezet végelszámolására a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló
2006. évi V. törvény irányadó, a (3) bekezdésben foglalt eltéréssel.
(3) A cégbíróság által kirendelt végelszámoló, illetőleg a végelszámoló szervezet nevében eljáró személy (a
továbbiakban együtt: végelszámoló) csak az lehet, aki megfelel a vezető tisztségviselők
összeférhetetlenségére és a
szakmai követelményekre vonatkozó szabályoknak.
94. § (1) A felszámolási eljárás, illetőleg a végelszámolás befejezése után fennmaradó vagyoni eszközöket,
a 71. §
(5) bekezdésében foglalt kivétellel, a tagok és befektető tagok között - vagyoni hozzájárulásuk arányában - fel
kell
osztani, és részükre ki kell fizetni a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX.
törvényben,
valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvényben foglalt
határidők betartásával.
(2) Ha iskolaszövetkezet szűnik meg jogutód nélkül - az oktatási intézmény által az iskolaszövetkezet
rendelkezésére bocsátott vagyon az oktatási intézményt illet meg.

IX. Fejezet
SZÖVETKEZETI SZÖVETSÉGEK
95. § (1) A szövetkezetek - mind a maguk, mind a szövetkezeti tagok érdekeinek védelme, közös tevékenységük
anyagi eszközökkel történő előmozdítása érdekében - területi vagy szakmai alapon szerveződő, illetőleg
országos
érdek-képviseleti szerveket hozhatnak létre.
(2) Az országos érdek-képviseleti szervek létrehozhatják a magyar szövetkezeti mozgalom közös, országos
érdekképviseleti
szervét.
(3) A szövetkezeti érdek-képviseleti szervekre az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglalt
rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az országos érdek-képviseleti szervek a nemzetközi szervezetekben is képviselik az érintett magyar
szövetkezeteket.
96. § (1) A szövetkezeti érdek-képviseleti szervek tevékenységi körébe tartozik
a) szövetkezetek alapításának és működésének támogatása;
b) a szövetkezetek integrációs, területi, regionális vagy szakmai szempontok szerint történő
együttműködésének
előmozdítása;
c) a szövetkezetek bel- és külföldre irányuló gazdasági tevékenységének elősegítése;
d) tanácsadás és oktatás a szövetkezetek, illetve azok tagjai részére, elsősorban gazdasági, pénzügyi és jogi
kérdésekben;
e) feladataikhoz kapcsolódva oktatási létesítmények alapítása, támogatása, ismeretterjesztő tevékenység
folytatása,
folyóiratok és egyéb kiadványok útján;
f) a szövetkezetek szociális jellegű tevékenységének anyagi eszközökkel való támogatása;
g) kapcsolattartás, együttműködés hasonló célú bel- és külföldi szervezetekkel, illetve ezek támogatása;
h) a szövetkezeti tevékenység egyes területeinek kutatása.
(2) A szövetkezeti érdek-képviseleti szervek, illetőleg az általuk alapított országos szövetség szolidaritási
alapot
hozhatnak létre az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységek anyagi feltételeinek biztosítása érdekében.
97. § (1) A szövetkezeteket vagy azok tagságát érintő javaslatoknak a Kormány vagy az Országgyűlés elé
terjesztése előtt ki kell kérni az érintett szövetkezeti szövetség és a szövetkezeti szövetségek által alapított
országos
szövetség (a továbbiakban együtt: szövetség) véleményét. Ha a szövetség nem ért egyet a javaslattal, a
véleményeltérést a Kormánynak, illetve az Országgyűlésnek be kell mutatni.
(2) Az érintett szövetkezeti szövetség és az országos szövetség az érintett miniszternél jogszabályok meghozatalát
kezdeményezheti.
A szövetkezeti mozgalom érdekképviseletében kiemelkedő szerepet látnak el a területi és szakmai alapon
szerveződő, illetőleg országos érdekképviseleti szervek. Ez utóbbiak létrehozhatják a magyar szövetkezeti
mozgalom közös országos érdekképviseleti szervét. Az érdekképviseleti szervek, mint társadalmi szervezetek
az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvényben foglaltak szerint fejtik ki tevékenységüket. A törvény
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felsorolja a szövetkezeti érdekképviseleti szervek tevékenységi körét, amellyel a szövetkezetek céljainak
megvalósulását segítik elő. Módjukban áll szolidaritási alapot is létrehozni a támogató jellegű feladataik
anyagi feltételeinek megteremtése érdekében. Az érdekképviseleti tevékenység a kormány jogalkotó szerepével
kapcsolatban is megmutatkozik azáltal, hogy a törvény szerint a szövetkezeteket vagy azok tagságát érintő
jogszabály tervezetek tekintetében ki kell kérni az érintett országos érdekképviseleti szerv, valamint országos
szövetség véleményét. Ha ez a vélemény nem épül be a kormány elé benyújtott javaslatba, a véleményeltérést
be kell mutatni.
Az érdekképviseleti szerep kiterjed jogi szabályozás kezdeményezésére is azzal, hogy az országos szövetség
jogosult az érintett miniszternél jogszabály megalkotását kezdeményezni.

X. Fejezet
ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
A szövetkezeti üzletrészekkel kapcsolatos rendelkezések

98. § (1) Az e törvény hatálybalépése előtt alakult szövetkezeteknél még meglévő szövetkezeti üzletrészek
-a
szövetkezet közgyűlése döntésének megfelelően - a 99-101. §-ban foglaltak alapján megszűnnek, illetőleg
2007.
május 1-jei hatállyal a 102. §-nak megfelelő összegű befektetői részjeggyé, átalakított befektetői részjeggyé
alakulnak át. Erről az üzletrész tulajdonosokat a szövetkezet köteles 60 napon belül írásban tájékoztatni.
(2) A szövetkezet közgyűlése az (1) bekezdésben említett döntésében a 99-101. §-ban meghatározottak közül
több
választási lehetőséget is felajánlhat az üzletrész tulajdonosoknak.
(3) A szövetkezet közgyűlése az (1) bekezdésben említett döntést a törvény hatálybalépésétől számított 90
napon
belül megtartott közgyűlésen köteles meghozni.
(4) A szövetkezeti üzletrész tulajdonosa a szövetkezet közgyűlése által felajánlott lehetőségekből választ.
99. § (1) A szövetkezet közgyűlése az üzletrész tulajdonosoknak felajánlhatja, hogy a szövetkezeti üzletrészt
2007. április 30-ig a 102. § szerinti árfolyamon, de legfeljebb annak névértékén szövetkezeti tag tulajdonos esetén - a
vele a 20. § (2) bekezdése l) pontjában említett megállapodás alapján - befektetői részjeggyé, nem szövetkezeti
tag
tulajdonos esetén pedig átalakított befektetői részjeggyé alakítja át azzal, hogy az így keletkezett befektetői
részjeggyel a tagsági jogviszony megszűnése esetén az alapszabályban meghatározott időpontban kell
elszámolni,
amelynek meghatározásánál a szövetkezet egyéb kötelezettségeire is figyelemmel kell lenni, de a kifizetés a tagsági
jogviszony megszűnésétől számított 8 évnél nem lehet hosszabb.
(2) A szövetkezet közgyűlése az üzletrész tulajdonosoknak felajánlhatja, hogy a szövetkezeti üzletrészt 2007.
április 30-ig - a tulajdonában álló részvényekre, korlátolt felelősségű társasági üzletrészekre elcseréli, a
gazdasági
társaságokról szóló törvény szabályainak figyelembevételével.
100. § A szövetkezeti üzletrész úgy is megszűnhet, hogy azt a tulajdonos- 2007. április 30-ig - a szövetkezet
közösségi alapja javára ajánlja fel. Ebben az esetben az üzletrész volt tulajdonosa nem szövetkezeti tagként is
jogosult a közösségi alapból finanszírozott támogatások igénybevételére. A szövetkezet 60 napon belül köteles a
felajánlás elfogadását írásban visszaigazolni. A támogatás igénybevételének időtartamát az üzletrész volt
tulajdonosa
és az igazgatóság között kötött megállapodás határozza meg.
101. § (1) Ha a tulajdonos 2007. április 30-ig nem élt a 99-100. §-ban foglalt, közgyűlés által felajánlott
lehetőségekkel, az üzletrésze 2007. május 1. napjával átalakított befektetői részjeggyé alakul át.
(2) Az átalakított befektetői részjegy a szövetkezetből annak működése során nem vonható ki, azonban
örökölhető, a szövetkezetre, szövetkezeti tagra átruházható. Átruházás esetén a szövetkezetet, bármely más tagot
ebben a sorrendben elővásárlási jog illeti meg. Az átalakított befektetői részjeggyel kapcsolatos
elővásárlási jog
szabályait az alapszabályban kell meghatározni azzal, hogy az elővásárlásra jogosultak az átalakított befektetői
részjegy értékesítésére vonatkozó szándéknak a szövetkezethez történő bejelentésétől számított 30 napon
belül
gyakorolhatják az elővásárlási jogukat.
(3) Az átalakított befektetői részjegyek szövetkezeti tagsági viszonyt nem keletkeztetnek. Az átalakított
befektetői
részjegy a befektetői részjegyre vonatkozó szabályok szerint jogosít az adózás utáni eredményből
részesedésre és
ugyanilyen módon viseli a veszteséget is.
102. § A 99-101. § alkalmazásában a szövetkezeti üzletrész árfolyamértékét a közgyűlés határozza meg. Az
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árfolyamérték nem lehet alacsonyabb, mint a közgyűlés határozatát megelőző 12 naptári évben
alkalmazott, a
szövetkezet által visszavásárolt üzletrészek árfolyamának súlyozott számtani átlaga.
103. § (1) Az üzletrészek befektetői részjeggyé átalakítása esetén a befektető tagok számával és a
befektető
részjegyek értékével a 60. § (3) bekezdésében meghatározott mérték túlléphető.
(2) Az átalakított befektetői részjegyek értékét éstulajdonosaik számát a 60. § (3) bekezdésében meghatározott
mértékek számításánál figyelmen kívül kell hagyni.
104. § (1) A Szövetkezeti Üzletrészhasznosító Kft. tulajdonában lévő mezőgazdasági szövetkezeti
üzletrészeknek
az ÁPV Rt. hozzárendelt vagyonába kerülése esetén a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény 56. §-ának
(2)
bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható.
(2) Az ÁPV Rt. a hozzárendelt vagyonába került mezőgazdasági szövetkezeti üzletrészeket térítés- és
tehermentesen 2006. március 31-éig átadja annak a szövetkezetnek, amely az üzletrészt kibocsátotta, feltéve, hogy a
szövetkezet nem áll csőd-, felszámolási vagy végelszámolási eljárás alatt, továbbá elfogadja a térítésmentes
átadásra
vonatkozó ajánlatot. Az e bekezdés szerinti tulajdonszerzés mentes az adó-, illeték- és járulékfizetés alól.
(3) A szövetkezet a (2) bekezdés szerint megszerzett üzletrészét köteles bevonni és fel nem osztható vagyonként
kezelni, e törvény szerinti alapszabály-módosításával egyidejűleg az üzletrészek szövetkezet nyilvántartásában
szereplő névértékének megfelelő összeget a közösségi alapba helyezni.
105. § (1) A szövetkezet által megszerzett üzletrészt, átalakított befektetői részjegyet a szövetkezet a soron
következő közgyűlés határozatával bevonja.
(2) A közösségi alapba kell helyezni
a) a közösségi alap javára felajánlott, megszűnt üzletrész névértékének összegét;
b) a visszavásárolt, megszűnt üzletrész névértéke és visszavásárlási értéke közötti különbözet összegét.
Az üzletrész intézménye idegen a szövetkezet vagyoni szerkezetétől, ezért a törvény a még meglévő
üzletrészek 2007. április 30-ig történő megszüntetésére, illetőleg átalakított befektetési részjeggyé való
átalakulására tartalmaz szabályokat. A megszüntetés a szövetkezet közgyűlésének felajánlása alapján
többféle
formában történhet.
A törvény rögzíti az üzletrész értékének megállapítására vonatkozó szabályt is.
Miután az üzletrész tulajdonos befektető taggá válhat, rendelkezni kell arról is, hogy ilyen esetben a
befektető tagok számára és a befektetői részjegyek összértékére vonatkozó korlátozás túlléphető.
Az üzletrészből keletkezett átalakított befektetői részjegy a szövetkezetből nem vonható ki, de örökölhető
és
meghatározott körben átruházható. A tulajdonos a befektetői részjegyre vonatkozó szabályok szerint részesül
osztalékban, de ugyanúgy viseli a veszteséget is.

Már működő szövetkezetekre vonatkozó rendelkezések

106. § (1) E törvény hatálybalépésekor már működő, bejegyzett szövetkezetek az alapszabályukat 2007.
június 30ig kötelesek e törvény rendelkezéseinek megfelelően módosítani vagy az átalakulás szabályai alapján
gazdasági
társasággá átalakulni. Az alapszabály módosítása során a 14. § (2) bekezdésének i) és j) pontját nem kell alkalmazni.
(2) E törvény hatálybalépésekor már működő, bejegyzett szövetkezetekre e törvény rendelkezéseit az
alapszabályuk e törvény szabályainak megfelelő módosításától - de legkésőbb 2007. július 1-jétől kezdődően kell
alkalmazni.
(3) Azoknál a szövetkezeteknél, amelyek üzletrésztőkével rendelkeznek, az (1) bekezdés szerinti alapszabály
módosítására az üzletrésztőke megszűnését követően kerülhet sor.
(4) Az e törvény szabályai szerint létesülő szövetkezetek számára rendelkezésre álló - külön jogszabályok
által
meghatározott - kedvezmények a már működő szövetkezeteket az (1) bekezdés szerinti alapszabály módosítástól,
illetőleg 2007. július 1-jétől kezdődően illetik meg.
(5) Az e törvény hatálybalépése előtt már működő szövetkezetek az alapszabály módosítása keretében
rendelkeznek az e törvény hatálybalépése előtt elkülönített fel nem osztható szövetkezeti vagyon
felhasználásáról,
valamint arról, hogy azt a közösségi alapba helyezik, vagy a lekötött tartalékon belül - egyéb célra - elkülönítetten
mutatják ki.
(6) Az e törvény hatálybalépése előtt már működő szövetkezeti szövetségek a létesítő okiratuk módosítása
keretében rendelkeznek az e törvény hatálybalépése előtt megszűnő vagy gazdasági társasággá átalakuló
szövetkezetektől kapott, fel nem osztható szövetkezeti vagyon felhasználásáról, valamint arról, hogyazt a
közösségi

276

alapba helyezik vagy a lekötött tartalékon belül - egyéb célra - elkülönítetten mutatják ki.
(7) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény, valamint az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI.
törvény
alapján alakult másodlagos szövetkezetekre nem vonatkozik a 10. § (3) bekezdésének második mondata
működésük
ideje alatt.
(8) A szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény alapján működő szövetkezeteknél a részjegy, befektetői
részjegy,
átalakított befektetői részjegy névértékén felül, az ezekre jutó saját tőke lekötött tartalékkal csökkentett és a
veszteség fedezésére be nem vont azon összegét, amely a szövetkezet e törvénynek megfelelő
alapszabálymódosítása
előtt keletkezett, a szövetkezet lekötött tartalékába kell helyezni.

XI. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés

107. § (1) Ez a törvény - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő hatodik hónap első napján
lép
hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépését követően alapított szövetkezetekre, valamint a
hatálybalépésekor már
működő és a 106. § (1) bekezdésének megfelelően alapszabályukat módosító szövetkezetekre kell
alkalmazni.
(2) A törvény 104. §-a a kihirdetését követő 3. napon, 109. §-a és 113. § (2) bekezdése a kihirdetést követő
hónap
első napján lép hatályba.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza e törvény keretei között - a (4) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével - a szociális szövetkezetekre, a közoktatási intézmény tag részvételével működő
iskolaszövetkezetekre, valamint a közösségi alapból nyújtott támogatásokra vonatkozó részletes szabályokat.
(4) A közoktatási intézményi tag részvételével működő iskolaszövetkezet esetén az e törvény
felhatalmazása
alapján kiadott jogszabály az iskolaszövetkezet tagságával, tagsági jogviszonyával, vagyoni hozzájárulásával,
szervezeti felépítésével, illetve gazdálkodásával kapcsolatosan az általános szabályoktól eltérő szabályokat
állapíthat
meg.

Módosuló jogszabályok
108. §
109. § a)
b)
c)
110. §
111. §

Hatályukat vesztő jogszabályok
112. § 2007. július 1-jén hatályát veszti
a) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény;
b) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXXII. törvény 9. §-a;
c) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról rendelkező
1992.
évi II. törvény;
d) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény;
e) az új szövetkezetekről szóló 2000. évi CXLI. törvény módosításáról rendelkező 2003. évi CV. törvény;
f) e törvény 110. §-a;
g) az állam vállalkozói vagyonára vonatkozó törvényekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló
1992. évi
LV. törvény 8. § (4) bekezdése;
h) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992.
évi II.
törvény módosításáról szóló 1992. évi VI. törvény;
i) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992.
évi II.
törvény módosításáról szóló 1992. évi L. törvény;
j) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról szóló 1992.
évi II.
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törvény módosításáról szóló 1993. évi XIX. törvény;
k) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1993. évi
CXVI.
törvény 2. § (2) bekezdése;
l) a kárpótlás iránti kérelmek benyújtásának határidejéről és az állampolgárok tulajdonában igazságtalanul
okozott
károk részleges kárpótlásáról szóló 1991. évi XXV. törvény módosításáról szóló 1994. évi II. törvény 6. § (2)
bekezdése;
m) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1994. évi XLIV. törvény;
n) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1994. évi C. törvény;
o) a védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény 9. § (1)
bekezdése;
p) a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény módosításáról szóló 1996. évi XXXII. törvény;
r) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 237. § (1) és (2)
bekezdése;
s) a bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 1997. évi LXVI. törvény 107. § (1) bekezdésének g) pontja;
sz) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 1999. évi
XLIX.
törvény 14. § (6) bekezdésének d) és e) pontja;
t) a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosításáról szóló 2001. évi
CXVIII.
törvény 7. § (2) bekezdése;
u) egyes pénz- és tőkepiaci tárgyú törvények módosításáról szóló 2002. évi LXIV. törvény 291. §-a;
v) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosításáról szóló 2003. évi
XXXIX. törvény 53-54. §-ai;
x) az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 40. §-a
és 58.
§-a;
y) a befektetők és a betétesek fokozott védelmével kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2004. évi
XXII. törvény 32-33. §-ai;
z) a lakásszövetkezetekről szóló 2004. évi CXV. törvény 59. §-a;
zs) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 189. §-ának
8. pontja.
113. § (1) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti az iskolaszövetkezetekről szóló
159/2001. (IX.
12.) Korm. rendelet.
(2) Az (1) bekezdésben megjelölt kormányrendelet előírásai felsőfokú oktatási intézmény tag részvételével
működő iskolaszövetkezetekre nem alkalmazhatóak.__
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2000. évi C. törvény
a számvitelről
A piacgazdaság működéséhez nélkülözhetetlen, hogy a piac szereplői számára hozzáférhetően, döntéseik
megalapozása érdekében mind a vállalkozók, mind a nem nyereségorientált szervezetek, valamint az egyéb
gazdálkodást folytató szervezetek vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok alakulásáról objektív
információk álljanak rendelkezésre.
E törvény olyan számviteli szabályokat rögzít, amelyek összhangban állnak az Európai Közösségnek e
jogterületre vonatkozó irányelveivel, figyelemmel vannak a nemzetközi számviteli elvekre, és amelyek
alapján megbízható és valós összképet biztosító tájékoztatás nyújtható e törvény hatálya alá tartozók
jövedelemtermelő képességéről, vagyonáról, vagyonának alakulásáról, pénzügyi helyzetéről és jövőbeli
terveiről.
Ennek érdekében az Országgyűlés a számvitelről a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény célja
1. § Ez a törvény meghatározza a hatálya alá tartozók beszámolási és könyvvezetési kötelezettségét, a
beszámoló összeállítása, a könyvek vezetése során érvényesítendő elveket, az azokra épített szabályokat,
valamint a nyilvánosságra hozatalra, a közzétételre és a könyvvizsgálatra vonatkozó követelményeket.

A törvény hatálya
2. § (1) A törvény hatálya - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - kiterjed a gazdaság minden olyan
résztvevőjére, amelynek működéséről a nemzetgazdaság más szereplői tájékoztatást igényelnek.
(2) A törvény hatálya alá tartozik a gazdálkodó.
(3) A törvény hatálya nem terjed ki az egyéni vállalkozóra, a polgári jogi társaságra, az építőközösségre,
továbbá a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi kereskedelmi képviseletére.
2/A. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki arra a jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra
(közkereseti társaság, betéti társaság) és korlátlan mögöttes felelősséggel működő egyéni cégre, amely az
üzleti évben (az adóévben) nyilvántartásait az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény előírásai szerint
vezeti.
(2) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvényben előírt feltételeknek meg nem felelő, (1)
bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint korlátlan mögöttes felelősséggel
működő egyéni cég attól a naptól köteles e törvény előírásait alkalmazni, amely naptól nem tartozik az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá.
(3) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült
(visszakerült), (1) bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra, valamint korlátlan
mögöttes felelősséggel működő egyéni cégre a jogelőd nélkül alapított vállalkozókra vonatkozó előírásokat
kell megfelelően alkalmazni.
(4) Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól e törvény hatálya alá átkerült
(visszakerült), (1) bekezdés szerinti jogi személyiség nélküli gazdasági társaságnak, valamint korlátlan
mögöttes felelősséggel működő egyéni cégnek - tételes leltározással alátámasztott - leltár alapján nyitó
mérleget kell készítenie. A nyitó mérlegbe az eszközöket piaci értéken, a kötelezettségeket a ténylegesen
fizetendő, a céltartalékokat a számított, a törvény előírásainak megfelelő összegben, a saját tőkét az eszközök
és a kötelezettségek (ideértve a céltartalékokat is) különbözetének összegében kell figyelembe venni. A nyitó
mérlegbe felvett eszközök és források értékének valódiságát könyvvizsgálóval kell ellenőriztetni.
(5) A törvény hatálya alá tartozó jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint korlátlan mögöttes
felelősséggel működő egyéni cég beszámolójának kiegészítő mellékletében - az (1)-(4) bekezdés előírásaival
összefüggésben - utalni kell arra, ha számviteli (nyilvántartási) kötelezettségei tekintetében a vállalkozó az
egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alá a következő üzleti évtől átjelentkezett, vagy ha e
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törvény hatálya alá - az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló törvény hatálya alól - átkerülve (visszatérve)
először készít beszámolót.

Értelmező rendelkezések, fogalmak
3. § (1) E törvény alkalmazásában
1. gazdálkodó: a vállalkozó, az államháztartás szervezetei, az egyéb szervezet, a Magyar Nemzeti Bank,
továbbá az általuk, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási intézmény;
2. vállalkozó: minden olyan gazdálkodó, amely a saját nevében és kockázatára nyereség- és
vagyonszerzés céljából üzletszerűen, ellenérték fejében termelő vagy szolgáltató tevékenységet (a
továbbiakban: vállalkozási tevékenység) végez, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a
befektetési vállalkozást és a biztosítóintézetet is, továbbá a nonprofit gazdasági társaság, az egyesülés, a
szociális szövetkezet, az iskolaszövetkezet, az európai gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság, az
európai szövetkezet, a vízitársulat, az erdőbirtokossági társulat, a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe, amennyiben nem tartozik a 3. és 4. pontban felsoroltak közé;
3. államháztartás szervezetei: azok a szervezetek, amelyeket az államháztartási törvény alapján az
államháztartás működési rendjéről szóló jogszabály ilyennek minősít;
4. egyéb szervezet:
a) a lakásszövetkezet,
b) a társasház,
c) a társadalmi szervezet, a köztestület,
d) az egyházi jogi személy,
e) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
f) az ügyvédi iroda, a szabadalmi ügyvivő iroda, a végrehajtói iroda, a közjegyzői iroda,
g)
h) a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
i) a Munkavállalói Résztulajdonosi Program keretében létrejött szervezet,
j) a víziközmű társulat,
k) a befektetési alap, az egyéb alapok,
l) a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
m) a magánnyugdíjpénztár,
n) az önkéntes nyugdíjpénztár,
o) az önkéntes kölcsönös egészség- és önsegélyező pénztár,
p) a közraktár,
r) külön jogszabályban meghatározott, jogi személynek minősülő egyéb szervezet.
(2) E törvény alkalmazásában
1. anyavállalat: az a vállalkozó, amely egy másik vállalkozónál (a továbbiakban: leányvállalat)
közvetlenül vagy leányvállalatán keresztül közvetetten meghatározó befolyást képes gyakorolni, mert az
alábbi feltételek közül legalább eggyel rendelkezik:
a) a tulajdonosok (a részvényesek) szavazatának többségével (50 százalékot meghaladóval) tulajdoni
hányada alapján egyedül rendelkezik, vagy
b) más tulajdonosokkal (részvényesekkel) kötött megállapodás alapján a szavazatok többségét egyedül
birtokolja, vagy
c) a társaság tulajdonosaként (részvényeseként) jogosult arra, hogy a vezető tisztségviselők vagy a
felügyelő bizottság tagjai többségét megválassza vagy visszahívja, vagy
d) a tulajdonosokkal (a részvényesekkel) kötött szerződés (vagy a létesítő okirat rendelkezése) alapján függetlenül a tulajdoni hányadtól, a szavazati aránytól, a megválasztási és visszahívási jogtól - döntő
irányítást, ellenőrzést gyakorol;
2. leányvállalat: az a gazdasági társaság, amelyre az 1. pont szerinti anyavállalat meghatározó befolyást
képes gyakorolni;
3. közös vezetésű vállalkozás: az a gazdasági társaság, ahol egyrészt az anyavállalat (az anyavállalat
konszolidálásba bevont leányvállalata), másrészt egy (vagy több) másik vállalkozás az 1. pont szerinti
jogosultságokkal paritásos alapon - legalább 33 százalékos szavazati aránnyal - rendelkezik. A közös
vezetésű vállalkozást a tulajdonostársak közösen irányítják;
4. társult vállalkozás: az a - konszolidálásba teljeskörűen be nem vont - gazdasági társaság, ahol az
anyavállalat vagy a konszolidálásba bevont leányvállalata jelentős részesedéssel rendelkezik, mértékadó
befolyást gyakorol a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára. Mértékadó befolyást gyakorlónak
tekintendő az a vállalkozás, amely egy másik gazdasági társaságnál legalább a szavazatok 20 százalékával
közvetlenül vagy közvetetten rendelkezik. A részesedés szavazati arányának meghatározása során a 115. §
(4) bekezdésében előírt számítási eljárást kell értelemszerűen alkalmazni;
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5. egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás: az a gazdasági társaság, ahol az anyavállalat vagy annak
leányvállalata nem gyakorol mértékadó befolyást a gazdasági társaság üzleti és pénzügyi politikájára, amely
nem tartozik a 2-4. pont szerinti vállalkozások közé;
6. konszolidálásba bevont vállalkozások: az anyavállalat, a konszolidálásba bevont leányvállalat, a
konszolidálásba bevont közös vezetésű vállalkozás együttesen;
7. kapcsolt vállalkozás: az 1. pont szerinti anyavállalat és a 2-4. pont szerinti vállalkozások (fölérendelt
anyavállalat esetében a minősítést a fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni);
8. kapcsolt fél: az 1606/2002/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban egyes nemzetközi
számviteli standardok elfogadásáról szóló 1126/2008/EK bizottsági rendeletben meghatározott fogalom.
(3) E törvény alkalmazásában
1. ellenőrzés: a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóval lezárt üzleti év(ek) adatainak a gazdálkodó, illetve az adóhatóság általi - utólagos ellenőrzése az önellenőrzés, illetve az adóhatósági
ellenőrzés keretében;
2. ellenőrzés megállapítása: az ellenőrzés során feltárt, az eszközöket-forrásokat, az eredményt, a saját
tőkét érintő hibák és hibahatások, amelyek a beszámolóval lezárt üzleti évvel (évekkel) kapcsolatosak, a
hatályos jogszabályi előírások nem vagy nem megfelelő alkalmazásából, helytelen értelmezéséből, vagy nem
megengedett, tiltott cselekmény elkövetéséből származnak;
3. jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti
évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott
értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba feltárásának évében az ellenőrzések során ugyanazon évet érintően - megállapított hibák, hibahatások eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő
értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött üzleti év mérlegfőösszegének 2
százalékát, illetve ha a mérlegfőösszeg 2 százaléka meghaladja az 500 millió forintot, akkor az 500 millió
forintot;
4. nem jelentős összegű hiba: ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott
üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelőcsökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba 3. pont
szerinti értékhatárát;
5. megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba: ha a jelentős összegű hibák és hibahatások
összevont értéke a saját tőke értékét lényegesen - a számviteli politikában meghatározott módon és
mértékben - megváltoztatja, és ezért a már közzétett - a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó
- adatok megtévesztőek. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell
tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba feltárásának évét megelőző üzleti év mérlegében
kimutatott saját tőke legalább 20 százalékkal változik (nő vagy csökken).
(4) E törvény alkalmazásában
1. közvetített szolgáltatás: a gazdálkodó által saját nevében vásárolt és a harmadik személlyel (a
megrendelővel) kötött szerződés alapján, a szerződésben rögzített módon részben vagy egészben, de
változatlan formában továbbértékesített (továbbszámlázott) szolgáltatás; közvetített szolgáltatásnál a
gazdálkodó vevője és nyújtója is a szolgáltatásnak, a gazdálkodó a vásárolt szolgáltatást részben vagy
egészben közvetíti úgy, hogy a megrendelővel kötött szerződésből a közvetítés lehetősége, a számlából a
közvetítés ténye, vagyis az, hogy a gazdálkodó nemcsak a saját, hanem az általa vásárolt szolgáltatást is
értékesíti változatlan formában, de nem feltétlenül változatlan áron, egyértelműen megállapítható;
2. alapkutatás: olyan kísérleti és elméleti munka, amelynek elsődleges célja új ismeretek szerzése a
jelenségek alapvető lényegéről és a megfigyelhető tényekről, bármiféle konkrét alkalmazási és felhasználási
célkitűzés nélkül;
3. alkalmazott kutatás: új ismeretek megszerzésére irányuló eredeti vizsgálat, amelyet elsődlegesen
valamely konkrét gyakorlati cél érdekében végeznek;
4. kísérleti fejlesztés: olyan a kutatásból és a gyakorlati tapasztalatokból nyert, már létező tudásra
támaszkodó, rendszeres munka, amelynek célja új anyagok, termékek és szerkezetek létrehozása, új
eljárások, rendszerek és szolgáltatások bevezetése vagy a már létrehozottak vagy bevezetettek lényeges
javítása;
5. hasznos élettartam: az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó időarányosan
vagy teljesítményarányosan az eredmény terhére elszámolja;
a) hasznos élettartam az az időszak, amely alatt az amortizálható eszközt a gazdálkodó a várható fizikai
elhasználódás (műszakok száma, tevékenységre jellemző körülmények, az eszköz fizikai jellemzői), erkölcsi
avulás (technológiai változások, termékek iránti kereslet), az eszköz használatával kapcsolatos jogi és egyéb
korlátozó tényezők figyelembevételével várhatóan használni fogja, vagy
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b) hasznos élettartam az a megtermelhető darabszám, elvégezhető teljesítmény vagy egyéb egységszám
figyelembevételével meghatározott időszak, amely időszak alatt a gazdálkodó az előbbieket várhatóan elő
tudja állítani az amortizálható eszköz felhasználásával;
6. maradványérték: a rendeltetésszerű használatbavétel, az üzembe helyezés időpontjában - a
rendelkezésre álló információk alapján, a hasznos élettartam függvényében - az eszköz meghatározott, a
hasznos élettartam végén várhatóan realizálható értéke. Nulla lehet a maradványérték, ha annak értéke
valószínűsíthetően nem jelentős;
7. beruházás: a tárgyi eszköz beszerzése, létesítése, saját vállalkozásban történő előállítása, a beszerzett
tárgyi eszköz üzembe helyezése, rendeltetésszerű használatbavétele érdekében az üzembe helyezésig, a
rendeltetésszerű használatbavételig végzett tevékenység (szállítás, vámkezelés, közvetítés, alapozás, üzembe
helyezés, továbbá mindaz a tevékenység, amely a tárgyi eszköz beszerzéséhez hozzákapcsolható, ideértve a
tervezést, az előkészítést, a lebonyolítást, a hiteligénybevételt, a biztosítást is); beruházás a meglévő tárgyi
eszköz bővítését, rendeltetésének megváltoztatását, átalakítását, élettartamának, teljesítőképességének
közvetlen növelését eredményező tevékenység is, az előbbiekben felsorolt, e tevékenységhez
hozzákapcsolható egyéb tevékenységekkel együtt;
8. felújítás: az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása, pontossága) helyreállítását szolgáló,
időszakonként visszatérő olyan tevékenység, amely mindenképpen azzal jár, hogy az adott eszköz
élettartama megnövekszik, eredeti műszaki állapota, teljesítőképessége megközelítően vagy teljesen
visszaáll, az előállított termékek minősége vagy az adott eszköz használata jelentősen javul és így a felújítás
pótlólagos ráfordításából a jövőben gazdasági előnyök származnak; felújítás a korszerűsítés is, ha az a
korszerű technika alkalmazásával a tárgyi eszköz egyes részeinek az eredetitől eltérő megoldásával vagy
kicserélésével a tárgyi eszköz üzembiztonságát, teljesítőképességét, használhatóságát vagy gazdaságosságát
növeli; a tárgyi eszközt akkor kell felújítani, amikor a folyamatosan, rendszeresen elvégzett karbantartás
mellett a tárgyi eszköz oly mértékben elhasználódott (szerkezeti elemei elöregedtek), amely
elhasználódottság már a rendeltetésszerű használatot veszélyezteti; nem felújítás az elmaradt és
felhalmozódó karbantartás egyidőben való elvégzése, függetlenül a költségek nagyságától;
9. karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését
szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb
időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet,
amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres
helyreállítását eredményezi;
10. behajthatatlan követelés: az a követelés,
a) amelyre az adós ellen vezetett végrehajtás során nincs fedezet, vagy a talált fedezet a követelést csak
részben fedezi (amennyiben a végrehajtás közvetlenül nem vezetett eredményre és a végrehajtást
szüneteltetik, az óvatosság elvéből következően a behajthatatlanság - nemleges foglalási jegyzőkönyv
alapján - vélelmezhető),
b) amelyet a hitelező a csődeljárás, a felszámolási eljárás, az önkormányzatok adósságrendezési eljárása
során egyezségi megállapodás keretében elengedett,
c) amelyre a felszámoló által adott írásbeli igazolás (nyilatkozat) szerint nincs fedezet,
d) amelyre a felszámolás, az adósságrendezési eljárás befejezésekor a vagyonfelosztási javaslat szerinti
értékben átvett eszköz nem nyújt fedezetet,
e) amelyet eredményesen nem lehet érvényesíteni, amelynél a fizetési meghagyásos eljárással, a
végrehajtással kapcsolatos költségek nincsenek arányban a követelés várhatóan behajtható összegével (a
fizetési meghagyásos eljárás, a végrehajtás veszteséget eredményez vagy növeli a veszteséget), amelynél az
adós nem lelhető fel, mert a megadott címen nem található és a felkutatása „igazoltan” nem járt eredménnyel,
f) amelyet bíróság előtt érvényesíteni nem lehet,
g) amely a hatályos jogszabályok alapján elévült.
A behajthatatlanság tényét és mértékét bizonyítani kell.
(5) E törvény alkalmazásában
1. üzleti vagy cégérték:
a) cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és
kötelezettségeit a vevő tételesen állományba veszi): a fizetett ellenérték és az egyes eszközök piaci értékének
az átvállalt kötelezettségek - e törvény szerinti értékeléssel meghatározott - értékével csökkentett értéke
közötti különbözet, ha a fizetett ellenérték a magasabb,
b) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit úgy szerzi meg a vevő, hogy ezzel a
vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság
részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett
ellenérték lényegesen több, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a kettő közötti pozitív különbözet,
c) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi
meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott
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társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott
társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen több, mint
az ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének figyelembevételével
meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a kettő közötti pozitív különbözet,
d)
2. negatív üzleti vagy cégérték:
a) cégvásárlás esetén (amikor a megvásárolt társaság, annak telephelye, üzlethálózata eszközeit és
kötelezettségeit a vevő tételesen állományba veszi): a fizetett ellenérték kevesebb, mint a cégvásárlás
időpontjában az egyes eszközök piaci értékének az átvállalt kötelezettségek - e törvény szerinti értékeléssel
megállapított - értékével csökkentett összege és ez a különbözet a megszerzett immateriális javak, tárgyi
eszközök, készletek reális értékének arányos csökkentésével sem szűnik meg, a fennmaradó többlet a negatív
üzleti vagy cégérték,
b) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit a vevő úgy szerzi meg, hogy ezzel a
vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott társaság
részvényeit a tőzsdén jegyzik, illetve forgalmazzák): az adott társaság megszerzett részvényeiért fizetett
ellenérték lényegesen kevesebb, mint a megvásárolt részvények piaci értéke, a különbözet a negatív üzleti
vagy cégérték,
c) cégvásárlás esetén (amikor az adott társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a vevő úgy szerzi
meg, hogy ezzel a vásárlással az adott társaságban minősített többséget biztosító befolyást szerez, és az adott
társaság részvényeit, üzletrészeit, vagyoni betéteit a tőzsdén nem jegyzik, nem forgalmazzák): az adott
társaság megszerzett részvényeiért, üzletrészeiért, vagyoni betéteiért fizetett ellenérték lényegesen kevesebb,
mint az ezen befektetésre jutó - az adott társaság eszközei és kötelezettségei piaci értékének
figyelembevételével meghatározott (számított) - saját tőke értéke, a kettő közötti negatív különbözet,
d)
3. többségi befolyás, minősített többséget biztosító befolyás: a gazdasági társaságokról szóló törvényben
meghatározott fogalom;
4. létesítő okirat: a gazdálkodó alapításához szükséges jogszabályban előírt okirat, ide tartozik különösen:
a társasági szerződés, az alapító okirat, az alapszabály, az egyéb módon nevezett - a tulajdonosok közötti megállapodás.
(6) E törvény alkalmazásában
1. mérlegkészítés időpontja: a mérleg egyes tételeihez kapcsolódóan meghatározott azon - az üzleti év
mérleg-fordulónapját követő - időpont, amely időpontig a megbízható és valós vagyoni helyzet
bemutatásához szükséges értékelési feladatokat el lehet és el kell végezni;
2. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy
dematerializált értékpapír, illetve e törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat,
amelyben a kibocsátó (adós) meghatározott pénzösszeg rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi
magát, hogy a pénz (kölcsön) összegét, valamint annak meghatározott módon számított kamatát vagy egyéb
hozamát, és az általa esetleg vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír birtokosának (a hitelezőnek) a
megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti. Ide tartozik különösen: a kötvény, a kincstárjegy, a
letéti jegy, a pénztárjegy, a célrészjegy, a takaréklevél, a jelzáloglevél, a hajóraklevél, a közraktárjegy, az
árujegy, a zálogjegy, a kárpótlási jegy, a határozott idejű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegy;
3. tulajdoni részesedést jelentő befektetés: minden olyan nyomdai úton előállított (előállíttatható) vagy
dematerializált értékpapír, illetve e törvény által értékpapírnak minősített, jogot megtestesítő okirat,
amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg, illetve pénzértékben meghatározott nem pénzbeli vagyoni
érték tulajdonba - vagy használatbavételét elismerve arra kötelezi magát, hogy ezen értékpapír, okirat
birtokosának meghatározott vagyoni és egyéb jogokat biztosít. Ide tartozik különösen: a részvény, az
üzletrész, a részjegy, a vagyonjegy, a vagyoni betét, a határozatlan futamidejű befektetési alap által
kibocsátott befektetési jegy, a kockázati tőkejegy, a kockázati tőkerészvény;
4. diszkont értékpapír: olyan hitelviszonyt megtestesítő, nem kamatozó értékpapír, amelyet névérték alatt
bocsátottak ki, és a lejáratkor névértéken váltanak be;
5. vásárolt készletek: az anyagok [alap-, segéd-, üzem- és fűtőanyag, alkatrészek, a 28. § (3) bekezdésének
a) pontja szerinti eszközök], az áruk (kereskedelmi készletek, betétdíjas göngyölegek, a közvetített
szolgáltatások), a készletre adott előlegek;
6. saját termelésű készletek: a befejezetlen termelés, a félkész termékek, a késztermékek, a növendék-,
hízó- és egyéb állatok;
7. FIFO módszer: az elsőként bevételezett eszköz elsőként kiadva; az elsőként megvásárolt (előállított)
eszköz kerül először értékesítésre (felhasználásra), következésképpen az időszak végén az eszközök között
maradó tételek a legutóbb megvásárolt (előállított) tételek.
(7) E törvény alkalmazásában
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1. igénybe vett szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amely nem tartozik a közvetített szolgáltatás,
illetve az egyéb szolgáltatás közé; különösen az utazásszervezés, a szállítás-rakodás, a raktározás, a
csomagolás, a kölcsönzés, a bérlet, a bérmunka, az eszközök karbantartása, a postai és távközlési
szolgáltatás, a mosás és vegytisztítás, a bizományi tevékenység, az ügyletszerzés, az oktatás és továbbképzés,
a hirdetés, a reklám és propaganda, a piackutatás, a könyvkiadás, a lapkiadás, a szállodai szolgáltatás, a
vendéglátás, a kutatás és kísérleti fejlesztés, a tervezés és lebonyolítás, a könyvvizsgálat, a könyvviteli
szolgáltatás;
2. egyéb szolgáltatás: a pénzügyi, a befektetési, a biztosítóintézeti, a hatósági igazgatási, az egyéb
hatósági szolgáltatás;
3. személyi jellegű egyéb kifizetések: azok a természetes személyek részére teljesített kifizetések,
elszámolt összegek, amelyeket a kifizető a természetes személy részére jogszabályi előírás vagy saját
elhatározása alapján teljesít, és nem tartoznak a bérköltség, illetve a vállalkozási díj fogalmába. Ilyenek
különösen: a szerzői jogdíj, a lakhatási költségtérítés, a lakásépítésre nyújtott támogatás (ideértve az átvállalt
kamatot és kezelési költséget is), az étkezési térítés, a munkábajárással kapcsolatos költségtérítés, a jubileumi
jutalom, a dolgozó kötelezettségvállalásának térítése, a bányászati keresetkiegészítés, a tárgyjutalmak, az
egyéb természetbeni munkajövedelmek, a megváltozott munkaképességű munkavállalók keresetkiegészítése,
a betegszabadság díjazása, a munkáltatót terhelő táppénz, táppénz-kiegészítés, a munkavállaló részére kötött,
de a munkáltató által fizetett baleset-, élet- és nyugdíjbiztosítás díja, az önkéntes pénztárba befizetett
munkáltatói tagdíj-hozzájárulás, a magánnyugdíjpénztárba befizetett munkáltatói tagdíj-kiegészítés, a
munkáltatót terhelő, illetve általa átvállalt személyi jövedelemadó, a jóléti és kulturális költségek, a
végkielégítés, a munkáltatói hozzájárulás a korengedményes nyugdíj igénybevételéhez, továbbá az
alkalmazottakat, munkavállalókat megillető kifizetések, mint a napidíj, a különélési pótlék, a jogszabály
alapján fizetett költségtérítések, a sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését követően fizetett személyi
alapbér, a találmányi díj, a szabadalom vételára és hasznosítási díja, az újítási díj, az ezekkel kapcsolatosan
fizetett közreműködői díj, valamint nem a munkaviszonnyal összefüggésben fizetett szerzői, írói és más
szerzői jogvédelmet élvező munkák díjai, az azokkal kapcsolatos közreműködői díjak, a mezőgazdaságban
részesmunkát végzők díjazása, a természetben adott juttatások, a reprezentáció költségei, és minden egyéb, a
statisztikai előírások szerint egyéb munkajövedelemnek, szociális költségnek minősített összegek.
(8) E törvény alkalmazásában
1. tőzsde, tőzsdei határidős, opciós és azonnali ügylet, elszámolóház, elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, központi értékpapírszámla, értékpapírszámla, ügyfélszámla, dematerializált értékpapír,
másodlagos értékpapír, értékpapír kölcsönzés: a tőkepiacról szóló törvényben meghatározott fogalom;
2. repó-, fordított repóügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír tulajdonjogának
átruházásáról rendelkezik a szerződéskötéssel egyidejűleg meghatározott vagy meghatározandó jövőbeli
időpontban történő visszavásárlási kötelezettség mellett, meghatározott visszavásárlási áron, függetlenül
attól, hogy az ügylet futamideje alatt a vevő az ügylet tárgyát képező értékpapírt megszerzi és azzal szabadon
rendelkezhet (szállításos repóügylet) vagy nem szerzi meg az értékpapírt, azzal szabadon nem rendelkezhet,
hanem óvadékként kerül elhelyezésre a vevő javára a futamidő alatt (óvadéki repóügylet). Az óvadéki
repóügylet a valódi penziós ügyletek szabályai szerint, a szállításos repóügylet a nem valódi penziós ügyletek
szabályai szerint kerül elszámolásra, melynek során értelemszerűen alkalmazhatók a törvény felhatalmazása
alapján kiadott, a hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámolókészítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet ezen ügyletekre vonatkozó előírásai;
3. pénzügyi instrumentum: olyan szerződéses megállapodás, amelynek eredményeként az egyik félnél
pénzügyi eszköz, a másik félnél pénzügyi kötelezettség vagy saját tőke (tőkeinstrumentum) keletkezik. Így
különösen: a szerződéses megállapodáson alapuló követelés és kötelezettség, a pénzeszköz, az értékpapír
(hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és tulajdoni részesedést jelentő befektetés), a származékos ügylet;
4. elszámoló ár: a tőzsde által a határidős ügyletek tárgyát képező tőzsdetermékre kereskedési naponként
megállapított és kihirdetett árfolyam (piaci érték), amely a befektetési szolgáltató napi árfolyamalakulásból
adódó pénzügyi kötelezettségei és követelései kiszámításának alapjául szolgál;
5. tőzsdén kívüli határidős ügylet: valamely áru, pénzügyi instrumentum szerződésben előre
meghatározott áron (kötési ár), árfolyamon és mennyiségben egy a szerződésben rögzített későbbi
időpontban (lejáratkor, amely a 9. pontban foglalt időszakot meghaladja) tőzsdén kívül történő adásvétele;
6. tőzsdén kívüli opciós ügylet: valamely árura, pénzügyi instrumentumra tőzsdén kívül kötött, a
tőkepiacról szóló törvényben opciós ügyletként meghatározott fogalomnak megfelelő ügylet;
7. swap (deviza-, tőke- és kamatcsere) ügylet: valamely pénzügyi instrumentum cseréjére vonatkozó olyan
összetett megállapodás, amely általában egy azonnali és egy határidős adásvételi ügyletből, illetve több
határidős ügyletből tevődik össze és általában jövőbeni pénzáramlások cseréjét vonja maga után;
8. kamat swap ügylet: valamely tőkeösszegre rögzített kamatláb alapján számított fix kamat és - bizonyos
piaci kamatlábhoz, feltételhez igazított - változó kamatláb alapján számított változó kamatösszeg
meghatározott időközönkénti cseréje;
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9. tőzsdén kívüli azonnali ügylet: az ügyletkötést követő legfeljebb 8 munkanapon belül, devizaügylet
esetén 2 munkanapon belül teljesített, értékpapír adásvételi, illetve csereügylet;
10. fedezeti ügylet: olyan kockázatfedezeti céllal kötött származékos, illetve valutára, devizára vonatkozó
azonnali ügylet, amelynek várható árfolyamnyeresége, illetve kamatbevétele egy másik ügyletből vagy
ügyletek sorozatából (fedezett ügyletek, tételek) adódó nyitott pozíció, várható árfolyamveszteség, illetve
kamatveszteség kockázatának fedezetére szolgál, vagy amelynek várható jövőbeni pénzáramlása, illetve az
abban bekövetkező változások egy vagy több fedezett ügylet (tétel vagy tételek) jövőbeni pénzáramlásában
bekövetkező változások kockázatának fedezetére szolgál. A fedezeti ügylet és a fedezett ügylet vagy
ügyletek (tétel vagy tételek) eredménye nagyságrendileg azonos vagy megközelítőleg azonos, ellenkező
előjelű, nagy valószínűséggel realizálódó, egymással szoros korrelációt mutató, egymást ellentételező
nyereség és veszteség, vagy jövőbeni pénzáramlása, illetve az abban bekövetkező változások egymást
ellentételező pénzkiadások és pénzbevételek. A fedezeti ügylet rendeltetése szerint lehet:
a) piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet: valamely fedezett ügyletből vagy ügyletekből eredő, a
mérlegben szereplő eszköz, illetve kötelezettség egésze vagy meghatározott része piaci értékében
bekövetkező változás, vagy valamely származékos ügylet jövőben várható eredményében (piaci értékében)
bekövetkező változás miatt fennálló kockázat fedezetére szolgáló ügylet. A fedezett kockázat valamilyen
konkrét kockázat, amely befolyásolja a beszámolóban szereplő eredményt;
b) cash-flow fedezeti ügylet: valamely fedezett ügyletből eredő mérlegbeni eszközhöz vagy
kötelezettséghez (ideértve az azokkal összefüggő kamatfizetéseket is), illetve áru vagy pénzügyi eszköz
leszállításával teljesülő (leszállítási) határidős, opciós ügylethez vagy swap ügylethez, továbbá előrejelzett
ügylethez kapcsolódó jövőbeni pénzáramlásokban bekövetkező változás miatt fennálló kockázat fedezetére
szolgáló ügylet. A fedezett kockázat valamely konkrét pénzáramlásban bekövetkező kockázat, amely
befolyásolja a beszámolóban szereplő eredményt is;
c) külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete: a külföldi pénznemben fennálló,
kapcsolt vállalkozásnak minősülő külföldi gazdálkodó szervezetben lévő tulajdoni részesedést jelentő, nem
kereskedési célra tartott befektetés (részvény, üzletrész, egyéb részesedés), valamint az ezen gazdálkodó
szervezettel szemben fennálló hosszú lejáratú követelés vagy kötelezettség devizaárfolyam-változásból
adódó kockázatának fedezetére kötött ügylet;
11. penziós (elhelyezési) ügylet: olyan ügylet, amelyben az egyik fél ("penzióba adó") a mérlegében
szereplő, tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket (a valuta, a deviza és a saját kibocsátású hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír, illetve saját kibocsátású tulajdoni részesedést jelentő befektetés kivételével) ruház át
a másik félre ("penzió átvevője"), olyan megállapodás mellett, hogy ugyanezeket a pénzügyi eszközöket sorozatban kibocsátott értékpapírok esetén az azonos sorozathoz tartozó, azonos mennyiségű és névértékű
értékpapírokat - a penzió átvevője a megállapodásban rögzítettek szerinti későbbi időpontban (időpontig),
meghatározott áron visszaszármaztatja az a), illetve a b) pontban foglaltak szerint a penzióba adónak;
a) valódi penziós (elhelyezési) ügylet: olyan penziós ügylet, amelyben legalább az egyik fél hitelintézet, és
amelyben a penzió átvevője kötelezi magát, hogy a pénzügyi eszközöket egy meghatározott vagy a penzióba
adó által meghatározandó időpontban visszaadja, továbbá a penzióba adó szerződéses kikötésekkel a
pénzügyi eszközök feletti ellenőrzési jogokat (rendelkezési jog az eszköz tovább értékesítéséről, fedezetként
való felhasználásáról, kölcsönbeadásáról, valamint a hasznok szedésére vonatkozó jog) fenntartja. A valódi
penziós ügylet kölcsönügyletként kerül elszámolásra, az ügylet tárgyát képező eszköz a penzióba adó
könyveiben marad, az eladási és a visszavásárlási ár különbözete kamatnak minősül.;
b) nem valódi penziós (elhelyezési) ügylet: olyan penziós ügylet, amelyben a felek megállapodásától
függően, a penzió átvevője saját döntése (jogosultsága) alapján egy előre rögzített időpontban (időpontig),
vagy az általa megállapított későbbi időpontban vagy egy, a későbbiekben bekövetkező feltétel beállta
esetén, annak időpontjában az eladási áron, vagy a felek által meghatározott más áron visszaadja, a penzióba
adó pedig visszaveszi a penzió tárgyát. Nem valódi penziós ügyletnek minősül az is, ha a penzió átvevője
kötelezi magát, hogy a penzió tárgyát egy előre meghatározott vagy a penzióba adó által meghatározandó
időpontban visszaadja és a penzióba adó a penzió tárgya feletti ellenőrzési jogokat szerződéses kitételekkel
nem tartja fenn. A nem valódi penziós ügylet a pénzügyi eszközök adásvételére vonatkozó általános
szabályok szerint kerül elszámolásra;
12. elektronikus pénzeszköz: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben
meghatározott fogalom;
13. pénzügyi lízing: olyan szerződés alapján valósul meg, amely szerződés értelmében a lízingbe adó a
lízingbe vevő igényei szerint beszerzett és a lízingbe adó tulajdonát képező eszközt lízingdíj ellenében, a
szerződésben rögzített időtartamra a lízingbe vevő használatába, birtokába adja azzal, hogy a lízingbe vevőt
terheli a használatból következően minden költség és kockázat, a lízingbe vevő jogosult a hasznok szedésére,
a szerződés időtartamának végén a lízingelt eszköz tulajdonjogát a lízingbe vevő vagy az általa megjelölt
megszerzi (vagy megszerezheti), a maradványérték megfizetésével vagy anélkül, illetve a lízingbe vevőt
elővételi jog illeti meg, a lízingbe vevő azonban ezen jogairól a szerződés megszűnése előtt le is mondhat;
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14. függő kötelezettség: az olyan - általában - harmadik személlyel szemben vállalt kötelezettség, amely a
mérleg fordulónapján fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. A függő
kötelezettségek lehetnek pénzeszközre, illetve egyéb eszközre vonatkozó függő kötelezettségek. A
pénzeszközre vonatkozó függő kötelezettségek közé tartoznak különösen: a kezességvállalási, a
garanciavállalási, a váltókezesi kötelezettség, az opciós ügyletekkel, a nem valódi penziós ügyletekkel, a le
nem zárt peres ügyekkel kapcsolatban várható kötelezettségek. Az egyéb eszközre vonatkozó kötelezettségek
közé tartoznak különösen a fedezetként, biztosítékként, óvadékként felajánlott (szolgáló) vagyontárgyak és
az opciós ügylet miatti egyéb eszköz átadására vonatkozó kötelezettségek;
15. biztos (jövőbeni) kötelezettség: az olyan visszavonhatatlan kötelezettség, amely a mérleg
fordulónapján már fennáll, de a szerződés teljesítése még nem történt meg, ezért mérlegtételként nem
szerepeltethető. A biztos (jövőbeni) kötelezettségek lehetnek pénzeszközre, illetve egyéb eszközre vonatkozó
biztos (jövőbeni) kötelezettségek. Idetartoznak különösen: a határidős adásvételi ügyletek, a swap ügyletek
határidős része miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására vonatkozó kötelezettségek. Nem tartoznak
ide az üzleti tevékenységgel kapcsolatos, folyamatosan felmerülő költségek;
16. mérlegen kívüli tétel: olyan, szerződés alapján fennálló mérlegen kívüli [függő vagy biztos (jövőbeni)]
kötelezettség, illetve követelés, amely pénzeszköz vagy egyéb eszköz átadására, illetve átvételére
vonatkozik, a mérleg fordulónapján már fennáll, de mérlegtételkénti szerepeltetése egy jövőbeni esemény
bekövetkezésétől vagy a szerződés teljesítésétől függ;
17. függő követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg fordulónapján fennálló
követelés, amelynek mérlegtételkénti szerepeltetése jövőbeni eseménytől függ. Idetartoznak különösen a
kapott garanciák, kezességek harmadik felek tartozásaiért, valamint a kapott fedezetek, biztosítékok,
zálogtárgyak, óvadékok és az opciós ügylet miatti pénzeszköz vagy egyéb eszköz átvételére vonatkozó
követelések;
18. biztos (jövőbeni) követelés: olyan pénzeszközre vagy egyéb eszközre vonatkozó, a mérleg
fordulónapján fennálló követelés, amelynek mérlegtételkénti szerepeltetése a szerződés teljesítésétől függ.
Idetartoznak különösen: a határidős adásvételi ügyletek, a swap ügyletek határidős része miatti pénzeszköz
vagy egyéb eszköz átvételére vonatkozó követelések;
19. hátrasorolt eszköz: az a követelés, illetve hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amely az adósnál,
illetve az értékpapír kibocsátójánál hátrasorolt kötelezettségnek minősül, és amely felett az adós, illetve az
értékpapír kibocsátó felszámolása, csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után lehet rendelkezni,
illetve kiegyenlíteni;
20. keresztárfolyam: a Magyar Nemzeti Bank által közzétett - az érintett két devizára az adott napon
érvényes - hivatalos devizaárfolyamokból számított árfolyam (az érintett két deviza egymáshoz viszonyított
aránya).
(9) E törvény alkalmazásában
1. pénzügyi eszköz:
a) a pénzeszköz,
b) a szerződéses megállapodáson alapuló követelés pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más
felektől való átvételére (ideértve a mérlegben szereplő követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírokat, valamint a határidős, opciós ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt
fennálló mérlegen kívüli követeléseket is),
c) a szerződéses megállapodás alapján biztosított jog pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan kedvező
feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog vevőjénél az opciós jog értékét),
d) a más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum (más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést
jelentő befektetés);
2. pénzügyi kötelezettség:
a) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzeszközök vagy egyéb pénzügyi eszközök más
felek részére történő átadására (ideértve a mérlegben szereplő kötelezettségeket, valamint a határidős, opciós
ügyletek, illetve a swap ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló mérlegen kívüli kötelezettségeket is),
b) a szerződéses megállapodáson alapuló kötelezettség pénzügyi instrumentumoknak potenciálisan
kedvezőtlen feltételek mellett történő cseréjére más felekkel (ideértve az opciós jog kiírójának egyoldalú
kötelezettségvállalását is pénzügyi elszámolással teljesülő ügyleteknél a záráskori piaci ár és a határidős
kötési ár különbözetében, illetve áru vagy pénzügyi eszköz leszállításával teljesülő ügyletnél a határidős
kötési ár összegében);
3. tőkeinstrumentum: a tulajdoni részesedést jelentő befektetés kibocsátójánál a saját tőke (saját
tőkeelem);
4. más vállalkozó saját tőkéjét megtestesítő instrumentum: más vállalkozóban lévő tulajdoni részesedést
jelentő befektetés a befektetőnél, amely a kibocsátó vállalkozó eszközeiben valamennyi kötelezettség
(beleértve a céltartalékot és a passzív időbeli elhatárolást is) levonása után fennmaradó részesedést biztosítja;
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5. kereskedési célú pénzügyi eszköz: a rövid távú ár- és árfolyam-ingadozásokból származó nyereség
elérése céljából szerzett pénzügyi eszköz. [Így különösen: a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír és tulajdoni részesedést jelentő befektetés, a gazdálkodó által keletkeztetett, a vásárolt vagy
harmadik fél által a gazdálkodóra engedményezett követelés, amelyet a gazdálkodó azonnal vagy rövid távon
(egy éven belül) értékesíteni szándékozik, továbbá a kereskedési célúnak minősített, rövid távú
nyereségszerzés céljára portfolió-kezelésbe helyezett pénzügyi eszköz, a nem fedezeti célú származékos
ügyletből eredő mérlegen kívüli követelés függetlenül attól, hogy portfolió részét képezi vagy egyedi
szerződésen alapul.];
6. kereskedési célú pénzügyi kötelezettség: a nem fedezeti célú származékos ügyletből eredő mérlegen
kívüli kötelezettség, valamint az értékpapír kölcsönbevétele miatt fennálló kötelezettség;
7. értékesíthető pénzügyi eszköz: olyan pénzügyi eszköz, amelyet nem soroltak be a kereskedési célú
pénzügyi eszközök, a lejáratig tartott pénzügyi eszközök és a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más
követelések közé. (Így különösen a befektetési céllal tartott tulajdoni részesedést jelentő befektetés, a
befektetett eszközök között kimutatott, nem lejáratig tartott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve az a
vásárolt vagy harmadik fél által a gazdálkodóra engedményezett követelés, amelyről a gazdálkodó a
nyilvántartásba vételkor még nem döntötte el, hogy rövid távon értékesíteni, behajtani vagy lejáratig tartani
szándékozik.);
8. lejáratig tartott pénzügyi eszköz: olyan pénzügyi eszköz [ideértve a befektetett eszközök, illetve a
forgóeszközök között kimutatott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, továbbá az áru leszállításával záruló
határidős, opciós ügyletekből eredő mérlegen kívüli követelést], amelyet a vállalkozó annak lejáratáig
szándékozik és képes megtartani, valamint a bankbetét, illetve a pénzeszköz. Nem tartoznak ide a
gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelések;
9. a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelés: a gazdálkodó által pénzügyi eszközök, áruk
vagy szolgáltatások - közvetlenül az adósnak teljesített - rendelkezésre bocsátásával létrehozott, rögzített
vagy meghatározható fizetéssel járó pénzügyi eszköz (ide nem értve azt, amelyet a gazdálkodó kereskedési
célúvá minősített, illetve a vásárolt vagy harmadik fél által a gazdálkodóra engedményezett követelést);
10. egyéb pénzügyi kötelezettség: minden olyan - mérlegben szereplő, illetve mérlegen kívüli - pénzügyi
kötelezettség, amely nem tartozik a kereskedési célú kötelezettségek közé;
11. származékos ügylet: olyan árualapú vagy pénzügyi eszközre vonatkozó, kereskedési célú vagy
fedezeti célú határidős, opciós vagy swap ügylet, illetve ezek további származékai, amelyek
a) teljesítése pénzben vagy más pénzügyi instrumentummal történik,
b) értéke egy meghatározott kamatláb, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve tulajdoni részesedést
jelentő befektetés árfolyama, áru vagy pénzügyi eszköz ára, devizaárfolyam, árindex, árfolyamindex,
kamatindex, hitelmérték (bonitás) vagy hitelindex, illetve egyéb hasonló tényezők (mögöttesek)
függvényében változik,
c) a keletkezéskor nem vagy csak csekély mértékben igényelnek nettó befektetést más, hasonlóan a piaci
tényezők függvényében változó ügyletekhez (szerződésekhez) viszonyítva,
d) pénzügyi rendezésükre előre meghatározott későbbi időpontban, illetve időpontig (a jövőben) kerül sor.
Nem minősül származékos ügyletnek az olyan határidős és opciós ügylet, amely kezdeményezésének,
megkötésének és fenntartásának célja az ügylet tárgyát képező áru beszerzése, értékesítése vagy használata,
és amely az ügylet tárgyát képező áru átadásával (leszállításával) teljesül az ügylet zárásakor (ide nem értve
azt, amikor a pénzügyi rendezés - a záráskori piaci ár és a határidős kötési árfolyam közötti különbözet,
illetve a pénzáramlások pénzügyi elszámolása - a felek közötti megállapodás alapján, pénzeszköztől eltérő
pénzügyi instrumentum átadásával, rendelkezésre bocsátásával teljesül, pénzmozgás helyett);
12. valós érték: az az összeg, amelyért egy eszköz elcserélhető (eladható, illetve megvásárolható), vagy
egy kötelezettség rendezhető megfelelően tájékozott, az üzletkötési szándékukat kinyilvánító felek között, a
szokásos piaci feltételeknek megfelelően kötött (köthető) ügylet (szerződés) keretében. Valós érték a piaci
megítélésről rendelkezésre álló információk alapján lehet:
a) a piaci érték, amely
aa) a tőzsdén jegyzett árfolyam, ha a pénzügyi instrumentum a tőzsdén forgalmazott és van tőzsdén
jegyzett ára, árfolyama,
ab) a két fél szabad megállapodása szerinti ár, ha a pénzügyi instrumentumnak nincs tőzsdén jegyzett ára,
árfolyama, de tőzsdén kívüli piacon kialakult, a piaci ár tendenciáját megfelelően tükröző árajánlatokkal,
illetve az üzleti év során történt értékesítés adataival rendelkezik, amely a piaci értékítéletet az értékelés
időpontjában megfelelően jellemzi,
ac) az előzőek hiányában a pénzügyi instrumentum összetevőinek, vagy hasonló pénzügyi
instrumentumoknak a piaci ára alapján meghatározott érték (számított piaci érték),
b) az általános értékelési eljárásokkal meghatározott, a piaci árat elfogadhatóan közelítő érték;
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13. előrejelzett ügylet: olyan ügylet, amelyre vonatkozóan a felek a szerződést még nem kötötték meg, de
amelynek bekövetkezése nagy valószínűséggel várható és számszerűsíthető az ügylet fajtája, tárgya,
nagyságrendje, időpontja, időtartama, illetve egyéb feltételei tekintetében;
14. fedezeti hatékonyság: annak kifejezésére szolgál, hogy a fedezeti ügylet valós értékének vagy
pénzáramlásainak változása az ügylet kezdetekor és annak teljes lejárati ideje alatt mennyiben ellensúlyozza
a fedezett ügylet vagy ügyletek (tétel vagy tételek) valós értékében vagy pénzáramlásaiban bekövetkező
változásokat. A hatékony fedezet alapvető feltételei:
a) a fedezeti ügylet valós értékének vagy pénzáramlásainak változása az ügylet kezdetekor és annak teljes
lejárati ideje alatt csaknem teljes egészében ellensúlyozza a fedezett ügylet (tétel) valós értékében vagy
pénzáramlásaiban bekövetkező változásokat,
b) a fedezeti ügylet és a fedezett ügylet (tétel) valós értékében vagy pénzáramlásaiban bekövetkezett
változások egymáshoz viszonyított aránya 80 és 125 százalék közötti sávban van,
c) a fedezeti ügylet és a fedezett ügylet (tétel) fő feltételei azonosak (így különösen az ügylet jellegétől
függően: az ügylet tárgya, annak mennyisége és névértéke, a lejárati idő, a kamatfeltételek, az átárazási, a
kamatfizetési, a tőketörlesztési időpontok, a kamatok mérésének alapja, a devizanem, a szerződéskötés
időpontja és helye stb.),
d) a fedezeti ügylet lejárati ideje ugyanolyan vagy legfeljebb olyan hosszú, mint a fedezett ügylet (tétel)
lejárati ideje.
A fedezeti hatékonyság mérésének (vizsgálatának) módszerét és időpontjait a kockázatkezelési és fedezeti
politikával összhangban a számviteli politika részeként rögzíteni kell.
(10) E törvény alkalmazásában
nemzetközi számviteli standardok: a Nemzetközi Számviteli Standardok Testülete [International
Accounting Standards Board (IASB)] által elfogadott vagy kibocsátott Nemzetközi Számviteli Standardok
[International Accounting Standards (IAS)], Nemzetközi Pénzügyi Beszámolási Standardok [International
Financial Reporting Standards (IFRS)] és a kapcsolódó Értelmezések (SIC, IFRIC interpretations), ezen
standardok módosításai és az azokhoz kapcsolódó értelmezések.
(11) E törvény exportra, importra vonatkozó rendelkezéseinek alkalmazásában:
1. külföld: a Magyar Köztársaság államhatárán kívüli terület;
2. külföldi: az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy,
amelynek (akinek) székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, illetve lakóhelye, ennek hiányában
szokásos tartózkodási helye külföldön van;
3. belföld: a Magyar Köztársaság területe;
4. belföldi: az a jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy,
amelynek (akinek) székhelye, ennek hiányában állandó telephelye, illetve lakóhelye, ennek hiányában
szokásos tartózkodási helye belföldön van.
(12) E törvény alkalmazásában
Európai Gazdasági Térség állama: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam.

II. Fejezet
BESZÁMOLÁS ÉS KÖNYVVEZETÉS
Beszámolási kötelezettség
4. § (1) A gazdálkodó működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek
zárását követően, e törvényben meghatározott könyvvezetéssel alátámasztott beszámolót köteles - magyar
nyelven - készíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolónak megbízható és valós összképet kell adnia a gazdálkodó
vagyonáról, annak összetételéről (eszközeiről és forrásairól), pénzügyi helyzetéről és tevékenysége
eredményéről.
(3) A törvényben előírtakon túlmenő, további információkat kell a kiegészítő mellékletben megadni,
amennyiben e törvény előírásainak alkalmazása, a számviteli alapelvek érvényesítése nem elegendő a
megbízható és valós összképnek a mérlegben, az eredménykimutatásban történő bemutatásához.
(4) A törvény előírásaitól csak abban a kivételes esetben lehet - a könyvvizsgáló egyetértése és ilyen
tartalmú nyilatkozata mellett - eltérni, ha az adott körülmények mellett e törvény valamely rendelkezésének
alkalmazása [ideértve a (3) bekezdés szerint a kiegészítő mellékletben való bemutatást is] nem biztosítja a (2)
bekezdés szerinti megbízható és valós összképet. Minden ilyen eltérést közölni kell a kiegészítő
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mellékletben, bemutatva annak indokait, valamint az eszközökre-forrásokra, a pénzügyi helyzetre és az
eredményre gyakorolt hatását is.
(5) A törvény előírásaitól való (4) bekezdés szerinti - kivételes esetekre vonatkozó - eltérés nem
eredményezheti azt, hogy a bemutatott összkép ellentétes az Európai Közösség e jogterületre vonatkozó
irányelveiben foglaltakkal, illetve nem lehet olyan számviteli eljárás eredménye, amelynek alkalmazása nincs
összhangban azokkal.
5. § Az államháztartás szervezetei beszámolási kötelezettségét, a beszámolót alátámasztó könyvvezetési
kötelezettségét, a beszámolás és a könyvvezetés során érvényesítendő sajátos fogalmi meghatározásokat - e
törvény alapján és az államháztartási törvényben foglaltakra figyelemmel - kormányrendelet szabályozza.
6. § (1) A Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a
biztosítóintézet könyvvezetésének és éves beszámolókészítésének sajátosságait kormányrendelet
szabályozza.
(2) Az egyéb szervezet beszámolási kötelezettségének, beszámolót alátámasztó könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságait a vonatkozó külön jogszabály és e törvény alapján kormányrendelet
szabályozza.
(3) A gazdálkodó, illetve a természetes személy által alapított egészségügyi, szociális és oktatási
intézmény könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettségét - e törvény és a vonatkozó külön jogszabály
rendelkezései alapulvételével - a létrehozó szervezet állapítja meg azzal, hogy a létrehozott szervezetet - jogi
személyiségének megfelelően - a 3. § (1) bekezdése 2-4. pontjai szerinti szervezetek közé kell besorolnia.
7. § (1) Az 5-6. §-ban hivatkozott kormányrendelet a megjelölt szervezetek tekintetében azokat a sajátos
szabályokat tartalmazhatja, amelyek - egyéb jogszabályi előírásokból következően - eltérnek a törvény 17158. §-aiban előírt szabályoktól, de nem ellentétesek a törvény alapelveivel. A kormányrendelettel nem
érintett törvényi előírásokat az 5-6. §-ban megjelölt szervezeteknél - a kormányrendeletben meghatározott
sajátosságokon túlmenően - alkalmazni kell.
(2) A törvény 17-158. §-aiban foglaltakat a kormányrendelet előírásai figyelembevételével kell alkalmazni
az 5-6. §-ban hivatkozott kormányrendeletben megjelölt szervezeteknek is.
8. § (1) A beszámoló formája az éves nettó árbevétel nagyságától, a mérleg főösszegétől, a
foglalkoztatottak létszámától, mindezek határértékeitől függ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámoló lehet:
a) éves beszámoló,
b) egyszerűsített éves beszámoló,
c) összevont (konszolidált) éves beszámoló,
d) egyszerűsített beszámoló.
(3) A gazdálkodónak a (2) bekezdés szerinti beszámolót kettős könyvvitellel kell - a (4) bekezdésben
foglalt kivétellel - alátámasztania.
(4) Egyszeres könyvvitellel alátámasztott - a (2) bekezdés d) pontja szerinti - egyszerűsített beszámolót
készíthet a gazdálkodó, ha azt e törvény vagy az 5-6. §-okban hivatkozott kormányrendelet lehetővé teszi.
(5) A gazdálkodó legfőbb irányító (vezető) szervén, ügyvezető szervén és felügyelő testületén belül a
tagok együttes kötelezettsége - a külön jogszabályban meghatározott hatáskörükben eljárva - annak
biztosítása, hogy az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves
beszámoló [ideértve a 10. § (2) és (3) bekezdése alapján a nemzetközi számviteli standardok szerint
elkészített összevont (konszolidált) éves beszámolót is], valamint a kapcsolódó üzleti jelentés összeállítása és
nyilvánosságra hozatala e törvény előírásainak megfelelően történjen.
9. § (1) Éves beszámolót és üzleti jelentést köteles készíteni a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) Egyszerűsített éves beszámolót készíthet a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ha két egymást követő
üzleti évben a mérleg fordulónapján a következő, a nagyságot jelző három mutatóérték közül bármelyik kettő
nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg az 500 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel az 1000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma az 50 főt.
(3) A (2) bekezdés előírásait a nyilvánosan működő részvénytársaság, az anyavállalat, a konszolidálásba e
törvény 120-134. §-a szerint bevont vállalkozás, valamint az olyan vállalkozó, amelynek kibocsátott - a 3. §
(6) bekezdés 2-3. pontja szerinti - értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett vagy az engedélyezést
már kérelmezték, nem alkalmazhatja.
(4)
(5) Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál - a (2) bekezdés b) pontjában foglaltak alkalmazásakor -, ha az
üzleti évet megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az éves nettó árbevétel adatai hiányoznak
vagy csak részben állnak rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható éves nettó árbevételt és - ha van - a
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megelőző (első) üzleti év éves (éves szintre átszámított) nettó árbevételét kell figyelembe venni. Az
előbbiekben foglaltak megfelelő alkalmazásával kell eljárni a (2) bekezdés a) és c) pontja tekintetében is.
(6) Az a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, valamint korlátlan mögöttes felelősséggel működő
egyéni cég, amely könyvvizsgálatra nem kötelezett, egyszerűsített éves beszámolóját, saját választása alapján
a 98/A. § szerinti sajátos módon is elkészítheti.
(7) A (6) bekezdés szerinti sajátos egyszerűsített éves beszámoló választása esetén a gazdasági társaság és
az egyéni cég a választásától mindaddig nem térhet el, amíg a választás feltételeinek megfelel.
10. § (1) Összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést is köteles
készíteni - a 116-117. §-ban foglaltak kivételével - az a vállalkozó, amely egy vagy több vállalkozóhoz
fűződő viszonyában a 3. § (2) bekezdésének 1. pontja értelmében anyavállalatnak minősül.
(2) A nemzetközi számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendelet 4. Cikke hatálya alá
tartozó vállalkozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének azzal tesz eleget, hogy a rendeletben foglalt
eljárás alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában rendeleti formában kihirdetett nemzetközi számviteli
standardoknak megfelelően állítja össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját. A vállalkozó a
kihirdetett nemzetközi számviteli standardokban nem szabályozott kérdések tekintetében e törvény előírásait
köteles alkalmazni, a kihirdetett nemzetközi számviteli standardokkal összhangban.
(3) A (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vállalkozó az (1) bekezdés szerinti kötelezettségének azzal is
eleget tehet, ha a (2) bekezdés szerint kihirdetett nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állítja
össze az összevont (konszolidált) éves beszámolóját azzal, hogy a kihirdetett nemzetközi számviteli
standardokban nem szabályozott kérdések tekintetében e törvény előírásait köteles alkalmazni, a kihirdetett
nemzetközi számviteli standardokkal összhangban.
(4) Ahol e törvény, illetve más jogszabály összevont (konszolidált) éves beszámoló kifejezést használ, ott
azon a (2) és (3) bekezdés szerinti, az Európai Parlament és a Tanács a nemzetközi számviteli standardok
alkalmazásáról szóló 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendelete előírásainak megfelelően összeállított
összevont (konszolidált) éves beszámoló is értendő.

Üzleti év
11. § (1) Az üzleti év az az időtartam, amelyről a beszámolót kell készíteni. Az üzleti év időtartama
megegyezik - a (2)-(13) bekezdésben foglaltak kivételével - a naptári évvel.
(2) Az üzleti év a naptári évtől eltérhet:
a) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél, ha az a külföldi székhelyű vállalkozásnál
is eltér,
b) a hitelintézetek, a pénzügyi vállalkozások, a biztosítóintézetek kivételével a külföldi anyavállalat
konszolidálásba bevont leányvállalatánál, ezen leányvállalat leányvállalatánál, ha az a külföldi
anyavállalatnál, illetve a külföldi anyavállalat összevont (konszolidált) beszámolójánál is eltér,
c) az európai részvénytársaságnál, az európai szövetkezetnél, a hitelintézetnek, pénzügyi vállalkozásnak
vagy biztosítóintézetnek minősülő európai részvénytársaság és európai szövetkezet kivételével,
d) a nemzetközi jellegű felsőoktatási intézménynél.
(3) Az üzleti év mérlegfordulónapjának megváltoztatására - a (2) bekezdésben rögzítettek mellett is három, beszámolóval lezárt üzleti év után, vagy az anyavállalat személyében bekövetkezett változás esetén
van lehetőség, a létesítő okirat ennek megfelelő módosítása mellett. Ez esetben a megváltoztatott
mérlegfordulónappal készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében be
kell mutatni a mérleg és az eredménykimutatás adatai mellett az azokkal összehasonlítható (egy üzleti évvel
korábbi) bázisadatokat tartalmazó mérleget és eredménykimutatást is.
(4) Az üzleti év időtartama - az (5)-(13) bekezdésben foglaltak kivételével - 12 naptári hónap.
(5) Üzleti év a jogelőd nélkül alapított vállalkozónál - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - alapítása
időpontjától (létesítő okirata ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától) létrejöttének (a
cégjegyzékbe való bejegyzésének), illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős elutasításának, vagy a
cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napjáig - mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak, függetlenül
annak időtartamától (előtársasági időszak).
(6) Az üzleti év 12 naptári hónapnál rövidebb időtartamú lehet az előtársasági időszak, valamint az azt
követő üzleti év esetében, továbbá a naptári évről a naptári évtől eltérő üzleti évre, illetve az üzleti évről új
üzleti évre történő áttéréskor.
(7) Üzleti év az átalakulás során megszűnő vállalkozónál az előző üzleti év mérlegfordulónapját követő
naptól az átalakulás napjáig - mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak.
(8) Üzleti év az átalakulással létrejövő új vállalkozónál az átalakulás napját követő naptól a vállalkozó
által - az (1)-(3) bekezdés szerinti feltételekkel - az üzleti év végeként megjelölt napig - mint
mérlegfordulónapig - terjedő időszak.
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(9) A beszámolóban rögzített adatoknál forintról devizára, devizáról forintra, illetve devizáról más
devizára való áttéréskor, továbbá a gazdasági társaságokról szóló törvényben nem szabályozott átalakulásnál
az üzleti év az (5)-(8) bekezdésnek megfelelően határozható meg azzal, hogy - értelemszerűen - a
mérlegfordulónap az áttérés, az átalakulás napja.
(10) Üzleti év a vállalkozó felszámolása, illetve végelszámolása esetén az előző üzleti év
mérlegfordulónapját követő naptól a felszámolás, illetve a végelszámolás kezdő időpontját megelőző napig mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak. Amennyiben a felszámolás, a végelszámolás úgy fejeződik be,
hogy a vállalkozó nem szűnik meg, az eljárás befejezését követő üzleti év az erről szóló végzés jogerőre
emelkedésének napját követő naptól a vállalkozó által - az (1)-(3) bekezdés szerinti feltételekkel - az üzleti
év végeként megjelölt napig - mint mérlegfordulónapig - terjedő időszak.
(11) A felszámolás időszaka egy üzleti évnek minősül, függetlenül annak időtartamától.
(12) A végelszámolás időszaka általában egy üzleti év. Amennyiben a végelszámolás 12 naptári hónap
alatt nem fejeződik be, a végelszámolás időszaka alatt az üzleti év(ek) időtartama 12 hónap, míg az utolsó
üzleti év 12 naptári hónapnál rövidebb is lehet.
(13) Az anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolóját az anyavállalat éves beszámolójának
üzleti évéről kell elkészíteni. Amennyiben az anyavállalat leányvállalatainak üzleti éve eltér az anyavállalat
éves beszámolójának üzleti évétől, akkor az összevont (konszolidált) éves beszámoló üzleti éve lehet a
leglényegesebb leányvállalat vagy a leányvállalatok többsége éves beszámolójának üzleti éve is. Ez esetben
az eltérés tényét és annak indokait az összevont (konszolidált) éves beszámoló kiegészítő mellékletében be
kell mutatni. Ezen túlmenően közölni kell az összevont (konszolidált) éves beszámoló kiegészítő
mellékletében az eszközökkel, a forrásokkal, a pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásával kapcsolatos olyan
lényeges események hatását, amelyek az anyavállalati éves beszámoló mérlegfordulónapja és az összevont
(konszolidált) mérleg fordulónapja közötti időszakban következtek be.

Könyvvezetési kötelezettség
12. § (1) A könyvvezetés az a tevékenység, amelynek keretében a gazdálkodó a tevékenysége során
előforduló, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetére kiható gazdasági eseményekről - e törvényben
rögzített szabályok szerint - folyamatosan nyilvántartást vezet és azt az üzleti év végével lezárja.
(2) A könyvvezetés a 159-169. §-okban foglaltak és a számviteli alapelvek figyelembevételével az
egyszeres és a kettős könyvvitel rendszerében, csak magyar nyelven történhet.
(3) Kettős könyvvitelt köteles vezetni minden vállalkozó, a (4) bekezdésben foglaltak kivételével, a
Magyar Nemzeti Bank, továbbá az 5-6. §-ban megjelölt szervezet, ha azt kormányrendelet előírja.
(4) Egyszeres könyvvitelt köteles vezetni a 8. § (4) bekezdése szerint egyszerűsített beszámolót készítő
gazdálkodó.
13. § (1) Egyszeres könyvvitelt vezethet a gazdálkodó, ha azt e törvény vagy az 5-6. §-ban hivatkozott
kormányrendelet lehetővé teszi.
(2) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó áttérhet a kettős könyvvitelre - saját elhatározása alapján
- bármelyik év január 1-jével, illetve köteles áttérni a kettős könyvvitelre, ha azt e törvény vagy az 5-6. §-ban
hivatkozott kormányrendelet előírja.

Számviteli alapelvek
14. § (1) A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során a 15-16. §-ban meghatározott alapelveket
kell érvényesíteni.
(2) Az alapelvektől csak e törvényben szabályozott módon lehet eltérni.
(3) A törvényben rögzített alapelvek, értékelési előírások alapján ki kell alakítani és írásba kell foglalni a
gazdálkodó adottságainak, körülményeinek leginkább megfelelő - a törvény végrehajtásának módszereit,
eszközeit meghatározó - számviteli politikát.
(4) A számviteli politika keretében írásban rögzíteni kell - többek között - azokat a gazdálkodóra jellemző
szabályokat, előírásokat, módszereket, amelyekkel meghatározza, hogy mit tekint a számviteli elszámolás, az
értékelés szempontjából lényegesnek, jelentősnek, nem lényegesnek, nem jelentősnek, továbbá meghatározza
azt, hogy a törvényben biztosított választási, minősítési lehetőségek közül melyeket, milyen feltételek
fennállása esetén alkalmaz, az alkalmazott gyakorlatot milyen okok miatt kell megváltoztatni.
(5) A számviteli politika keretében el kell készíteni:
a) az eszközök és a források leltárkészítési és leltározási szabályzatát;
b) az eszközök és a források értékelési szabályzatát;
c) az önköltségszámítás rendjére vonatkozó belső szabályzatot;
d) a pénzkezelési szabályzatot.
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(6) Az (5) bekezdés c) pontjában előírt kötelezettség alól mentesül az egyszerűsített beszámolót készítő
gazdálkodó, az egyszerűsített éves beszámolót készítő gazdálkodó, továbbá a (7) bekezdésben meghatározott
értékhatárt el nem érő gazdálkodó.
(7) Amennyiben az értékesítésnek az eladott áruk beszerzési értékével, a közvetített szolgáltatások
értékével csökkentett nettó árbevétele valamely üzleti évben az egymilliárd forintot vagy a költségnemek
szerinti költségek együttes összege az ötszázmillió forintot meghaladja, az ezt követő évtől kezdődően a saját
előállítású termékek, a végzett szolgáltatások 51. § szerinti önköltségét az önköltségszámítás rendjére
vonatkozó belső szabályzat szerinti utókalkuláció módszerével kell megállapítani. Ezen kötelezettsége alól a
vállalkozó a későbbiek során - a feltételek ismételt teljesülése esetén - sem mentesül.
(8) A pénzkezelési szabályzatban rendelkezni kell legalább a pénzforgalom (készpénzben, illetve
bankszámlán történő) lebonyolításának rendjéről, a pénzkezelés személyi és tárgyi feltételeiről, felelősségi
szabályairól, a készpénzben és a bankszámlán tartott pénzeszközök közötti forgalomról, a készpénzállományt
érintő pénzmozgások jogcímeiről és eljárási rendjéről, a napi készpénz záró állomány maximális mértékéről,
a készpénzállomány ellenőrzésekor követendő eljárásról, az ellenőrzés gyakoriságáról, a pénzszállítás
feltételeiről, a pénzkezeléssel kapcsolatos bizonylatok rendjéről és a pénzforgalommal kapcsolatos
nyilvántartási szabályokról.
(9) A (8) bekezdés szerinti napi készpénz záró állomány maximális mértékét annak figyelembevételével
kell meghatározni, hogy a készpénz napi záró állományának naptári hónaponként számított napi átlaga kivéve, ha külön jogszabály eltérően rendelkezik - nem haladhatja meg az előző üzleti év - éves szintre
számított - összes bevételének 2%-át, illetve ha az előző üzleti év összes bevételének 2%-a nem éri el az 500
ezer forintot, akkor az 500 ezer forintot. Az átlag számításánál az adott hónap naptári napjainak záró
készpénz állományát kell figyelembe venni. Mindaddig, amíg az előző üzleti év összes bevétel adata nem áll
rendelkezésre, addig az azt megelőző üzleti év összes bevételét kell alapul venni.
(10) A jogelőd nélkül alapított gazdálkodónál az alapítás üzleti évében a - (9) bekezdés szerinti - napi
átlag maximális mértékének meghatározásakor az összes bevételt a tárgyévi várható adatok alapján kell
figyelembe venni.
(11) Az újonnan alakuló gazdálkodó a (3)-(4) bekezdés szerinti számviteli politikát, az (5) bekezdés
szerint elkészítendő szabályzatokat a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül köteles elkészíteni.
Törvénymódosítás esetén a változásokat annak hatálybalépését követő 90 napon belül kell a számviteli
politikán keresztülvezetni.
(12) A számviteli politika elkészítéséért, módosításáért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy
felelős.
15. § (1) A beszámoló elkészítésekor és a könyvvezetés során abból kell kiindulni, hogy a gazdálkodó a
belátható jövőben is fenn tudja tartani működését, folytatni tudja tevékenységét, nem várható a működés
beszüntetése vagy bármilyen okból történő jelentős csökkenése (a vállalkozás folytatásának elve).
(2) A gazdálkodónak könyvelnie kell mindazon gazdasági eseményeket, amelyeknek az eszközökre és a
forrásokra, illetve a tárgyévi eredményre gyakorolt hatását a beszámolóban ki kell mutatni, ideértve azokat a
gazdasági eseményeket is, amelyek az adott üzleti évre vonatkoznak, amelyek egyrészt a mérleg
fordulónapját követően, de még a mérleg elkészítését megelőzően váltak ismertté, másrészt azokat is,
amelyek a mérleg fordulónapjával lezárt üzleti év gazdasági eseményeiből erednek, a mérleg fordulónapja
előtt még nem következtek be, de a mérleg elkészítését megelőzően ismertté váltak (a teljesség elve).
(3) A könyvvitelben rögzített és a beszámolóban szereplő tételeknek a valóságban is megtalálhatóknak,
bizonyíthatóknak, kívülállók által is megállapíthatóknak kell lenniük. Értékelésük meg kell, hogy feleljen az
e törvényben előírt értékelési elveknek és az azokhoz kapcsolódó értékelési eljárásoknak (a valódiság elve).
(4) A könyvvezetést és a beszámolót áttekinthető, érthető, e törvénynek megfelelően rendezett formában
kell elkészíteni (a világosság elve).
(5) A beszámoló tartalma és formája, valamint az azt alátámasztó könyvvezetés tekintetében az
állandóságot és az összehasonlíthatóságot biztosítani kell (a következetesség elve).
(6) Az üzleti év nyitóadatainak meg kell egyezniük az előző üzleti év megfelelő záróadataival. Az
egymást követő években az eszközök és a források értékelése, az eredmény számbavétele csak e törvényben
meghatározott szabályok szerint változhat (a folytonosság elve).
(7) Az adott időszak eredményének meghatározásakor a tevékenységek adott időszaki teljesítéseinek
elismert bevételeit és a bevételeknek megfelelő költségeit (ráfordításait) kell számításba venni, függetlenül a
pénzügyi teljesítéstől. A bevételeknek és a költségeknek ahhoz az időszakhoz kell kapcsolódniuk, amikor
azok gazdaságilag felmerültek (az összemérés elve).
(8) Nem lehet eredményt kimutatni akkor, ha az árbevétel, a bevétel pénzügyi realizálása bizonytalan. A
tárgyévi eredmény meghatározása során az értékvesztés elszámolásával, a céltartalék képzésével kell
figyelembe venni az előrelátható kockázatot és feltételezhető veszteséget akkor is, ha az az üzleti év
mérlegének fordulónapja és a mérlegkészítés időpontja között vált ismertté. Az értékcsökkenéseket, az
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értékvesztéseket és a céltartalékokat el kell számolni, függetlenül attól, hogy az üzleti év eredménye
nyereség vagy veszteség (az óvatosság elve).
(9) A bevételek és a költségek (ráfordítások), illetve a követelések és a kötelezettségek egymással
szemben - az e törvényben szabályozott esetek kivételével - nem számolhatók el (a bruttó elszámolás elve).
16. § (1) Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvezetés és a beszámoló elkészítése során egyedileg
kell rögzíteni és értékelni (az egyedi értékelés elve). A beszámoló elkészítése során - a (3)-(5) bekezdésben
és a 46. § (3) bekezdésében foglaltak alapján - az egyedi értékelés elve e törvény szerinti esetekben sajátosan
érvényesülhet.
(2) Az olyan gazdasági események kihatásait, amelyek két vagy több üzleti évet is érintenek, az adott
időszak bevételei és költségei között olyan arányban kell elszámolni, ahogyan az az alapul szolgáló időszak
és az elszámolási időszak között megoszlik (az időbeli elhatárolás elve).
(3) A beszámolóban és az azt alátámasztó könyvvezetés során a gazdasági eseményeket, ügyleteket a
tényleges gazdasági tartalmuknak megfelelően - e törvény alapelveihez, vonatkozó előírásaihoz igazodóan kell bemutatni, illetve annak megfelelően kell elszámolni (a tartalom elsődlegessége a formával szemben
elve).
(4) Lényegesnek minősül a beszámoló szempontjából minden olyan információ, amelynek elhagyása vagy
téves bemutatása - az ésszerűség határain belül - befolyásolja a beszámoló adatait felhasználók döntéseit (a
lényegesség elve).
(5) A beszámolóban (a mérlegben, az eredménykimutatásban, a kiegészítő mellékletben) nyilvánosságra
hozott információk hasznosíthatósága (hasznossága) álljon arányban az információk előállításának
költségeivel (a költség-haszon összevetésének elve).
(6) Az egyszerűsített beszámolót készítőknél a számviteli alapelvek érvényesülésének sajátosságait a 100.
§ (1) bekezdése tartalmazza.

III. Fejezet
AZ ÉVES BESZÁMOLÓ
Az éves beszámolóra vonatkozó általános szabályok
17. § (1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó a 11. § szerinti üzleti évről az üzleti év utolsó napjával,
mint mérlegfordulónappal éves beszámolót köteles készíteni, illetve a 9. § (2) bekezdésében előírt feltételek
esetén egyszerűsített éves beszámolót készíthet.
(2) Az egyszerűsített éves beszámolónak az éves beszámolótól eltérő előírásait a 96-98/A. §-ok
tartalmazzák.
18. § Az éves beszámolónak a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről és azok változásáról
megbízható és valós képet kell mutatnia. Tartalmaznia kell minden eszközt, a saját tőkét, a céltartalékot és
minden kötelezettséget (figyelembe véve az időbeli elhatárolások tételeit is), továbbá az időszak bevételeit és
ráfordításait, az adózott és a mérleg szerinti eredményt, valamint azokat az adatokat, szöveges indokolásokat,
amelyek a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi helyzetének, működése eredményének bemutatásához
szükségesek.
19. § (1) Az éves beszámoló mérlegből, eredménykimutatásból és kiegészítő mellékletből áll. Az éves
beszámolóval egyidejűleg üzleti jelentést is kell készíteni.
(2) Az egymást követő üzleti évek éves beszámolóinak összehasonlíthatóságát a mérleg és az
eredménykimutatás szerkezeti felépítésének, tagolásának és tartalmának, valamint a mérlegtételek értékelési
elveinek és eljárásainak állandóságával kell biztosítani.
(3) A mérlegben és az eredménykimutatásban minden tételnél fel kell tüntetni az előző üzleti év megfelelő
adatát. Ha az adatok nem hasonlíthatók össze, akkor ezt a kiegészítő mellékletben be kell mutatni és
indokolni kell. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) éves beszámolójában elkövetett jelentős
összegű hibá(ka)t állapított meg, akkor az előző év(ek)re vonatkozó - a mérlegkészítés napjáig megismert és
nem vitatott, nem fellebbezett, illetve a jogerőssé vált megállapítások miatti - módosításokat a mérleg és az
eredménykimutatás minden tételénél az előző év adatai mellett be kell mutatni, azok nem képezik részét az
eredménykimutatás tárgyévi adatainak. Ez esetben a mérlegben is, az eredménykimutatásban is külön-külön
oszlopban szerepelnek az előző üzleti év adatai, a lezárt üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások, valamint a
tárgyévi adatok.
(4) Ha egy eszköz vagy kötelezettség a mérleg több tételében is elhelyezhető, illetve ha egy adott eszköz
vagy kötelezettség minősítése az egyik üzleti évről a másikra megváltozik, akkor az alkalmazott megoldást a
kiegészítő mellékletben számszerűsítve, az összetartozás, az összehasonlíthatóság tételhivatkozásaival meg
kell adni.
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20. § (1) Az éves beszámolót e törvényben meghatározott szerkezetben és legalább az előírt tagolásban, az
1-3. számú mellékletben előírt tételeket a megadott sorrendben, a tételek továbbtagolásának, illetve
összevonásának szabályai figyelembevételével, bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett kettős
könyvvitel adatai alapján, világos és áttekinthető formában, magyar nyelven kell elkészíteni.
(2) Az éves beszámolóban az adatokat - a (3)-(5) bekezdésben foglalt kivétellel - ezer forintban kell
megadni. Amennyiben a vállalkozó éves beszámolója mérlegének mérlegfőösszege meghaladja a száz
milliárd forintot, akkor az adatokat millió forintban kell megadni.
(3) A devizakülföldi társaságnak (a vámszabadterületi társaságnak, ideértve a devizajogszabály szerint
devizakülföldinek minősülő egyéb társaságokat is) az éves beszámolót a létesítő okiratban rögzített
devizában kell elkészíteni. A létesítő okiratban rögzített devizában készítheti el éves beszámolóját az európai
gazdasági egyesülés, az európai részvénytársaság és az európai szövetkezet is. A devizában elkészített éves
beszámolóban az adatokat a Magyar Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyam jegyzése szerinti
devizaegységben kell megadni.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően, bármely vállalkozó euróban készítheti el éves
beszámolóját, ha erre vonatkozó döntését a számviteli politikájában az üzleti év első napját megelőzően
rögzítette és a létesítő okirata szerinti devizaként az eurót jelölte meg. A vállalkozó - az (5) bekezdésben
foglaltak alkalmazását kivéve - e döntését legkorábban a döntést követő ötödik üzleti évre vonatkozóan
változtathatja meg, amennyiben a számviteli politikáját és a létesítő okiratát ennek megfelelően módosítja.
(5) A (3) és (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően a létesítő okiratban rögzített - eurótól eltérő devizában készítheti el éves beszámolóját az a vállalkozó is, amelynél a tevékenység elsődleges gazdasági
környezetének pénzneme (a funkcionális pénznem) az eurótól eltérő deviza, feltéve, hogy
a) bevételei, költségei és ráfordításai, valamint
b) pénzügyi eszközei és pénzügyi kötelezettségei
az előző és a tárgyévi üzleti évben külön-külön több mint 25%-ban az adott devizában merülnek fel. [A
feltételek fennállásának megállapításánál az a), illetve a b) pontban felsorolt tételek együttes összegét kell
külön-külön figyelembe venni. A b) pont szerinti tételeknél a mérlegen kívüli tételeket figyelmen kívül kell
hagyni.] Devizában felmerült tételként lehet figyelembe venni a devizaalapú tételeket is.
(6) Az éves beszámoló részét képező mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet a hely és a
kelet feltüntetésével a vállalkozó képviseletére jogosult személy köteles aláírni.

Közbenső mérleg
21. § (1) Ha jogszabály közbenső mérleg készítését írja elő, akkor a közbenső mérleget - a jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában - a vállalkozó által meghatározott fordulónapra vonatkozóan kell - a legutolsó
beszámolóval lezárt üzleti év mérlegfordulónapját követő nap és a közbenső mérleg fordulónapja közötti
időszak gazdasági eseményeinek figyelembevételével - az e törvény szerinti beszámolóra vonatkozó
szabályok szerint elkészíteni.
(2) A közbenső mérleget - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - a fordulónapra vonatkozó analitikus
és főkönyvi nyilvántartások adatai alapján, a mérlegtételek üzleti év végi értékelésére vonatkozó előírásainak
figyelembevételével, eredménykimutatással alátámasztottan, utólag is ellenőrizhető módon - leltár alapján kell összeállítani.
(3) A leltárnak tartalmaznia kell az analitikus, illetve a főkönyvi nyilvántartásokból az eszközöknek és a
forrásoknak a közbenső mérleg fordulónapjára vonatkozó adatait, továbbá azoknak az üzleti év végi
értékelése során alkalmazandó korrekcióit (terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolás,
céltartalékképzés, időbeli elhatárolások), az azokat alátámasztó számításokat.
(4) A közbenső mérleg fordulónapjára vonatkozóan az analitikus és a főkönyvi nyilvántartásokat nem
lehet lezárni, azokat folyamatosan vezetni kell. A mérlegtételek értékelésére vonatkozó (3) bekezdés szerinti
korrekciókat az analitikus és főkönyvi nyilvántartásokban nem lehet szerepeltetni, azokat csak a közbenső
mérleg elkészítésénél lehet figyelembe venni.
(5) Amennyiben a vállalkozónál a könyvvizsgálat a 155. § szerint kötelező, a könyvvizsgálati
kötelezettség a jogszabály által előírt közbenső mérlegre is vonatkozik.

A mérleg tagolása, tételeinek tartalma
22. § (1) A mérleg tagolását az 1. számú melléklet tartalmazza, "A", illetve "B" változatban. A vállalkozó
az "A", illetve "B" változat közül választhat. Amennyiben azonban a vállalkozó az egymást követő üzleti
évben nem azonos változat szerint készíti a mérleget, biztosítania kell, hogy a tárgyév adataival az előző
üzleti év adatai összehasonlíthatók legyenek. Egyik változatról a másikra való áttérést a kiegészítő
mellékletben indokolni kell.
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(2) Az 1. számú mellékletben megadott mérleg tételeinek további tagolása megengedett. Új tételek is
felvehetők, ha azok jogszabály szerinti tartalmát az előírt séma szerinti tételek egyikének e törvény szerinti
elnevezése, tartalma sem fedi le. Ez esetben az új tétel tartalmát, az elkülönítés indokait a kiegészítő
mellékletben be kell mutatni.
(3) Az 1. számú mellékletben megadott mérleg arab számmal jelzett tételei egy-egy római számmal jelzett
eszköz-, illetve forráscsoporton belül összevonhatók, ha
a) azok összegükben a megbízható és valós összkép szempontjából nem jelentősek,
b) azok összevonása elősegíti a világosság elvének érvényesülését,
c) az összevont tételek részletezését és az összevonás indokát a kiegészítő melléklet tartalmazza.
(4) A (3) bekezdés szerinti összevonás nem érintheti a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő tételeket.
(5) Nem kell a mérlegben feltüntetni azon arab számmal jelzett tételeket, amelyeknél sem az előző üzleti
évre, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel.
23. § (1) A mérlegben eszközként kell kimutatni a vállalkozó rendelkezésére, használatára bocsátott, a
vállalkozó működését szolgáló befektetett eszközöket és forgóeszközöket - a bérbe vett eszközök kivételével
-, függetlenül attól, hogy azok tulajdonjoga csak törvényben, szerződésben rögzített feltételek teljesítése után
kerül át a vállalkozóhoz, továbbá az aktív időbeli elhatárolásokat.
(2) A vagyonkezelőnél a mérlegben eszközként kell kimutatni a - törvényi rendelkezés, illetve
felhatalmazás alapján - kezelésbe vett, az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközöket is.
Ezen eszközöket a kiegészítő mellékletben - legalább mérlegtételek szerinti megbontásban - külön be kell
mutatni.
(3) Az eszközök között kell kimutatni a pénzügyi lízing keretében átvett eszközöket, továbbá a bérbe vett
(a használatra átvett) eszközökön végzett beruházások, felújítások, valamint a koncessziós szerződés alapján
beszerzett, megvalósított eszközök értékét is.
(4) Az eszközöket rendeltetésük, használatuk alapján kell a befektetett eszközök vagy a forgóeszközök
közé sorolni.
(5) Amennyiben az eszközök használata, rendeltetése a (4) bekezdés szerinti besorolást követően
megváltozik, mert az eszköz a tevékenységet, a működést tartósan már nem szolgálja vagy fordítva, akkor
azok besorolását meg kell változtatni; a befektetett eszközt át kell sorolni a forgóeszközök közé vagy
fordítva.
24. § (1) Befektetett eszközként olyan eszközt szabad kimutatni, amelynek az a rendeltetése, hogy a
tevékenységet, a működést tartósan, legalább egy éven túl szolgálja.
(2) A befektetett eszközök közé az immateriális javakat, a tárgyi eszközöket, a befektetett pénzügyi
eszközöket kell besorolni.
25. § (1) Az immateriális javak között a mérlegben a nem anyagi eszközöket (a vagyoni értékű jogokat az
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok kivételével, a szellemi terméket, az üzleti vagy cégértéket),
továbbá az immateriális javakra adott előlegeket, valamint az immateriális javak értékhelyesbítését kell
kimutatni.
(2) Az immateriális javak között kimutatható az alapítás-átszervezés aktivált értéke és a kísérleti fejlesztés
aktivált értéke is.
(3) Alapítás-átszervezés aktivált értékeként a vállalkozási tevékenység indításával, megkezdésével,
jelentős bővítésével, átalakításával, átszervezésével kapcsolatos - beruházásnak, felújításnak nem minősülő a külső vállalkozók által számlázott, valamint a saját tevékenység során felmerült olyan - az 51. § szerinti közvetlen önköltségbe tartozó költségeket lehet kimutatni, amelyek az alapítás-átszervezés befejezését
követően a tevékenység során a bevételekben várhatóan megtérülnek. Idetartoznak a minőségbiztosítási
rendszer bevezetésével kapcsolatos tevékenység költségei is.
(4) A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként a jövőben hasznosítható, a kísérleti fejlesztés eredményének
jövőbeni hasznosításakor az árbevételben megtérülő, a kísérleti fejlesztés eredménye érdekében felmerült
olyan számlázott összeget és a saját tevékenység során felmerült - az 51. § szerinti - közvetlen önköltségbe
tartozó költségeket lehet figyelembe venni, amelyek aktiválható termékben - szellemi termék, tárgyi eszköz,
készlet - nem vehetők számításba, mivel a létrehozott termék piaci - várható piaci - árát meghaladják. A
kísérleti fejlesztés állományba vett aktivált értéke nem haladhatja meg azt az összeget, ami várhatóan
megtérül a kapcsolódó jövőbeni gazdasági haszonból a további fejlesztési költségek, a várható termelési
költségek, illetve a termék értékesítése során közvetlenül felmerülő értékesítési költségek levonása után.
(5) A kísérleti fejlesztés aktivált értékeként lehet kimutatni a megkezdett, de az üzleti év
mérlegfordulónapjáig be nem fejezett kísérleti fejlesztés - a jövőben várhatóan megtérülő - közvetlen
költségeit is. Ez esetben a kísérleti fejlesztés aktivált értéke nemcsak a kísérleti fejlesztés többletköltségeit
foglalja magában, hanem azon termékek közvetlen költségeit is, amelyeket csak később, a kísérleti fejlesztés
befejezésekor lehet a készletek, a tárgyi eszközök, a szellemi termékek között állományba venni a kísérleti
fejlesztés aktivált értékének csökkentésével. Az alap- és alkalmazott kutatás költségei, valamint a kísérleti
fejlesztés közvetett és általános költségei nem aktiválhatók.
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(6) Az immateriális javak között vagyoni értékű jogként azokat a megszerzett jogokat kell kimutatni,
amelyek nem kapcsolódnak ingatlanhoz. Ilyenek különösen: a bérleti jog, a használati jog, a vagyonkezelői
jog, a szellemi termékek felhasználási joga, a licencek, továbbá a koncessziós jog, a játékjog, valamint az
ingatlanhoz nem kapcsolódó egyéb jogok.
(7) Szellemi termékek közé sorolandók: a találmány, az iparjogvédelemben részesülő javak közül a
szabadalom és az ipari minta, a szerzői jogvédelemben részesülő szoftver termékek, az egyéb szellemi
alkotások, a jogvédelemben nem részesülő, de titkossága révén monopolizált javak közül a know-how és
gyártási eljárás, a védjegy, függetlenül attól, hogy azt vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve
használatba vették-e azokat vagy sem.
(8) Üzleti vagy cégértékként kell kimutatni cégvásárlás esetén a jövőbeni gazdasági haszon reményében
teljesített - a 3. § (5) bekezdés 1. pontjában meghatározott - többletkifizetés összegét.
(9) Az immateriális javakra adott előlegként kell kimutatni az ilyen címen a szállítóknak átutalt
(megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó összeget.
(10) Az immateriális javak értékhelyesbítéseként csak a vagyoni értékű jogok, továbbá a szellemi
termékek - könyv szerinti értéket meghaladó - piaci értéke és könyv szerinti értéke (a bekerülési értéknek a
terv szerinti értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett értéke) közötti különbözet mutatható ki.
26. § (1) A tárgyi eszközök között a mérlegben azokat a rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe
helyezett anyagi eszközöket (földterület, telek, telkesítés, erdő, ültetvény, épület, egyéb építmény, műszaki
berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés, ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni
értékű jogok), tenyészállatokat kell kimutatni, amelyek tartósan - közvetlenül vagy közvetett módon szolgálják a vállalkozó tevékenységét, továbbá az ezen eszközök beszerzésére (a beruházásokra) adott
előlegeket és a beruházásokat, valamint a tárgyi eszközök értékhelyesbítését.
(2) Az ingatlanok között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett földterületet és minden olyan
anyagi eszközt, amelyet a földdel tartós kapcsolatban létesítettek. Az ingatlanok közé sorolandó: a
földterület, a telek, a telkesítés, az épület, az épületrész, az egyéb építmény, az üzemkörön kívüli ingatlan,
illetve ezek tulajdoni hányada, továbbá az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, függetlenül attól,
hogy azokat vásárolták vagy a vállalkozó állította elő, illetve azok saját tulajdonú vagy bérelt ingatlanon
valósultak meg. Az ingatlanok között kell kimutatni a bérbe vett ingatlanokon végzett és aktivált beruházást,
felújítást is.
(3) Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok különösen: a földhasználat, a haszonélvezet és
használat, a bérleti jog, a szolgalmi jog, az ingatlanok rendeltetésszerű használatához kapcsolódó jogszabályban nevesített - hozzájárulások, díjak (víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, villamos energia
hálózati csatlakozási díj, gázhálózati csatlakozási díj) megfizetése alapján szerzett használati jog, valamint az
ingatlanhoz kapcsolódó egyéb jogok.
(4) A műszaki berendezések, gépek, járművek között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba vett,
üzembe helyezett, a vállalkozó tevékenységét közvetlenül szolgáló erőgépeket, erőművi berendezéseket,
egyéb gépeket, berendezéseket, műszereket és szerszámokat, szállítóeszközöket, hírközlő berendezéseket,
számítástechnikai eszközöket, a tevékenységi profilt meghatározó vasúti, közúti, vízi- és légiközlekedési
eszközöket, valamint az itt felsorolt, bérbe vett eszközökön végzett és aktivált beruházást, felújítást.
(5) Az egyéb berendezések, felszerelések, járművek közé tartoznak azok a rendeltetésszerűen használatba
vett, üzembe helyezett, a műszaki berendezések, gépek, járművek közé nem tartozó gépek, berendezések,
felszerelések, járművek, amelyek a vállalkozó tevékenységét közvetetten szolgálják. Ilyenek különösen: az
egyéb üzemi (üzleti) gépek, berendezések, felszerelések, járművek, az irodai, igazgatási berendezések,
felszerelések, az üzemkörön kívüli berendezések, felszerelések, járművek, valamint az itt felsorolt, bérbe vett
eszközökön végzett és aktivált beruházás, felújítás.
(6) Tenyészállatok között kell kimutatni azokat az állatokat, amelyek a tenyésztés, a tartás során
leválasztható terméket (szaporulatot, más leválasztható állati terméket) termelnek, és a tartási költségek ezen
termékek értékesítése során megtérülnek, vagy az egyéb (igateljesítmény, őrzési feladat, lovagoltatás)
hasznosítás biztosítja a tartási költségek megtérülését, függetlenül attól, hogy azok meddig szolgálják a
vállalkozási tevékenységet.
(7) A beruházások, felújítások között kell kimutatni a rendeltetésszerűen használatba nem vett, üzembe
nem helyezett, a (2)-(6) bekezdésben nevesített eszközök bekerülési értékét, továbbá a már használatba vett
tárgyi eszközökön végzett bővítéssel, rendeltetésváltozással, átalakítással, élettartam-növeléssel, felújítással
összefüggő munkák - még nem aktivált - bekerülési értékét.
(8) Beruházásokra adott előlegként kell kimutatni a beruházási szállítónak, importbeszerzésnél az
importálást végző vállalkozónak, az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog eladójának ilyen címen
átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem
tartalmazó - összeget.
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(9) A tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként csak a (2)-(6) bekezdésben nevesített eszközök - könyv
szerinti értéket meghaladó - piaci értéke és könyv szerinti értéke (a bekerülési értéknek a terv szerinti
értékcsökkenés elszámolt összegével csökkentett értéke) közötti különbözet mutatható ki.
27. § (1) A befektetett pénzügyi eszközök között a mérlegben azokat az eszközöket (részesedés,
értékpapír, adott kölcsön) kell kimutatni, amelyeket a vállalkozó azzal a céllal fektetett be más vállalkozónál,
adott át más vállalkozónak, hogy ott tartós jövedelemre (osztalékra, illetve kamatra) tegyen szert, vagy
befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget érjen el. A befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítését
szintén a befektetett pénzügyi eszközök között kell a mérlegben kimutatni.
(2) Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban mérlegtételként a 3. § (2) bekezdésének 7. pontja szerinti
vállalkozásban lévő tulajdoni részesedést jelentő, tartósan befolyásolási, irányítási, ellenőrzési lehetőséget
biztosító befektetéseket (részvényeket, üzletrészeket, vagyoni betéteket) kell kimutatni.
(3) Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban mérlegtétel azokat a pénzkölcsönöket (ideértve a
pénzügyi lízing miatti, a részletre, a halasztott fizetéssel történt értékesítés miatti követeléseket is), tartós
bankbetéteket tartalmazza, amelyeknél - a 3. § (2) bekezdésének 7. pontja szerinti adóssal kötött szerződés
szerint - a pénzformában kifejezett fizetési igények teljesítése, a betét megszüntetése a tárgyévet követő
üzleti évben még nem esedékes.
(4) Egyéb tartós részesedés mérlegtétel minden olyan tulajdoni részesedést jelentő befektetést tartalmaz,
amely nem tartozik a (2) bekezdés körébe, de tartósan szolgálja a vállalkozó érdekeit.
(5) Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban mérlegtétel tartalmazza az
egyéb részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni, a (3) bekezdés szerinti pénzkölcsönt és tartós
bankbetétet.
(6) Egyéb tartósan adott kölcsönként kell kimutatni a - nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni
- (3) bekezdés szerinti pénzkölcsönt és tartós bankbetétet.
(7) Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírként azokat a befektetési céllal beszerzett értékpapírokat
kell kimutatni, amelyek lejárata, beváltása a tárgyévet követő üzleti évben még nem esedékes, és a vállalkozó
azokat a tárgyévet követő üzleti évben nem szándékozik értékesíteni.
(8) Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítéseként a részesedések - bekerülési értéket meghaladó piaci értéke és bekerülési értéke közötti különbözet mutatható ki.
28. § (1) A forgóeszközök csoportjába a mérlegben a készleteket, a vállalkozó tevékenységét nem tartósan
szolgáló követeléseket, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, tulajdoni részesedést jelentő
befektetéseket, pénzeszközöket kell besorolni.
(2) A készletek a vállalkozó tevékenységét közvetlenül vagy közvetve szolgáló olyan eszközök,
a) amelyeket a rendszeres (szokásos) üzleti tevékenység keretében értékesítési céllal szereztek be, és azok
a beszerzés és az értékesítés között változatlan állapotban maradnak (áruk, göngyölegek, közvetített
szolgáltatások), bár értékük változhat,
b) amelyek az értékesítést megelőzően a termelés, a feldolgozás valamely fázisában vannak [befejezetlen
termelés (ideértve a befejezetlen, még ki nem számlázott szolgáltatást is), félkész termékek] vagy már
feldolgozott, elkészült állapotban értékesítésre várnak (késztermékek),
c) amelyeket az értékesítendő termékek előállítása vagy a szolgáltatások nyújtása során fognak
felhasználni (anyagok).
(3) A készletek között kell kimutatni továbbá
a) használatba vételükig azokat az anyagi eszközöket (szerszám, műszer, berendezés, felszerelés,
munkaruha, egyenruha, védőruha), amelyek a vállalkozó tevékenységét legfeljebb egy évig szolgálják,
b) a növendék-, a hízó- és az egyéb állatokat, amelyek a termelés (a tartás) költségei eredményeként
növekednek, gyarapszik tömegük (súlyuk), függetlenül attól, hogy a vállalkozási tevékenységet mennyi ideig
szolgálják,
c) azokat az eszközöket, amelyeket a befektetett eszközök közül - a 23. § (5) bekezdése szerint átsoroltak.
(4) A készletekre adott előlegként az anyag-, az áruszállítónak, a közvetített szolgáltatást nyújtónak,
importbeszerzésnél az importálást végző vállalkozónak ilyen címen átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a
levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összeget kell kimutatni.
29. § (1) Követelések azok a különféle szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből
jogszerűen eredő, pénzértékben kifejezett fizetési igények, amelyek a vállalkozó által már teljesített, a másik
fél által elfogadott, elismert termékértékesítéshez, szolgáltatás teljesítéséhez, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítéséhez, kölcsönnyújtáshoz, előlegfizetéshez
(beleértve az osztalékelőleget is) kapcsolódnak, valamint a különféle egyéb követelések, ideértve a vásárolt
követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett követeléseket, a bíróság által jogerősen megítélt
követeléseket is.
(2) Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők) között kell kimutatni minden olyan, a
vállalkozó által teljesített - a vevő által elismert - termékértékesítésből, szolgáltatásnyújtásból származó
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követelést, amely nem tartozik a (3)-(4) bekezdés szerinti követelések és a 27. § (3), (5)-(6) bekezdésében
nevesített pénzkölcsönök közé.
(3) Követelések kapcsolt vállalkozással szemben mérlegtétel azokat az (1) bekezdés szerinti követeléseket
tartalmazza, amelyeknél az adós a 3. § (2) bekezdésének 7. pontja szerinti kapcsolt vállalkozás és a követelés
nem tartozik a 27. § (3), (5)-(6) bekezdése szerinti pénzkölcsönök közé.
(4) Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegtétel azokat az (1)
bekezdés szerinti követeléseket tartalmazza, amelyeknél a követelés egyéb részesedési viszonyban lévő
adóssal szemben áll fenn, és a követelés nem tartozik a 27. § (3), (5)-(6) bekezdése szerinti pénzkölcsönök
közé.
(5) Váltókövetelések között csak a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni váltóköveteléseket
szabad kimutatni.
(6) Egyéb követelésként kell kimutatni a munkavállalói tartozást, a visszatérítendő adót, az igényelt, de
még nem teljesített támogatást, továbbá a 77. § (7) bekezdése szerinti utólag kapott engedmény miatti
követelés összegét is.
(7) Egyéb követelésként kell kimutatni - a nem részesedési viszonyban lévő vállalkozások között létrejött
- valódi penziós és óvadéki repóügylet esetén a határidős viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz
kifizetett vételárát, illetve a határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz kifizetett
visszavásárlási árát, az értékpapír-kölcsönügylet során a kölcsönbeadott értékpapír kölcsönszerződés szerinti
értékében fennálló követelést, továbbá a határidős és opciós ügyletek esetén a fizetett letétek, pénzügyi
biztosítékok, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem zárul.
(8) A (6) és (7) bekezdésben foglaltakon túlmenően az egyéb követelés mérlegtételnél kell kimutatni
továbbá a nem részesedési viszonyban lévő adóssal szembeni (1) bekezdés szerinti valamennyi követelést - a
(2) és az (5) bekezdésben foglaltak kivételével -, ideértve a tartósan adott kölcsönből a mérlegfordulónapot
követő egy éven belül esedékes részleteket, a vásárolt követeléseket, a térítés nélkül és egyéb címen átvett
követeléseket, a peresített követelésekből a bíróság által az üzleti év mérlegfordulónapjáig jogerősen megítélt
követeléseket is.
(9) A követelések között kell a mérlegben önálló tételként kimutatni származékos ügyletek pozitív
értékelési különbözete címén a pénzügyi instrumentumok 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő
értékelése esetén a le nem zárt kereskedési, illetve fedezeti célú származékos ügyletek pozitív valós értékét
(jövőben várható - nyereségjellegű - eredményét).
30. § (1) A forgóeszközök között értékpapírként a forgatási célból, átmeneti, nem tartós befektetésként
vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetéseket kell
kimutatni.
(2) Részesedés kapcsolt vállalkozásban mérlegtételnél a 3. § (2) bekezdés 7. pontja szerinti vállalkozásban
lévő tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból, általában árfolyamnyereség elérése érdekében vásárolt
befektetéseket (részvényeket, üzletrészeket, vagyoni betéteket) kell kimutatni.
(3) Egyéb részesedés minden olyan tulajdoni részesedést jelentő, forgatási célból vásárolt befektetés,
amely nem tartozik a (2) bekezdés szerinti részesedések közé.
(4) Saját részvények, saját üzletrészek a vállalkozó által visszavásárolt (megszerzett) tulajdoni részesedést
jelentő saját befektetések. A visszavásárolt tulajdoni részesedést jelentő saját befektetések között kell
kimutatni a vállalkozó által ellenérték (visszaváltási érték) fejében megszerzett visszaváltható részvényeket is
a megszerzéstől az alaptőke kötelező leszállításának cégbírósági bejegyzéséig.
(5) A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok között azokat az értékpapírokat kell kimutatni,
amelyeket forgatási célból, kamatbevétel, illetve árfolyamnyereség elérése érdekében szereztek be, továbbá
azokat, amelyek a tárgyévet követő üzleti évben lejárnak.
(6) E törvény alkalmazásában a saját részvényekkel, saját üzletrészekkel esik egy tekintet alá a
visszavásárolt (megszerzett) szövetkezeti részjegy (ideértve a befektetői részjegyet és az átalakított befektetői
részjegyet is). A visszavásárolt (megszerzett) szövetkezeti részjegyre e törvény saját részvényre, saját
üzletrészre vonatkozó szabályait kell megfelelően alkalmazni.
31. § A pénzeszközök a készpénzt, az elektronikus pénzeszközöket és a csekkeket, továbbá a
bankbetéteket foglalják magukban.
32. § (1) Aktív időbeli elhatárolásként - elkülönítetten - kell a mérlegben kimutatni az üzleti év
mérlegének fordulónapja előtt felmerült, elszámolt olyan összegeket, amelyek költségként, ráfordításként
(ideértve a halasztott ráfordításokat is) csak a mérleg fordulónapját követő időszakra számolhatók el,
valamint az olyan járó árbevételt, kamat- és egyéb bevételeket, amelyek csak a mérleg fordulónapja után
esedékesek, de a mérleggel lezárt időszakra számolandók el, továbbá a 68. § (1) bekezdése szerinti
különbözetből az eredményt csökkentő tételként még el nem számolt összeget.
(2) Aktív időbeli elhatárolásként kell a mérlegben kimutatni a (kamatbevételekkel szemben elszámolt)
névérték alatt kibocsátott, a névérték alatt vásárolt diszkont - hitelviszonyt megtestesítő, befektetett vagy
forgóeszközként kimutatott - értékpapírok névértéke és kibocsátási értéke (vételára) közötti különbözet adott
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üzleti évre, időarányosan járó összegét mindaddig, amíg ezen értékpapírokat nem értékesítik, nem váltják be,
a könyvekből nem vezetik ki.
(3) Aktív időbeli elhatárolásként lehet a mérlegben kimutatni - a vállalkozó számviteli politikában
rögzített döntése szerint - a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték alatt beszerzett hitelviszonyt megtestesítő, a valós értéken történő értékelés alá nem vont - kamatozó értékpapír névértéke és
beszerzési értéke közötti - nyereségjellegű - különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérlegfordulónapjáig
terjedő időszakra időarányosan jutó (a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel szemben elszámolt) összeget.
Az elhatárolást ezen értékpapír értékesítésekor, beváltásakor, továbbá a könyvekből - egyéb jogcímen történő kivezetése esetén kell megszüntetni, valamint akkor és olyan összegben, ha és amilyen összegben az
időbelileg elhatárolt különbözet realizálása bizonytalan.
(4) Amennyiben a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni
részesedést jelentő befektetés beszerzéséhez kapcsolódóan fizetett (elszámolt), a beszerzési értékben a 61. §
(2) bekezdése szerint figyelembe nem vett bizományi díj, vásárolt vételi opció díja jelentős összegű és az az
értékpapír beváltásakor, az értékpapír, a befektetés értékesítésekor várhatóan megtérül, annak összegét
időbelileg el lehet határolni.
(5) Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérleg fordulónapjáig le nem zárt elszámolási határidős
ügylet, valamint swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet nyereségének tárgyévre időarányosan
jutó összegét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos vesztesége összegéig, ha az ügylet fedezeti ügylet,
illetve a mérlegkészítés időszakában lezárt nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós ügylet, valamint
swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet realizált nyereségének a tárgyévre időarányosan jutó
összegét, feltéve, hogy a valós értéken történő értékelést a vállalkozó nem alkalmazza.
33. § (1) Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként kell kimutatni az ellentételezés
nélküli tartozásátvállalás során - a tartozásátvállalás beszámolási időszakában - a véglegesen átvállalt és
pénzügyileg nem rendezett kötelezettség rendkívüli ráfordításként elszámolt szerződés (megállapodás)
szerinti összegét. Az elhatárolást az átvállalt kötelezettségnek a szerződés (megállapodás) szerinti pénzügyi
rendezésekor, a teljesítésnek megfelelően kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben megszüntetni.
(2) Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként elszámolható a devizaszámlán meglévő
devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló - beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi
eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó beruházáshoz (a beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - tartozások
esetén a tárgyévben, a mérlegfordulónapi értékelésből adódóan - a 60. § (2) bekezdésében foglaltakból
következően - keletkezett és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között elszámolt - árfolyamnyereséggel
nem ellentételezett - árfolyamveszteség teljes összege a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak a
csökkentésével (nem realizált árfolyamveszteség). A hiteltartozások, devizakötvény-kibocsátásból származó
tartozások törlesztésekor - az előző időszakokban elhatárolt halmozott összegből - a törlesztőrészletre jutó halasztott ráfordításként kimutatott - nem realizált veszteséget meg kell szüntetni, a pénzügyi műveletek
egyéb ráfordításainak a növelésével (realizált árfolyamveszteség).
(3) A (2) bekezdés szerint halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi műveletek
egyéb ráfordításakénti elszámolással - meg kell szüntetni, ha a külföldi pénzértékre szóló hiteltartozást, a
devizakötvény-kibocsátásból származó tartozást teljes összegében visszafizették, illetve a devizahitellel, a
devizakötvény-kibocsátással finanszírozott tárgyi eszközt, vagyoni értékű jogot értékesítették, vagy más
jogcímen az állományból kivezették. Nem minősül a tartozás visszafizetésének, ha a még fennálló tartozás
pénznemét (devizanemét) szerződésmódosítás keretében megváltoztatják.
(4) A (2) bekezdés szerinti halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget - a pénzügyi
műveletek egyéb ráfordításakénti elszámolással - csökkenteni kell az érintett devizakötelezettség után az
egyes üzleti évekre elszámolt árfolyamnyereségnek megfelelő összeggel is.
(5) Aktív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kölcsönbeadott értékpapír könyv szerinti értékének a felhalmozott kamattal csökkentett - kölcsönszerződés szerinti értékét meghaladó összegét (veszteségét). Az
időbeli elhatárolást akkor kell megszüntetni, amikor a kölcsönbevevő által visszaszolgáltatott értékpapír
eladásra, beváltásra, illetve egyéb ügylet keretében az állományból véglegesen kivezetésre kerül, vagy a
kölcsönbevevő megtéríti annak piaci értékét, mert az értékpapír nem kerül visszaszolgáltatásra.
(6) Az aktív időbeli elhatárolások között halasztott ráfordításként ki lehet mutatni a jogszabályi
rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott eszköz (beruházás) nyilvántartás
szerinti értékét. A térítés nélkül átadott eszköz (beruházás) időbelileg elhatárolt nyilvántartás szerinti értékét
- az átadáskor meghatározott módon és időtartamon belül - kell a rendkívüli ráfordításokkal szemben
megszüntetni.
34. § A mérlegben forrásként a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli
elhatárolásokat kell szerepeltetni.
35. § (1) Saját tőkeként a mérlegben csak olyan tőkerészt szabad kimutatni, amelyet a tulajdonos (a tag)
bocsátott a vállalkozó rendelkezésére, vagy amelyet a tulajdonos (a tag) a 36. §-ban foglaltakon túlmenően az
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adózott eredményből hagyott a vállalkozónál. A saját tőke részeként kell kimutatni az értékhelyesbítés
értékelési tartalékát és a valós értékelés értékelési tartalékát is.
(2) A saját tőke a - jegyzett, de még be nem fizetett tőkével csökkentett - jegyzett tőkéből, a
tőketartalékból, az eredménytartalékból, a lekötött tartalékból, az értékelési tartalékból és a tárgyév mérleg
szerinti eredményéből tevődik össze.
(3) Jegyzett tőke részvénytársaságnál, korlátolt felelősségű társaságnál, egyéb vállalkozónál (ha e
tekintetben cégbírósági bejegyzési kötelezettség terheli) a cégbíróságon bejegyzett tőke a létesítő okiratban
meghatározott összegben.
(4) A (3) bekezdés szerinti vállalkozónál az alaptőke, a törzstőke, az alapítói vagyon, a vagyoni betét
felemelése, illetve leszállítása miatti jegyzett tőke-változást a cégjegyzékbe való bejegyzés alapján, a
bejegyzés időpontjával kell a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni.
(5) A (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó vállalkozónál jegyzett tőke a létesítő okiratban meghatározott,
a tulajdonosok (a tagok) által tartósan rendelkezésre bocsátott - ténylegesen átadott - tőke.
(6) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél jegyzett tőkeként kell kimutatni - nem
pénzbeli (vagyoni) hozzájárulás esetén az 50. § (7) bekezdése szerinti értékben - a működéshez, a tartozások
kiegyenlítéséhez szükséges, a külföldi székhelyű vállalkozás által biztosított - tartósan és ilyen címen a
fióktelep szabad rendelkezésére bocsátott - vagyont (ideértve törvényben meghatározott dotációs tőkét is).
(7) Jegyzett tőkén (alaptőkén, törzstőkén) felüli vagyoni fedezet alatt - eltérő rendelkezés hiányában - a
jegyzett tőkével, a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét kell
érteni.
(8) Jegyzett, de még be nem fizetett tőkeként kell kimutatni alapításkor, illetve a jegyzett tőke emelésekor
a (3) bekezdés szerint a cégbíróságon bejegyzett tőkének a tulajdonosok (a tagok) által még be nem fizetett,
nem pénzbeli hozzájárulás esetén a társaság rendelkezésére még nem bocsátott összegét, ha a bejegyzés utáni
befizetést, rendelkezésre bocsátást jogszabályi felhatalmazás alapján a létesítő okirat, illetve annak
módosítása megengedi.
(9) Amennyiben jogszabály a jegyzett tőke feltételes leszállítását lehetővé teszi a jegyzett tőke egyidejű
felemelésével, a tőkeleszállítás, illetve a tőkeemelés cégjegyzékbe való bejegyzése időpontjával könyvelni
kell - a létesítő okirat módosításának megfelelően - mind a jegyzett tőke leszállítását, mind a jegyzett tőke
felemelését.
36. § (1) A tőketartalék növekedéseként kell kimutatni:
a) részvénytársaságnál a részvények kibocsátáskori, ideértve a tőkeemeléskori (jegyzési) ellenértéke és
névértéke közötti különbözetet,
b) az a) ponton kívüli egyéb vállalkozónál a tulajdonosok (a tagok) által az alapításkor, illetve a
tőkeemeléskor tőketartalékként (a jegyzési érték és a névérték különbözeteként) véglegesen átadott
eszközök, pénzeszközök értékét,
c) a jegyzett tőke leszállítását a tőketartalékkal szemben,
d) a szövetkezeti üzletrész-bevonás miatt képzett fel nem osztható vagyon összegét,
e) a tőketartalékból lekötött tartalék visszavezetett összegét a lekötés feloldása alapján,
f) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékba helyezett
pénzeszközöket, átvett eszközök értékét.
(2) A tőketartalék csökkenéseként kell kimutatni:
a) a jegyzett tőke emelését a szabad tőketartalékból,
b) a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált összeget,
c) a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó - a jegyzett tőke leszállításával
arányos - tőketartalék-kivonás összegét,
d) a tőketartalék lekötött tartalékba átvezetett összegét,
e) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján tőketartalékkal szemben
átadott pénzeszközök, eszközök értékét.
(3) A 35. § (3) bekezdése szerinti vállalkozónál a tőketartalék (1) bekezdés a)-c) pontja szerinti
növekedésének, a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak
módosítása, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a tőkeemelésről,
a tőkeleszállításáról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése
időpontjával történik,
a) az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél, ha az eszköz átvétele a cégbejegyzést
megelőzően megtörtént,
b) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél,
c) a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti tőketartalék-csökkenésnél, illetve
a cégbejegyzést követően, az eszköz átvételekor az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti tőketartalék-növelésnél,
ha az eszközök átvétele a cégbejegyzés időpontjáig nem történt meg.
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(4) A 35. § (5) bekezdése szerinti vállalkozónál a tőketartalék (1) bekezdés b)-c) pontja szerinti
növekedésének, a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak
módosítása, illetve a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása az (1) bekezdés b) pontja esetén az
eszközök átvételével egyidejűleg, az (1) bekezdés c) pontja, továbbá a (2) bekezdés a) és c) pontja esetén az
erről szóló taggyűlési határozatban megjelölt időponttal (legkorábban a határozat keltének időpontjával)
történik.
(5) A (2) bekezdés szerinti összegekkel a tőketartalék csak akkor csökkenthető, ha emiatt a tőketartalék
nem lesz negatív.
37. § (1) Az eredménytartalék növekedéseként kell kimutatni:
a) az előző üzleti év mérleg szerinti eredményét (nyereségét), ideértve az ellenőrzés előző üzleti év(ek)
mérleg szerinti eredményét növelő módosítását (nyereségét) is,
b) a jegyzett tőke leszállítását az eredménytartalékkal szemben,
c) a veszteség miatti negatív eredménytartalék ellentételezésére felhasznált tőketartalékot, lekötött
tartalékot,
d) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség pótlásához nem szükséges - korábban ilyen
címen adott - pótbefizetés visszakapott összegét a pénzmozgással egyidejűleg,
e) az eredménytartalékból lekötött tartalék visszavezetett összegét a lekötés feloldása alapján,
f) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékba
helyezett pénzeszközöket, átvett eszközök értékét.
(2) Az eredménytartalék csökkenéseként kell kimutatni:
a) az előző üzleti év mérleg szerinti eredményét (veszteségét), ideértve az ellenőrzés előző év(ek) mérleg
szerinti eredményét csökkentő módosítását (veszteségét) is,
b) a jegyzett tőke emelését a rendelkezésre álló szabad eredménytartalékból,
c) az eredménytartalék lekötött tartalékba átvezetett összegét,
d) az üzleti év végén a tárgyévi adózott eredmény kiegészítéseként osztalékra, részesedésre, kamatozó
részvény kamatára, továbbá az eredménytartalékot terhelő adóra igénybe vett összeget,
e) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság veszteségének fedezetére teljesített törvényi előíráson alapuló - pótbefizetés összegét a pénzmozgással egyidejűleg,
f) a tőkekivonással megvalósított jegyzett tőke leszállításához kapcsolódó - a jegyzett tőke leszállításával
arányos - eredménytartalék-kivonás összegét,
g) a pénzmozgással, illetve az eszközmozgással egyidejűleg a jogszabály alapján eredménytartalékkal
szemben átadott pénzeszközök, eszközök értékét.
(3) A 35. § (3) bekezdése szerinti vállalkozónál az eredménytartalék (1) bekezdés b) pontja szerinti
növekedésének, a (2) bekezdés b) és f) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak
módosítása, illetve a közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolását a tőkeemelésről,
a tőkeleszállításról szóló létesítő okiratnak, illetve módosításának a cégjegyzékbe történt bejegyzése
időpontjával kell végrehajtani.
(4) A 35. § (5) bekezdése szerinti vállalkozónál az eredménytartalék (1) bekezdés b) pontja szerinti
növekedésének, a (2) bekezdés b) és f) pontja szerinti csökkenésének bizonylata a létesítő okirat, annak
módosítása, illetve a taggyűlési határozat, könyvviteli elszámolása a taggyűlési határozatban megjelölt
időponttal (legkorábban a határozat keltének időpontjával) történik.
(5) Az ellenőrzés során a mérlegkészítés időpontjáig megállapított - az előző üzleti év(ek)re vonatkozó jelentős összegű hibák elkülönítetten kimutatott eredményre gyakorolt hatásának összegét (mérleg szerinti
eredményét) az eredménytartalékot növelő-csökkentő tételként a hiba megállapításának üzleti évében kell
elszámolni.
(6) Az adózott eredmény kiegészítéséhez a szabad eredménytartalék csak akkor vehető igénybe, ha az
igénybevétel után a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege
meghaladja a jegyzett tőke összegét.
38. § (1) A lekötött tartalék a tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból lekötött összegeket és a
kapott pótbefizetés összegét foglalja magában.
(2) A tőketartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba átvezetni:
a)
b) szövetkezetnél a fel nem osztható vagyon értékét,
c) a más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött - kötelezettségek fedezetét
jelentő - tartalékot,
d) a 36. § (1) bekezdésének f) pontja alapján tőketartalékba helyezett összeg azon részét, amelyet a
jogszabályban, szerződésben, megállapodásban rögzített feltételek nem teljesítése esetén részben vagy
egészen vissza kell fizetni.
(3) Az eredménytartalékból kell lekötni és a lekötött tartalékba átvezetni:
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a) a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek, továbbá a visszaváltható részvények könyv szerinti
értékét,
b) átalakulás esetén a jogutódnál a vagyon felértékelése miatt még fizetendő társasági adónak megfelelő
összeget,
c) az alapítás-átszervezés aktivált értékéből, továbbá a kísérleti fejlesztés aktivált értékéből még le nem írt
összeget,
d) a 33. § (2) bekezdése szerinti nem realizált árfolyamveszteség és a 41. § (4) bekezdése szerinti
céltartalék különbözetének összegét,
e) a (2) bekezdés szerinti lekötendő tőketartalékot, ha arra a tőketartalék nem nyújt fedezetet,
f) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a veszteség fedezetére - az arra illetékes testület által
megszavazott, de még nem teljesített - fizetendő pótbefizetés összegét,
g) más jogszabály szerint vagy a vállalkozó saját elhatározása alapján lekötött - kötelezettségek fedezetét
jelentő vagy saját céljait szolgáló - tartalékot.
(4) Lekötött tartalékként kell kimutatni a gazdasági társaságnál a veszteségek fedezetére kapott
pótbefizetés összegét, a pótbefizetés visszafizetéséig, elszámolása a pénzmozgással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés szerinti lekötést az eredménytartalékkal szemben el kell számolni akkor is, ha a
lekötött tartalék növekedése miatt az eredménytartaléknak negatív egyenlege lesz, vagy negatív egyenlege
nő.
(6) A lekötött tartalék feloldását - a (4) bekezdés szerinti pótbefizetés kivételével - a tőketartalékkal,
illetve az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni, annak függvényében, hogy a feloldott tartalék a
tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból került lekötésre.
(7) Amennyiben jogszabály rendelkezése alapján a gazdasági társaság jegyzett tőkéjét a lekötött tartalék
javára - az alaptőke terhére képzett tartalékként - szállították le, akkor a tőkeleszállítás cégjegyzékbe történt
bejegyzése időpontjával a tőkeleszállítás összegét a lekötött tartalékba kell átvezetni. Az így átvezetett
összeget a lekötött tartalékon belül elkülönítetten kell kimutatni.
(8) A (7) bekezdés szerint elkülönített lekötött tartalékot csak a jogszabályban meghatározott módon lehet
megszüntetni: veszteségrendezésre - az erről szóló döntés időpontjával - az eredménytartalék negatív
összegét csökkentő tételként, illetve tőkeemelésre - a tőkeemelés cégjegyzékbe történt bejegyzése
időpontjával - a jegyzett tőkét növelő tételként.
(9) A lekötött tartalék növekedéseként, illetve csökkenéseként kell kimutatni a pénzmozgással, illetve az
eszközmozgással egyidejűleg a külön jogszabály alapján a lekötött tartalékkal szemben átvett, illetve átadott
pénzeszközök, egyéb eszközök értékét. A külön jogszabály alapján átvett lekötött tartalék feloldását - a külön
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában - az eredménytartalékkal szemben kell elszámolni.
39. § (1) Értékelési tartalékként, és azon belül elkülönítetten kell kimutatni
a) az 58. § szerinti piaci értékelés alapján meghatározott értékhelyesbítés összegét az értékhelyesbítés
értékelési tartalékaként, továbbá
b) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alapján a saját tőkével szemben elszámolt
értékelési különbözetet a valós értékelés értékelési tartalékaként.
Az értékhelyesbítés értékelési tartaléka és az értékhelyesbítés, valamint a valós értékelés értékelési
tartaléka és az értékelési különbözet kizárólag egymással szemben és azonos összegben változhat. Az
értékelési tartalék terhére a saját tőke más elemeit nem lehet kiegészíteni, annak terhére kötelezettség nem
teljesíthető.
(2) A mérleg szerinti eredmény az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára igénybe vett
eredménytartalékkal növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel, a kamatozó részvények kamatával
csökkentett tárgyévi adózott eredmény, egyezően az eredménykimutatásban ilyen címen kimutatott
összeggel.
(3) A tárgyévi adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített tárgyévi adózott
eredmény akkor fizethető ki osztalékként, részesedésként, a kamatozó részvény tulajdonosának kamatként,
ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összege az osztalék, a
részesedés, a kamatozó részvény kamatának figyelembevétele (kifizetése) után sem csökken a jegyzett tőke
összege alá.
(4) Osztalékelőlegként - a más jogszabályban előírt egyéb feltételek mellett - csak akkor fizethető ki a 21.
§ szerinti közbenső mérlegben kimutatott adózott eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített
közbenső mérlegben kimutatott adózott eredmény, ha a lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal
csökkentett - a közbenső mérlegben kimutatott - saját tőke összege az osztalékelőleg megállapított
összegének figyelembevételével sem csökken a jegyzett tőke összege alá.
(5) A saját részvény, a saját üzletrész, továbbá a visszaváltható részvény visszavásárlásának
(megszerzésének) - a más jogszabályban előírtakon túlmenően - az is feltétele, hogy azok visszavásárlására
(megszerzésére)
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a) a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében kimutatott, osztalékként, részesedésként,
kamatozó részvény kamataként figyelembe nem vett tárgyévi adózott eredmény (tárgyévi mérleg szerinti
eredmény), illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített, osztalékként, részesedésként, kamatozó
részvény kamataként figyelembe nem vett tárgyévi adózott eredmény (tárgyévi mérleg szerinti eredmény),
vagy
b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben kimutatott - osztalékelőlegként figyelembe nem vett - adózott
eredmény, illetve a szabad eredménytartalékkal kiegészített közbenső mérlegben kimutatott osztalékelőlegként figyelembe nem vett - adózott eredmény
fedezetet nyújtson úgy, hogy a lekötött tartalékkal, az értékelési tartalékkal, továbbá a visszavásárlás (a
megszerzés) értékével csökkentett saját tőke összege nem csökken a jegyzett tőke összege alá.
40. § (1) A jegyzett tőkének a jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történő emelésére akkor és oly
mértékben kerülhet sor, ha
a) a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlegében, illetve
b) a 21. § szerinti közbenső mérlegben
kimutatott - osztalékként, részesedésként, kamatozó részvény kamataként, illetve osztalékelőlegként
figyelembe nem vett - adózott eredmény (mérleg szerinti eredmény), szabad tőketartalék, szabad
eredménytartalék arra fedezetet nyújt és a tőkeemelést követően a jegyzett tőke összege nem haladja meg a
lekötött tartalékkal, továbbá az értékelési tartalékkal csökkentett saját tőke összegét.
(2) A jegyzett tőkén felüli saját tőke terhére történik a jegyzett tőke emelése - az (1) bekezdésben rögzített
feltételek mellett - akkor is, ha ingyenes vagy kedvezményes dolgozói részvényt, illetve dolgozói üzletrészt
bocsátanak ki.
(3) Ha a legutolsó beszámolóval lezárt üzleti év mérlege, illetve a - 21. § szerinti - közbenső mérleg a
külön jogszabályban meghatározott időtartamon belül több kifizetés, ügylet alátámasztására is szolgál, a
feltételek vizsgálata során azokat együttesen (egybe számítva) kell figyelembe venni.
(4) Átváltoztatható kötvény részvénnyé történő átalakítása során a jegyzett tőke (alaptőke) emelését a
kötvénykibocsátás miatti kötelezettség terhére kell végrehajtani az alapító okirat, az alapszabály előírásainak
(módosításának) megfelelően, a cégjegyzékbe történt bejegyzés időpontjával.
41. § (1) Az adózás előtti eredmény terhére céltartalékot kell képezni - a szükséges mértékben - azokra a
múltbeli, illetve a folyamatban lévő ügyletekből, szerződésekből származó, harmadik felekkel szembeni
fizetési kötelezettségekre [ideértve különösen a jogszabályban meghatározott garanciális kötelezettséget, a
függő kötelezettséget, a biztos (jövőbeni) kötelezettséget, a korengedményes nyugdíj, a végkielégítés miatti
fizetési kötelezettséget, a környezetvédelmi kötelezettséget], amelyek a mérlegfordulónapon valószínű vagy
bizonyos, hogy fennállnak, de összegük vagy esedékességük időpontja még bizonytalan, és azokra a
vállalkozó a szükséges fedezetet más módon nem biztosította.
(2) Az adózás előtti eredmény terhére - a valós eredmény megállapítása érdekében a szükséges mértékben
- céltartalék képezhető az olyan várható, jelentős és időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre
(különösen a fenntartási, az átszervezési költségekre, a környezetvédelemmel kapcsolatos költségekre),
amelyekről a mérlegfordulónapon feltételezhető vagy bizonyos, hogy a jövőben felmerülnek, de összegük
vagy felmerülésük időpontja még bizonytalan és nem sorolhatók a passzív időbeli elhatárolások közé.
(3) A (2) bekezdés szerinti céltartalék a szokásos üzleti tevékenység rendszeresen és folyamatosan
felmerülő költségeire nem képezhető.
(4) Ha a vállalkozó a devizaszámlán meglévő devizakészlettel nem fedezett, külföldi pénzértékre szóló beruházáshoz (beruházással megvalósuló tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó hiteltartozások, továbbá devizakötvény kibocsátásából származó - beruházáshoz (beruházással megvalósuló
tárgyi eszközhöz), vagyoni értékű joghoz kapcsolódó - tartozások nem realizált árfolyamveszteségét a 33. §
(2) bekezdése szerint halasztott ráfordításként mutatta ki, az üzleti év végén az így elhatárolt halmozott
összegnek a hitelfelvételtől eltelt időtartam és a hitel figyelembe vehető futamideje arányában számított
hányadának megfelelő összegű céltartalékot kell kimutatnia. Amennyiben az előző üzleti év végéig ilyen
címen képzett céltartalék ennél kevesebb, illetve több, a különbözettel a tárgyévben kell a céltartalékot
növelni az egyéb ráfordításokkal szemben, illetve csökkenteni az egyéb bevételekkel szemben. A számításnál
figyelembe vett futamidő nem lehet hosszabb, mint a hitel futamideje, illetve mint a hitellel finanszírozott
tárgyi eszköz, vagyoni értékű jog várható - amortizációnál figyelembe vett - élettartama, ha a hitel futamideje
hosszabb.
(5) Ha a halasztott ráfordításként kimutatott árfolyamveszteséget a 33. § (3) bekezdése szerint meg kell
szüntetni, akkor a (4) bekezdés szerint képzett céltartalék is megszüntetendő.
(6) Az 5-6. § szerint kormányrendelettel szabályozott gazdálkodói körben a kormányrendelet - a
sajátosságok figyelembevételével - az (1)-(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően is szabályozhatja a
céltartalék képzését és annak felhasználását, illetve további céltartalék, egyéb tartalék képzését írhatja elő.
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(7) Külön törvény, illetve kormányrendelet további egyéb céltartalék-képzési kötelezettséget, illetve
lehetőséget is előírhat. Ez esetben a céltartalék képzésének és felhasználásának elszámolása során a külön
törvényben, illetve kormányrendeletben meghatározottak szerint kell eljárni.
(8) A képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összegét a kiegészítő mellékletben jogcímek szerinti
részletezésben be kell mutatni. Ha az egyes jogcímek szerint képzett céltartalék összege az előző évi
összegtől lényegesen eltér, akkor azt a kiegészítő mellékletben indokolni kell.
(9) Az (1), illetve (2) bekezdés szerinti céltartalék képzése során a mérlegfordulónapon fennálló
kötelezettségeket, illetve várható költségeket akkor is figyelembe kell, illetve lehet venni, ha azok csak a
mérlegfordulónap és a mérlegkészítés időpontja között válnak ismertté.
42. § (1) Kötelezettségek azok a szállítási, vállalkozási, szolgáltatási és egyéb szerződésekből eredő,
pénzértékben kifejezett elismert tartozások, amelyek a szállító, a vállalkozó, a szolgáltató, a hitelező, a
kölcsönt nyújtó által már teljesített, a vállalkozó által elfogadott, elismert szállításhoz, szolgáltatáshoz,
pénznyújtáshoz, valamint az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök - törvényi
rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján történő - kezelésbevételéhez kapcsolódnak. A kötelezettségek
lehetnek hátrasoroltak, hosszú és rövid lejáratúak.
(2) Hosszú lejáratú kötelezettség - a hitelezővel kötött szerződés szerint - az egy üzleti évnél hosszabb
lejáratra kapott kölcsön (ideértve a kötvénykibocsátást is) és hitel, a mérleg fordulónapját követő egy üzleti
éven belül esedékes törlesztések levonásával, továbbá az egyéb hosszú lejáratú kötelezettség.
(3) Rövid lejáratú kötelezettség az egy üzleti évet meg nem haladó lejáratra kapott kölcsön, hitel, ideértve
a hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy üzleti éven belül esedékes
törlesztéseket is (ez utóbbiak összegét a kiegészítő mellékletben részletezni kell). A rövid lejáratú
kötelezettségek közé tartozik általában a vevőtől kapott előleg, az áruszállításból és szolgáltatás teljesítésből
származó kötelezettség, a váltótartozás, a fizetendő osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat,
valamint az egyéb rövid lejáratú kötelezettség.
(4) Hátrasorolt kötelezettségként kell kimutatni minden olyan kapott kölcsönt, amelyet ténylegesen a
vállalkozó rendelkezésére bocsátottak, és a vonatkozó szerződés tartalmazza a kölcsönt nyújtó fél
egyetértését arra vonatkozóan, hogy az általa nyújtott kölcsön bevonható a vállalkozó adóssága rendezésébe,
valamint a kölcsönt nyújtó követelése a törlesztések sorrendjében a tulajdonosok előtti legutolsó helyen áll,
azt a vállalkozó felszámolása vagy csődje esetén csak a többi hitelező kielégítése után kell kiegyenlíteni, a
kölcsön visszafizetési határideje vagy meghatározatlan, vagy a jövőbeni eseményektől függ, de eredeti
futamideje öt évet meghaladó lejáratú, a kölcsön törlesztése az eredeti lejárat vagy a szerződésben kikötött
felmondási idő előtt nem lehetséges.
(5) Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségként kell kimutatni a lízingbe vevőnél a pénzügyi lízingbe vett,
beruházásként elszámolt eszköz lízingbe adó (helyette az eladó) által számlázott ellenértékének megfelelő
kötelezettséget, valamint az állami vagy önkormányzati vagyon részét képező eszközök - törvényi
rendelkezés, illetve felhatalmazás alapján történő - kezelésbevételéhez kapcsolódó kötelezettséget.
(6) A hosszú lejáratra kapott kölcsönöktől elkülönítetten kell kimutatni a részvénnyé átváltoztatható
kötvények miatti, továbbá a vállalkozó által kibocsátott egyéb kötvények miatti kötelezettségeket, ha azok
nem tartoznak a (7)-(8) bekezdésben foglaltak közé.
(7) Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben mérlegtétel azokat az (1) bekezdés szerinti
kötelezettségeket tartalmazza, amelyeknél - a 3. § (2) bekezdése 7. pontja szerinti hitelezővel kötött
szerződés szerint - a pénzértékben kifejezett fizetési kötelezettségek lejárata az egy évet meghaladja, ideértve
az átváltoztatható kötvények miatti, továbbá az egyéb kötvénykibocsátásból származó kötelezettségeket is,
ha azok pénzügyi rendezése a tárgyévet követő évben még nem esedékes.
(8) Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben mérlegtétel
tartalmaz minden olyan egyéb részesedési viszonyban lévő hitelezővel szembeni, egy évnél hosszabb lejáratú
kötelezettséget, amely nem tartozik a (7) bekezdés hatálya alá, ha pénzügyi rendezése a tárgyévet követő
évben még nem esedékes.
43. § (1) Egyéb rövid lejáratú kötelezettségként kell kimutatni különösen a munkavállalókkal, a
költségvetéssel, az önkormányzatokkal kapcsolatos elszámolásokat, a jogerős határozattal előírt
kötelezettségeket, valamint a 81. § (5) bekezdése szerinti utólag adott engedmény miatti kötelezettség
összegét is.
(2) A rövid lejáratú kötelezettségek között kell kimutatni valódi penziós és óvadéki repóügylet esetén a
határidős visszavásárlási kötelezettség mellett eladott eszköz befolyt eladási árát, illetve a határidős
viszonteladási kötelezettség mellett vásárolt eszköz befolyt viszonteladási árát, az értékpapír kölcsönügylet
során kölcsönbevett értékpapír kölcsönszerződés szerinti értékében fennálló kötelezettséget, továbbá a
határidős és opciós ügyletek esetén a kapott letétek, árkülönbözetek összegét, amíg az ügylet le nem zárul.
(3) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe az egyéb rövid lejáratú követelések, illetve
az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek között köteles kimutatni a külföldi székhelyű vállalkozással vagy
annak más fióktelepével szembeni követeléseit, illetve kötelezettségeit, ideértve azokat a tételeket is, amikor
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a fióktelep vevői, megrendelői az ellenértéket közvetlenül a külföldi székhelyű vállalkozásnak, vagy más
fióktelepének fizetik meg, illetve a fióktelep olyan kötelezettségét, amelyet a külföldi székhelyű vállalkozás,
vagy annak más fióktelepe közvetlenül egyenlít ki. A pénzügyileg nem rendezendő követeléseket és
kötelezettségeket év végén egymással szemben össze kell vezetni és a forintban mutatkozó különbözetet a
pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaként kell elszámolni.
(4) A kötelezettségek között kell a mérlegben önálló tételként kimutatni származékos ügyletek negatív
értékelési különbözete címén a pénzügyi instrumentumok 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő
értékelése esetén a le nem zárt kereskedési, illetve fedezeti célú származékos ügyletek negatív valós értékét
(jövőben várható - veszteségjellegű - eredményét).
44. § (1) Passzív időbeli elhatárolásként kell elkülönítetten kimutatni
a) a mérleg fordulónapja előtt befolyt, elszámolt bevételt, amely a mérleg fordulónapja utáni időszak
árbevételét, bevételét képezi,
b) a mérleg fordulónapja előtti időszakot terhelő költséget, ráfordítást, amely csak a mérleg fordulónapja
utáni időszakban merül fel, kerül számlázásra,
c) mérleg fordulónapja és elkészítésének időpontja között a vállalkozóval szemben érvényesített,
benyújtott, ismertté vált, a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó kártérítési igényt, késedelmi kamatot,
kártérítést, bírósági költséget,
d) a mérleggel lezárt üzleti évhez kapcsolódó, a jóváhagyásra jogosult testület által megállapított,
kötelezettségként ki nem mutatott prémiumot, jutalmat, azok járulékát.
(2) Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett, egyéb bevételként elszámolt támogatás
összegéből az üzleti évben költséggel, ráfordítással nem ellentételezett összeget. Az elhatárolást a költségek,
ráfordítások tényleges felmerülésekor, illetve a támogatási szerződésben, megállapodásban foglaltak
teljesülésekor kell megszüntetni.
(3) Passzív időbeli elhatárolásként lehet a mérlegben kimutatni - a vállalkozó számviteli politikában
rögzített döntése szerint - a befektetett pénzügyi eszközök közé sorolt, névérték felett beszerzett hitelviszonyt megtestesítő, a valós értéken történő értékelés alá nem vont - kamatozó értékpapír névértéke és
beszerzési értéke közötti - veszteségjellegű - különbözetből a beszerzéstől az üzleti év mérlegfordulónapjáig
terjedő időszakra időarányosan jutó - elszámolt értékvesztéssel csökkentett - (a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításaival szemben elszámolt) összeget. Az elhatárolást ezen értékpapír értékesítésekor, beváltásakor,
továbbá a könyvekből - egyéb jogcímen - történő kivezetése esetén, valamint akkor kell megszüntetni, ha az
54. § (4)-(7) bekezdése szerint olyan összegű értékvesztést kell elszámolni, amelynek hatására az értékpapír
könyv szerinti értéke a névérték alá csökken.
(4) A (3) bekezdés és a 32. § (3) bekezdése szerinti választási lehetőség tekintetében a vállalkozónak
azonosan kell eljárnia.
(5) Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a mérlegkészítés időpontjáig le nem zárt nem fedezeti
célú elszámolási határidős, opciós ügylet és swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet tárgyának
az ügylet zárása időpontjában érvényes piaci árfolyama és a kötési (határidős) árfolyama közötti
veszteségjellegű különbözet pénzügyileg nem realizált várható összegét, valamint a mérleg fordulónapjáig le
nem zárt fedezeti célú elszámolási határidős ügylet és swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet
veszteségének tárgyévre időarányosan jutó összegét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos
nyereségének összegéig, illetve a mérlegkészítés időszakában lezárt nem fedezeti célú elszámolási határidős,
opciós ügylet, valamint swap ügylet határidős ügyletrésze esetében az ügylet realizált veszteségének a
tárgyévre időarányosan jutó összegét, feltéve, hogy a valós értéken történő értékelést a vállalkozó nem
alkalmazza.
45. § (1) A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a rendkívüli
bevételként elszámolt
a) fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás
véglegesen átvett pénzeszköz összegét,
b) elengedett, valamint a harmadik személy által átvállalt kötelezettség összegét, amennyiben az a
kötelezettség terhére beszerzett eszközökhöz kapcsolódik (legfeljebb a kapcsolódó eszközök nyilvántartás
szerinti értékében),
c) térítés nélkül (visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a
hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközök piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a
jogszabály szerinti - értékét.
(2) A támogatásonként, a véglegesen átvett pénzeszközönként, a térítés nélkül átvett eszközönként
kimutatott halasztott bevételt a fejlesztés során megvalósított eszköz, az elengedett, valamint a harmadik
személy által átvállalt kötelezettséghez kapcsolódó eszköz, illetve a térítés nélkül átvett eszköz (ideértve az
ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt eszközöket is) 47-51. § szerint meghatározott
bekerülési értékének, illetve bekerülési értéke arányos részének költségkénti, illetve ráfordításkénti
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elszámolásakor kell megszüntetni. Meg kell szüntetni a fejlesztési támogatás miatt kimutatott halasztott
bevételt a támogatás visszafizetésekor is.
(3) Halasztott bevételként kell kimutatni cégvásárlás esetén a 3. § (5) bekezdésének 2. pontja szerint
különbözetként meghatározott negatív üzleti vagy cégértéket.
(4) A negatív üzleti vagy cégértékként kimutatott halasztott bevételt a cégvásárlást követő 5 év vagy ennél
hosszabb idő alatt lehet az egyéb bevételekkel szemben megszüntetni, függetlenül attól, hogy a negatív üzleti
vagy cégérték nagyságára ható eszközök, illetve kötelezettségek értéke miként alakult. Amennyiben a
vállalkozó a negatív üzleti vagy cégértéket 5 évnél hosszabb idő alatt írja le, azt a kiegészítő mellékletben
indokolnia kell.
(5) A passzív időbeli elhatárolások között halasztott bevételként kell kimutatni a vállalkozó valamely
befektetett eszköze tartós használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott bevételt. A
halasztott bevételt az alapul szolgáló szerződésben, megállapodásban meghatározott időtartam alatt,
határozatlan idejű szerződés esetén öt év vagy ennél hosszabb idő alatt lehet megszüntetni. Amennyiben a
vállalkozó öt évnél hosszabb idő alatt szünteti meg a halasztott bevételt, azt a kiegészítő mellékletben
indokolni kell.
(6) Passzív időbeli elhatárolásként kell kimutatni a kölcsönbeadott értékpapír - felhalmozott kamattal
csökkentett - kölcsönszerződés szerinti értékének a könyv szerinti értékét meghaladó összegét (nyereségét).
Az időbeli elhatárolást akkor kell megszüntetni, amikor a kölcsönbevevő által visszaszolgáltatott értékpapír
eladásra, beváltásra, illetve egyéb ügylet keretében az állományból véglegesen kivezetésre kerül, vagy a
kölcsönbevevő megtéríti annak piaci értékét, mert az értékpapír nem kerül visszaszolgáltatásra.

A mérlegtételek értékelésének általános szabályai
46. § (1) Az értékelésnél a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulni, ha ennek az elvnek az
érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának
ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
(2) Az előző üzleti év mérlegkészítésénél alkalmazott értékelési elvek csak akkor változtathatók meg, ha a
változtatást előidéző tényezők tartósan - legalább egy éven túl - jelentkeznek, és emiatt a változás
állandónak, tartósnak minősül. Ez esetben a változtatást előidéző tényezőket és számszerűsített hatásukat a
kiegészítő mellékletben részletezni kell.
(3) Az eszközöket és a kötelezettségeket leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni és - a törvényben
szabályozott esetek kivételével - egyedenként értékelni kell. Egyedenkénti értékelésnek minősül a különböző
időpontokban beszerzett, általában csoportosan nyilvántartott, azonos paraméterekkel rendelkező
eszközöknél az átlagos beszerzési áron, továbbá a FIFO módszerrel történő értékelés is.
(4) A mérlegben kimutatott eredmény meghatározásakor, a mérlegtételek körültekintően elvégzett
értékelése során figyelembe kell venni - az 52-56. §-ban foglaltak alapján - minden olyan értékcsökkenést,
értékvesztést, amely a mérleg fordulónapján meglévő eszközöket érinti, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté
vált.

Az eszközök bekerülési (beszerzési és előállítási) értéke
47. § (1) Az eszköz bekerülési (beszerzési, előállítási) értéke az eszköz megszerzése, létesítése, üzembe
helyezése érdekében az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig felmerült, az eszközhöz egyedileg
hozzákapcsolható tételek együttes összege. A bekerülési (beszerzési) érték az engedményekkel csökkentett,
felárakkal növelt vételárat, továbbá az eszköz beszerzésével, üzembe helyezésével, raktárba történt
beszállításával kapcsolatban felmerült szállítási és rakodási, alapozási, szerelési, üzembe helyezési,
közvetítői tevékenység ellenértékét, díjait (ezen tevékenységeknek saját vállalkozásban történt végzése
esetén az 51. § szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét), a bizományi díjat, a beszerzéshez kapcsolódó
adókat és adójellegű tételeket, a vámterheket foglalja magában.
(2) A bekerülési (beszerzési) érték részét képezi - az (1) bekezdésben felsoroltakon túlmenően - az eszköz
beszerzéséhez szorosan kapcsolódó
a) illeték [vagyonszerzés (ajándék, öröklés, adásvétel, csere után járó) illetéke],
b) az előzetesen felszámított, de le nem vonható általános forgalmi adó,
c) a jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díj,
d) az egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díj (környezetvédelmi termékdíj, szakértői díj),
e) a vásárolt vételi opció díja [a 61. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével].
(3) A bekerülési (beszerzési) értéknek nem része a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi
adó, továbbá az általános forgalmi adóról szóló törvény szerint ellenérték arányában megosztott előzetesen
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felszámított általános forgalmi adó le nem vonható hányada. A beruházáshoz kapcsolódó, véglegesen kapott
támogatás összege nem csökkenti az eszköz bekerülési (beszerzési) értékét.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bekerülési (beszerzési) érték részét képezi
a) az eszköz beszerzéséhez, előállításához közvetlenül kapcsolódóan igénybe vett hitel, kölcsön
aa) felvétele előtt fizetett - a hitel, a kölcsön feltételként előírt - bankgarancia díja,
ab) szerződésben meghatározott, a hitel igénybevétele miatt fizetett kezelési díj, folyósítási jutalék, a hitel
igénybevételéig felszámított rendelkezésre tartási jutalék,
ac) szerződés közjegyzői hitelesítésének díja,
ad) felvétele után az eszköz üzembe helyezéséig, raktárba történő beszállításáig terjedő időszakra
elszámolt (időszakot terhelő) kamat;
b) a beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó - az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra elszámolt
(időszakot terhelő) - biztosítási díj; továbbá
c) a beruházáshoz, a vagyoni értékű joghoz közvetlenül kapcsolódó - devizaszámlán meglévő
devizakészlettel nem fedezett - devizakötelezettségnek az eszköz üzembe helyezéséig terjedő időszakra
elszámolt árfolyamkülönbözete, függetlenül attól, hogy az árfolyamnyereség vagy árfolyamveszteség;
valamint
d) a beruházás tervezés, a beruházás előkészítés, a beruházás lebonyolítás, az új technológia elsajátítás (a
betanítás) díjai, közvetlen költségei.
(5) Építési telek (földterület) és rajta lévő épület, építmény egyidejű beszerzése esetén, amennyiben az
épületet, az építményt rendeltetésszerűen nem veszik használatba (az épület, építmény rendeltetésszerűen
nem hasznosítható), akkor az épület, építmény beszerzési, bontási költségeit, továbbá a vásárolt teleknek
építkezésre alkalmassá tétele érdekében végzett munkák költségeit, ráfordításait a telek (a földterület) értékét
növelő beszerzési költségként kell elszámolni a telek (a földterület) bontás utáni (az üres telek) piaci
értékének megfelelő összegig, az ezt meghaladó költségeket, ráfordításokat a megvalósuló beruházás (az
épület, az építmény) bekerülési (beszerzési) értékeként kell figyelembe venni.
(6) Egy adott beruházás miatt lebontott és újraépített épület, építmény bontásának költségeit az adott
beruházás bekerülési (beszerzési) értékébe be kell számítani. Az újraépítés költsége az újraépített eszköz
bekerülési (beszerzési) értékének minősül.
(7) A tárgyi eszköz biztonságos üzemeltetéséhez, rendeltetésszerű használatához szükséges - és a tárgyi
eszköz beszerzésével egy időben vagy annak üzembe helyezéséig beszerzett - tartozékok, tartalék alkatrészek
beszerzési értéke - függetlenül attól, hogy az a tárgyi eszköz számlázott értékében vagy külön számlában
jelenik meg - a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értéke részének tekintendő.
(8) A bekerülési (beszerzési) értéket csökkenti a próbaüzemeltetés során előállított, raktárra vett,
értékesített termék, teljesített szolgáltatás előállítási költsége, ennek hiányában az állománybavételkori piaci
értéke, illetve a még várhatóan felmerülő költségekkel csökkentett eladási ára, várható eladási ára, legfeljebb
a próbaüzemeltetés - bekerülési (beszerzési) értékként figyelembe vett - költségéig, valamint a bekerülési
(beszerzési) értékben elszámolt kamat összegét csökkenti a beruházásra adott előleg után, annak
elszámolásáig, a beruházásra elkülönített pénzeszköz után, annak felhasználásáig kapott kamat összege.
(9) A bekerülési (beszerzési) érték részét képező - az (1)-(2) és a (4)-(8) bekezdésben felsorolt - tételeket a
felmerüléskor, a gazdasági esemény megtörténtekor (legkésőbb az üzembe helyezéskor) kell számításba
venni a számlázott, a kivetett összegben. Amennyiben az üzembe helyezésig, a raktárba történő beszállításig
a számla, a megfelelő bizonylat nem érkezett meg, a fizetendő összeget az illetékes hatóság nem állapította
meg, akkor az adott eszköz értékét a rendelkezésre álló dokumentumok (szerződés, piaci információ,
jogszabályi előírás) alapján kell meghatározni. Az így meghatározott érték és a ténylegesen számlázott vagy
később módosított fizetendő (kivetett) összeg közötti különbözettel a beszerzési értéket a végleges
bizonylatok kézhezvétele időpontjában akkor kell módosítani, ha a különbözet összege az adott eszköz
értékét jelentősen módosítja. Amennyiben a különbözet összege jelentősen nem módosítja az adott eszköz
bekerülési (beszerzési) értékét, annak összegét a végleges bizonylatok kézhezvétele időpontjában egyéb
ráfordításként, illetve egyéb bevételként kell elszámolni.
48. § (1) A tárgyi eszköznél értéket növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni a
meglevő tárgyi eszköz bővítésével, rendeltetésének megváltoztatásával, átalakításával, élettartamának
növelésével összefüggő munka, továbbá az elhasználódott tárgyi eszköz eredeti állaga (kapacitása,
pontossága) helyreállítását szolgáló felújítási munka ellenértékét (saját vállalkozásban történt megvalósítása
esetén az 51. § szerinti közvetlen önköltség aktivált értékét is).
(2) A tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási
munka, továbbá az erdőnevelési, az erdőfenntartási, az erdőfelújítási munka ellenértékét, illetve saját
vállalkozásban végzett megvalósítása esetén a felmerült és a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó
költségek értékét nem lehet a tárgyi eszköz bekerülési (beszerzési) értékében figyelembe venni.
(3) Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni az eszköz használati
értékét növelő munkafolyamatok, illetve megmunkálás ellenértékét jelentő bérmunkadíjat.
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(4) Az eszköz értékét növelő bekerülési (beszerzési) értékként kell figyelembe venni ingatlan beszerzése
esetén az ingatlan értékébe - szerződés alapján - beszámított, korábban a bérleti jog megvásárlása címén
fizetett, bérleti jogként kimutatott (még le nem írt) összeget.
(5) Importbeszerzésként kell elszámolni a terméknek (az eszköznek) a külkereskedelmi
termékforgalomban külfölditől történő beszerzését (termékimport), továbbá a belföldön, illetve külföldön
igénybe vett, külföldiek által nyújtott szolgáltatást (szolgáltatásimport), függetlenül attól, hogy az
ellenértéket devizában, valutában, exportáruval, exportszolgáltatással vagy forintban egyenlítik ki. A köz- és
magánvámraktárból történő beszerzés a vámjogszabályokban rögzített feltételek szerint minősül
importbeszerzésnek.
(6) Nem minősül importbeszerzésnek az exportértékesítéshez kapcsolódóan a magyar határállomás és a
külföldi rendeltetési hely közötti útszakaszra jutó - egyébként szolgáltatásimportnak tekintendő - devizában,
valutában vagy forintban számlázott, fizetett szállítási és rakodási-raktározási díj. Ha a vámjogszabályok
eltérően nem rendelkeznek, nem minősül importbeszerzésnek a vámszabad és a tranzitterületen levő
vállalkozótól történő közvetlen beszerzés, továbbá a vámszabad és tranzitterületen lévő vállalkozóknak az
egymástól történő beszerzése sem.
(7) Az importbeszerzés értéke:
a) ha az (5) bekezdés szerinti importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján forintban
történik, akkor a számla szerinti - levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó - forintérték az
importtermék, illetve az importszolgáltatás értéke;
b) ha az (5) bekezdés szerinti importbeszerzés ellenértékének kiegyenlítése számla alapján devizában,
valutában történik, akkor a számla szerinti - levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó - devizának,
valutának az importbeszerzéskor, az importszolgáltatás igénybevételekor (teljesítésekor) érvényes, a 60. §
(4)-(6) bekezdése szerinti árfolyamon átszámított forintértéke az importtermék, illetve importszolgáltatás
értéke;
c) ha az (5) bekezdés szerinti importbeszerzés devizában meghatározott ellenértékének, kiegyenlítése
azonos devizaértékű exportáruval, exportszolgáltatással történik, az importbeszerzés forintértékét a 75. § (6)
bekezdése szerint kell meghatározni.
49. § (1) Gazdasági társaságnál alapításkor, tőkeemeléskor a jegyzett tőke fedezeteként, továbbá a
jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként nem
pénzbeli (vagyoni) hozzájárulásként átvett (kapott) eszköz létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a
közgyűlési, az alapítói, a taggyűlési határozatban meghatározott értéke bekerülési (beszerzési) értéknek
minősül. Átalakulás esetén a létesítő okiratban meghatározott értéknek az átalakulással létrejövő gazdasági
társaság végleges vagyonmérlegében szereplő értéket kell tekinteni.
(2) Üzleti vagy cégérték bekerülési (beszerzési) értéke cégvásárlás, illetve átalakulás esetén a 3. § (5)
bekezdésének 1. pontja szerint meghatározott különbözet.
(3) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke
vásárláskor a részvényekért, üzletrészekért, vagyoni betétekért fizetett ellenérték (vételár), cégvásárláskor üzleti vagy cégérték, illetve negatív üzleti vagy cégérték kimutatása esetén - az üzleti vagy cégértékkel
csökkentett, a negatív üzleti vagy cégértékkel növelt ellenérték (vételár).
(4) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés bekerülési (beszerzési) értéke
alapításkor, tőkeemeléskor a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve a közgyűlési, az alapítói, a
taggyűlési határozatban a jegyzett tőke fedezeteként, valamint a jegyzési, a kibocsátási érték és a névérték
különbözeteként, a jegyzett tőkén felüli tőke fedezeteként meghatározott vagyoni hozzájárulás együttes
értéke a ténylegesen befizetett pénzbetétnek és a rendelkezésre bocsátott nem pénzbeli betétnek megfelelő
összegben.
(5) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés névértéke fejében a jegyzett tőke
leszállításakor (ideértve a tőkeleszállítással egyidejűleg végrehajtott, a leszállított jegyzett tőkével arányos
jegyzett tőkén felüli saját tőke kivonást is) átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke a gazdasági társaság
által közölt, illetve számlázott érték, a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén a
vagyonfelosztási javaslat szerinti érték.
(6) Gazdasági társaság átalakulása esetén a megszűnt gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést
jelentő befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési) értéke a megszűnt részesedésre jutó - a
megszűnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összege (kiválás esetén a
kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összege).
(7) Gazdasági társaság beolvadása esetén a külső tulajdonosnál a megszűnt gazdasági társaságban lévő
tulajdoni részesedést jelentő befektetés ellenében kapott részesedés bekerülési (beszerzési) értéke a megszűnt
részesedésre jutó - a megszűnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összege.
50. § (1) Követelés fejében átvett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz megállapodás,
csereszerződés, vagyonfelosztási javaslat szerinti (számlázott, bizonylatolt) értéke.
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(2) Csere útján beszerzett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke az eszköz csereszerződés szerinti értéke, a
cserébe adott eszköz eladási ára.
(3) A hitelviszonyt megtestesítő, kamatozó értékpapír bekerülési (beszerzési) értéke nem tartalmazhatja a
[vételár részét képező, továbbá a kibocsátási okiratban, a csereszerződésben, a vagyonfelosztási javaslatban
meghatározott piaci, forgalmi, beszámítási érték részét képező] (felhalmozott) kamat összegét.
(4) A térítés nélkül (a visszaadási kötelezettség nélkül) átvett eszköz, illetve az ajándékként, hagyatékként
kapott eszköz, továbbá a többletként fellelt (a nem adminisztrációs hibából származó többlet-) eszköz
bekerülési (beszerzési) értéke - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az eszköznek az állományba vétel
időpontjában ismert piaci értéke.
(5) A saját kiskereskedelmi egységbe kiszállított, illetve felhasznált saját előállítású termék forgalmi
értéke után fizetendő adó, járulék, termékdíj összege is a termék bekerülési (beszerzési) értékének (előállítási
költségének) részét képezi.
(6) A pénzügyi lízing keretében átadott, a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel értékesített és a
szerződés szerinti feltételek teljesülésének meghiúsulása miatt később visszavett, a két időpont között a vevő
által használt eszköz visszavételkori beszerzési értékeként az eszköz - a lízingbe adó, illetve az eladó által
kiállított helyesbítő számlában rögzített - piaci értékét, legfeljebb az eredeti eladási árát kell figyelembe
venni.
(7) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepénél a működéséhez, a tartozások
kiegyenlítéséhez részére biztosított - tartósan rendelkezésre bocsátott -, a 35. § (6) bekezdése szerint
vagyonként kapott nem pénzbeli hozzájárulás szerződés, megállapodás szerinti értéke (legfeljebb a vámérték
és az e törvény szerinti egyéb beszerzési érték együttes összege) minősül bekerülési (beszerzési) értéknek.
(8) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe működése során, a (7) bekezdésben
foglaltakon túlmenően, beszerzésként - a 48. § (5) bekezdésében előírtak esetén importbeszerzésként köteles elszámolni a külföldi székhelyű vállalkozástól, vagy annak más fióktelepétől kapott eszköz számla
szerinti értékét. Az így állományba vett eszköz bekerülési (beszerzési) értéke - ez esetben is - magában
foglalja mindazon 47-51. § szerinti tételeket, amelyek az eszközhöz egyedileg hozzákapcsolhatók.
51. § (1) Az eszköz bekerülési (előállítási) értékének részét képezik azok a költségek, amelyek
a) az eszköz (termék) előállítása, üzembe helyezése, bővítése, rendeltetésének megváltoztatása,
átalakítása, eredeti állagának helyreállítása során közvetlenül felmerültek,
b) az előállítással bizonyíthatóan szoros kapcsolatban voltak, továbbá
c) az eszközre (termékre) megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók
(együttesen: közvetlen önköltség).
(2) Az elvégzett, a nyújtott, a teljesített szolgáltatás bekerülési (előállítási) értékének részét azok a
költségek képezik, amelyek
a) a szolgáltatás végzése, nyújtása, teljesítése során közvetlenül felmerültek,
b) a szolgáltatás végzésével, nyújtásával, teljesítésével szoros kapcsolatban voltak, továbbá
c) a szolgáltatásra megfelelő mutatók, jellemzők segítségével elszámolhatók
(együttesen: közvetlen önköltség).
(3) Az előállítási költségek között kell elszámolni [és így a bekerülési (előállítási) érték részét képezi] az
idegen vállalkozó által megvalósított beruházáshoz a beruházó által biztosított (az idegen vállalkozó felé nem
számlázott) vásárolt anyag bekerülési (beszerzési) értékét, továbbá a saját előállítású termék, nyújtott
szolgáltatás közvetlen önköltségét a vásárolt anyag, a saját előállítású termék tényleges beépítésekor, a
szolgáltatásnyújtással egyidejűleg.
(4) Értékesítési költségeket és az előállítással közvetlen kapcsolatba nem hozható igazgatási és egyéb
általános költségeket - az eszközértékelés alapjául szolgáló - közvetlen önköltség nem tartalmazhat.

Az eszközök értékcsökkenése
52. § (1) Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható
maradványértékkel csökkentett bekerülési (beszerzési, illetve előállítási) értékét - a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével - azokra az évekre kell felosztani, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni
fogják (az értékcsökkenés elszámolása).
(2) Az évenként elszámolandó értékcsökkenésnek a bekerülési értékhez (bruttó értékhez) vagy a nettó
értékhez (a terv szerint elszámolt értékcsökkenéssel csökkentett bruttó értékhez) viszonyított arányát, vagy a
bekerülési értéknek a teljesítménnyel arányos összegét, illetve az értékcsökkenés évenkénti abszolút összegét
az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai elhasználódása és erkölcsi avulása, az
adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények figyelembevételével kell megtervezni, és azokat a
nyilvántartásokon történő rögzítést követően a rendeltetésszerű használatbavételtől, az üzembe helyezéstől
kell alkalmazni. Az üzembe helyezést hitelt érdemlő módon dokumentálni kell.
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(3) Az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegének évek közötti - (2) bekezdés szerinti felosztásánál figyelembe lehet venni az adott eszköz használatával elért bevételt terhelő egyéb, az eszköz
beszerzésével összefüggő, de bekerülési értéknek nem minősülő ráfordításokat (az üzembe helyezés utáni
kamatot, a devizahitelek árfolyamveszteségét), az eszköz folyamatos használatával kapcsolatos karbantartási
költségeket az egyedi eszköznek - az adott vállalkozási tevékenységre jellemző körülmények alapján
számított - várható hasznos élettartamán belül, amennyiben az összemérés elvének érvényesülése azt
indokolja.
(4) A befejezett kísérleti fejlesztés, továbbá a befejezett alapítás-átszervezés aktivált értékét 5 év vagy
ennél rövidebb idő alatt lehet leírni.
(5) Nem számolható el terv szerinti értékcsökkenés a földterület, a telek (a bányaművelésre, veszélyes
hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek kivételével), az erdő, a képzőművészeti alkotás, a régészeti
lelet bekerülési (beszerzési) értéke után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál.
(6) Nem szabad terv szerinti értékcsökkenést elszámolni az olyan eszköznél, amely értékéből a használat
során sem veszít, vagy amelynek értéke - különleges helyzetéből, egyedi mivoltából adódóan - évről évre nő.
(7) Terv szerinti értékcsökkenést a már rendeltetésszerűen használatba vett, üzembe helyezett immateriális
javak, tárgyi eszközök után kell elszámolni addig, amíg azokat rendeltetésüknek megfelelően használják.
53. § (1) Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális jószágnál, a tárgyi eszköznél elszámolni
akkor, ha
a) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és
jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke;
b) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) értéke tartósan lecsökken, mert az
immateriális jószág, a tárgyi eszköz (ideértve a beruházást is) a vállalkozási tevékenység változása miatt
feleslegessé vált, vagy megrongálódás, megsemmisülés, illetve hiány következtében rendeltetésének
megfelelően nem használható, illetve használhatatlan;
c) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem
érvényesíthető;
d) a befejezett kísérleti fejlesztés révén megvalósuló tevékenységet korlátozzák vagy megszüntetik, illetve
az eredménytelen lesz;
e) az üzleti vagy cégérték könyv szerinti értéke - a jövőbeni gazdasági hasznokra vonatkozó
várakozásokat befolyásoló körülmények változása következtében - tartósan és jelentősen meghaladja annak
piaci értékét (a várható megtérülésként meghatározott összeget).
(2) Az (1) bekezdés szerint az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális
jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő, a mérlegkészítéskor érvényes (ismert)
piaci értéken szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális jószág, a tárgyi eszköz, a beruházás
rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az
immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után
- ki kell vezetni. A piaci érték alapján meghatározott terven felüli értékcsökkenést a mérleg fordulónapjával,
az eszközök állományból történő kivezetése esetén meghatározott terven felüli értékcsökkenést a kivezetés
időpontjával kell elszámolni.
(3) Amennyiben az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a piaci érték alapján meghatározott terven
felüli értékcsökkenés elszámolásának okai már nem vagy csak részben állnak fenn, az elszámolt terven felüli
értékcsökkenést meg kell szüntetni, az immateriális jószágot, a tárgyi eszközt piaci értékére (legfeljebb a terv
szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékére) vissza kell értékelni.
(4) Az immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terven felüli értékcsökkenés elszámolása, illetve
visszaírása az évenként elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos élettartam és a
maradványérték újbóli megállapítását eredményezheti. A terv szerinti értékcsökkenés, a várható hasznos
élettartam és a maradványérték újbóli megállapítását a kiegészítő mellékletben indokolni kell és annak az
eszközökre, illetve az eredményre gyakorolt hatását külön be kell mutatni.
(5) Ha az évenként elszámolásra kerülő értékcsökkenés megállapításakor (megtervezésekor) figyelembe
vett körülményekben (az adott eszköz használatának időtartamában, az adott eszköz értékében és a várható
maradványértékben) lényeges változás következett be, akkor a terv szerint elszámolásra kerülő
értékcsökkenés megváltoztatható, de a változás eredményre gyakorolt számszerűsített hatását a kiegészítő
mellékletben be kell mutatni.
(6) Nem számolható el terv szerinti, illetve terven felüli értékcsökkenés a már teljesen leírt, továbbá terv
szerinti értékcsökkenés a tervezett maradványértéket elért immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél.

Az eszközök értékvesztése
54. § (1) A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél - függetlenül attól, hogy
az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - értékvesztést kell elszámolni, a
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befektetés könyv szerinti értéke és piaci értéke közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a
különbözet tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
(2) Az (1) bekezdés szerinti befektetés piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni:
a) a gazdasági társaság tartós piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, a befektetés (felhalmozott)
osztalékkal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, annak tartós tendenciáját,
b) a megszűnő gazdasági társaságnál a várhatóan megtérülő összeget,
c) a gazdasági társaság saját tőkéjéből a befektetésre jutó részt, külföldi pénzértékre szóló befektetés
esetén a 60. § szerinti, az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó választott devizaárfolyamon átszámított
forintértéken.
(3) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti befektetésnek a (2) bekezdés figyelembevételével meghatározott,
mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a befektetés könyv szerinti értéke, a
különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés
visszaírásával a befektetés könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 62. § (1) bekezdés szerinti beszerzési
értéket.
(4) A hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírnál - függetlenül attól, hogy az a
forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - értékvesztést kell elszámolni, ha a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír könyv szerinti értéke és - (felhalmozott) kamatot nem tartalmazó - piaci
értéke közötti különbözet veszteségjellegű, tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
(5) A (4) bekezdés szerinti értékpapír piaci értéke meghatározásakor figyelembe kell venni:
a) az értékpapír (felhalmozott) kamattal csökkentett tőzsdei, tőzsdén kívüli árfolyamát, piaci értékét,
annak tartós tendenciáját,
b) az értékpapír kibocsátójának piaci megítélését, a piaci megítélés tendenciáját, azt, hogy a kibocsátó a
lejáratkor, a beváltáskor a névértéket (és a felhalmozott kamatot) várhatóan megfizeti-e, illetve milyen
arányban fizeti majd meg.
(6) Amennyiben a (4) bekezdés szerinti értékpapír mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen és tartósan
magasabb, mint a könyv szerinti értéke, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással
csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 62.
§ (1) bekezdése szerinti beszerzési értéket, illetve ha a beszerzési érték magasabb a névértéknél (névérték
felett vásárolt értékpapírnál), az értékvesztés visszaírásával az értékpapír könyv szerinti értéke nem
haladhatja meg az adott értékpapír névértékét.
(7) A külföldi pénzértékre szóló, tulajdoni részesedést jelentő befektetésnél, illetve a hitelviszonyt
megtestesítő (4) bekezdés szerinti értékpapírnál az (1), illetve a (4) bekezdés szerinti értékvesztés összegét, a
(3), illetve a (6) bekezdés szerinti értékvesztés visszaírását devizában kell megállapítani, majd a
nyilvántartási devizaárfolyamon kell azt forintra átszámítva a pénzügyi műveletek ráfordításai között, illetve
a pénzügyi műveletek ráfordításait csökkentő tételként elszámolni. Ezt követően kell a 60. § szerinti
árfolyamváltozás hatását megállapítani.
(8) A hitelkockázati szempontból - a (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével, a számviteli
politikában meghatározottak szerint - kockázatmentesnek minősített, valamely ország központi kormánya
vagy központi (jegy) bankja által kibocsátott, illetve tőkére és hozamra vonatkozóan garantált befektetési
célú, lejáratig tartott, kamatozó, illetve diszkont értékpapírok esetében a (4) bekezdés szerinti értékvesztéselszámolást nem kell alkalmazni a bekerülési érték azon része után, amely a lejáratkor megtérül.
(9) A (8) bekezdés alkalmazása szempontjából bármely vállalkozónál kockázatmentesnek minősíthető a
külön törvény(ek) felhatalmazása alapján kiadott jogszabály(ok) szerint nulla százalékos kockázati súlyozású
tételnek tekinthető valamely ország központi kormánya vagy központi (jegy) bankja által kibocsátott, illetve
tőkére és hozamra vonatkozóan garantált értékpapír, feltéve, hogy az értékpapírral kapcsolatban tőke- és
kamattörlesztési késedelem nem merült fel.
55. § (1) A vevő, az adós minősítése alapján az üzleti év mérlegfordulónapján fennálló és a mérlegkészítés
időpontjáig pénzügyileg nem rendezett követelésnél (ideértve a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal
szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket, továbbá a bevételek aktív időbeli
elhatárolása között lévő követelésjellegű tételeket is) értékvesztést kell elszámolni - a mérlegkészítés
időpontjában rendelkezésre álló információk alapján - a követelés könyv szerinti értéke és a követelés
várhatóan megtérülő összege közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha ez a különbözet
tartósnak mutatkozik és jelentős összegű.
(2) A vevőnként, az adósonként kisösszegű követelések könyvvitelben elkülönített csoportjára - a vevők,
az adósok együttes minősítése alapján - az értékvesztés összege ezen követelések nyilvántartásba vételi
értékének százalékában is meghatározható, egy összegben elszámolható, elkülönítetten kimutatható. Ez
esetben a következő évi mérlegfordulónapi értékeléskor a vevőnként, adósonként kisösszegű követelések hasonló módon megállapított - értékvesztésének összegét össze kell vetni az előző évi, ilyen jogcímen
elszámolt értékvesztés összegével és a csoport szintjén mutatkozó különbözetet - előjelének megfelelően - a
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korábban elszámolt értékvesztést növelő értékvesztésként, illetve a korábban elszámolt értékvesztés
visszaírásaként kell elszámolni.
(3) Amennyiben a vevő, az adós minősítése alapján a követelés várhatóan megtérülő összege jelentősen
meghaladja a követelés könyv szerinti értékét, a különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést
visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés visszaírásával a követelés könyv szerinti értéke nem
haladhatja meg a 65. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi (devizakövetelés esetén a 60. §
szerinti árfolyamon számított) értékét.
(4) A követelések eredeti, a 65. § (1)-(3) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi (devizakövetelés esetén
a 60. § szerinti árfolyamon számított) értékét, az üzleti évben elszámolt, illetve visszaírt, a halmozottan
elszámolt értékvesztés összegét - legalább a mérlegtételek szerinti megbontásban - a kiegészítő mellékletben
be kell mutatni.
56. § (1) Ha a vásárolt készlet (anyag, áru) bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értéke jelentősen
és tartósan magasabb, mint a mérlegkészítéskor ismert tényleges piaci értéke, akkor azt a mérlegben a
tényleges piaci értéken, ha pedig a saját termelésű készlet (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állat)
bekerülési (előállítási), illetve könyv szerinti értéke jelentősen és tartósan magasabb, mint a
mérlegkészítéskor ismert és várható eladási ára, akkor azt a mérlegben a még várhatóan felmerülő
költségekkel csökkentett, várható támogatásokkal növelt eladási áron számított értéken kell kimutatni, a
készlet értékét a különbözetnek értékvesztéskénti elszámolásával kell csökkenteni.
(2) A vásárolt készlet bekerülési (beszerzési), illetve könyv szerinti értékét, illetve a saját termelésű
készlet bekerülési (előállítási) értékét - az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően - csökkentetten kell a
mérlegben szerepeltetni, ha a készlet a vonatkozó előírásoknak (szabvány, szállítási feltétel, szakmai előírás
stb.), illetve eredeti rendeltetésének nem felel meg, ha megrongálódott, ha felhasználása, értékesítése
kétségessé vált, ha feleslegessé vált. A készlet értékének csökkentését - a különbözetnek értékvesztéskénti
elszámolásával - ez esetben addig a mértékig kell elvégezni, hogy a készlet a használhatóságnak (az
értékesíthetőségnek) megfelelő, mérlegkészítéskor, illetve a minősítés elvégzésekor érvényes (ismert) piaci
értéken (legalább haszonanyagáron, illetve hulladékértéken) szerepeljen a mérlegben.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti értékvesztés összege a - fajlagosan kis értékű - készleteknél a vállalkozó
által kialakított készletcsoportok könyv szerinti értékének arányában is meghatározható.
(4) Amennyiben a készlet piaci értéke jelentősen és tartósan meghaladja könyv szerinti értékét, a
különbözettel a korábban elszámolt értékvesztést visszaírással csökkenteni kell. Az értékvesztés
visszaírásával a készlet könyv szerinti értéke nem haladhatja meg a 62. § (2)-(3) bekezdése szerinti
bekerülési értéket.

A mérlegben szereplő eszközök és források értékelése
57. § (1) A befektetett eszközöket, a forgóeszközöket - a 60-62. §-ban foglaltak figyelembevételével - a
47-51. § szerinti bekerülési értéken kell értékelni, csökkentve azt az 52-56. § szerint alkalmazott leírásokkal,
növelve azt a (2) bekezdés szerinti visszaírás összegével.
(2) Amennyiben az 53-56. § szerint alkalmazott leírások miatt az (1) bekezdés szerinti eszközök könyv
szerinti értéke alacsonyabb ezen eszközök eredeti bekerülési értékénél és az alacsonyabb értéken való
értékelés (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a terven felüli értékcsökkenés, egyéb eszközöknél az
értékvesztés elszámolás) okai már nem, illetve csak részben állnak fenn, az 53-56. § szerinti leírásokat meg
kell szüntetni (immateriális javaknál, tárgyi eszközöknél a már elszámolt terven felüli értékcsökkenés, egyéb
eszközöknél az elszámolt értékvesztés összegének csökkentésével), - a megbízható és valós összkép
érdekében - az eszközt piaci értékére, legfeljebb a nyilvántartásba vételkor megállapított, a 47-51. § szerinti
bekerülési értékére, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés
figyelembevételével meghatározott nettó értékére az egyéb bevételekkel szemben, illetve a pénzügyi
műveletek ráfordításait csökkentő tételként vissza kell értékelni (visszaírás). A terven felüli értékcsökkenés,
az értékvesztés visszaírását az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó értékelés keretében kell
végrehajtani.
(3) Amennyiben az 58. § (5) bekezdése szerinti befektetett eszköz piaci értéke jelentősen meghaladja a (2)
bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti értéket (a nyilvántartásba vételkor megállapított, a 47-51. §
szerinti bekerülési értéket, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés
figyelembevételével meghatározott nettó értéket), ezen eszköz - az 58-59. § előírásai szerint - piaci értéken is
felvehető. Ez esetben a bekerülési érték, illetve immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti
értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó érték és a piaci érték különbözetét az eszközök
között értékhelyesbítésként, a források között - az értékhelyesbítés összegével azonos összegben - értékelési
tartalékként lehet kimutatni.
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58. § (1) Amennyiben a vállalkozó él az 57. § (3) bekezdése szerinti lehetőséggel, illetve kötelező az 57. §
(2) bekezdése szerinti visszaírás, akkor a piaci értékelésbe bevont, illetve a visszaírással érintett eszközök
esetében a leltárnak - többek között - tartalmaznia kell:
a) az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értékét;
b) az egyedi eszköznek e törvény szerint elszámolt értékcsökkenéssel, értékvesztéssel csökkentett, a (2)
bekezdés szerinti visszaírással növelt bekerülési értékét (könyv szerinti nettó értékét);
c) az a)-b) pontok szerinti értékek különbözetét.
(2) Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke jelentősen meghaladja a könyv szerinti
értékét, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével
meghatározott nettó értékét, akkor a különbözet összegével - a (3) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - csökkenteni kell az elszámolt terven felüli értékcsökkenés, az elszámolt értékvesztés
összegét és az egyéb bevételekkel szemben, a részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztésénél a
pénzügyi műveletek ráfordításainak csökkentésével növelni kell az adott eszköz könyv szerinti értékét.
(3) A (2) bekezdés szerinti különbözettel a könyv szerinti értéket az adott eszköz nyilvántartásba vételekor
számításba vett értékéig - a 47-51. § szerinti bekerülési értéke összegéig, immateriális jószágnál, tárgyi
eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés figyelembevételével meghatározott nettó értékig - kell növelni
(visszaírás összege). A visszaírás összege nem lehet több, mint a korábban terven felüli értékcsökkenésként,
értékvesztésként elszámolt összeg.
(4) Amennyiben az egyedi eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke alacsonyabb a könyv szerinti értékénél,
akkor az így mutatkozó különbözetet az 53. §-ban, illetve az 54. § (1) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével kell rendezni.
(5) Amennyiben a vállalkozó tevékenységét tartósan szolgáló vagyoni értékű jog, szellemi termék, tárgyi
eszköz (kivéve a beruházásokat, a beruházásra adott előlegeket), tulajdoni részesedést jelentő befektetés piaci
értéke jelentősen meghaladja az adott eszköznek a (2) bekezdés szerinti visszaírás utáni könyv szerinti
(bekerülési) értékét, a piaci érték és a visszaírás utáni könyv szerinti (bekerülési) érték közötti különbözet a
mérlegben az eszközök között "Értékhelyesbítés"-ként, a saját tőkén belül "Értékelési tartalék"-ként
kimutatható.
(6) A könyvekben az értékhelyesbítés összegét és annak változásait egyedi eszközönként elkülönítetten
kell nyilvántartani.
(7) Amennyiben az (5) bekezdés szerint egyedi eszközönként meghatározott értékhelyesbítés összege
jelentősen eltér az előző üzleti év mérlegfordulónapján kimutatott értékhelyesbítés összegétől, a leltárral
alátámasztott különbözet
a) növeli az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi értékhelyesbítés
értéke meghaladja az előző évit,
b) csökkenti az értékhelyesbítés összegét az értékelési tartalékkal szemben, ha a tárgyévi értékhelyesbítés
értéke alacsonyabb az előző évinél, legfeljebb az előző üzleti év mérlegfordulónapján kimutatott
értékhelyesbítés összegéig.
(8) Amennyiben az (5) bekezdés szerinti eszköz mérlegkészítéskori piaci értéke alacsonyabb könyv
szerinti (bekerülési) értékénél, immateriális jószágnál, tárgyi eszköznél a terv szerinti értékcsökkenés
figyelembevételével meghatározott nettó értékénél, az adott eszköz (7) bekezdés b) pontja szerint elszámolt
értékhelyesbítést meghaladó különbözettel - az 53. §-ban, illetve az 54. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a könyv szerinti (bekerülési) értéket kell terven felüli értékcsökkenés, értékvesztés elszámolásával
csökkenteni.
(9) Az (5) bekezdés szerinti eszközök könyvekből történő kivezetésekor az egyedi eszközhöz kapcsolódó,
elkülönítetten nyilvántartott értékhelyesbítést is ki kell vezetni az értékelési tartalékkal szemben.
59. § (1) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az értékhelyesbítések nyitó értékét, növekedését,
csökkenését, záró értékét legalább vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, ingatlanok, ideértve az
ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogokat is, műszaki berendezések, gépek, járművek, továbbá egyéb
berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok, tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések
részletezésben. A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a piaci értéken történő értékelés alkalmazott elveit
és módszereit.
(2) Az értékhelyesbítések megállapításának, elszámolásának szabályszerűségét a könyvvizsgálónak a
kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a 155. § (3) bekezdése
alapján nem kötelező, az értékelés felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.

Valós értéken történő értékelés
59/A. § (1) A kettős könyvvitelt vezető vállalkozó - a számviteli politikájában rögzített döntése szerint - a
pénzügyi instrumentumok (6)-(7) bekezdésben foglaltak figyelembevételével meghatározott körére
alkalmazhatja az e §-ban, valamint az 59/B-59/F. §-okban előírt valós értéken történő értékelés szabályait.
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(2) A valós értéken történő értékelés szabályainak alkalmazása esetén a 32. § (1)-(2) bekezdésének, 50. §
(3) bekezdésének, 54. § (1), (4) bekezdésének, 55. § (1) bekezdésének, 58. § (5) bekezdésének, 60. § (3)
bekezdésének, 64. §-ának, 65. §-ának, 84. § (5) bekezdése a)-c), f) pontjának, (6) bekezdésének, (7)
bekezdése b), d), j)-k) pontjának, 85. § (2) bekezdése e) pontjának, (3) bekezdése b), d), j)-k) pontjának
előírásait az e §, valamint az 59/B-59/F. §-ok rendelkezéseinek megfelelő figyelembevételével kell
alkalmazni.
(3) A vállalkozó a valós értéken történő értékelés során az e §-ban és az 59/B-59/F. §-okban nem
szabályozott kérdésekben a törvény felhatalmazása alapján kiadott, a hitelintézetek és a pénzügyi
vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
kormányrendelet valós értéken történő értékelésre vonatkozó előírásait értelemszerűen alkalmazhatja.
(4) A valós értéken történő értékelés alkalmazása szempontjából a fedezeti célú ügylet részét nem képező
pénzügyi eszközöket - a törvény egyéb előírásai szerinti befektetett pénzügyi eszközzé vagy forgóeszközzé
történő minősítés érintése nélkül - a következők szerint kell besorolni:
a) kereskedési célú pénzügyi eszközök,
b) értékesíthető pénzügyi eszközök,
c) lejáratig tartott pénzügyi eszközök,
d) a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelések.
(5) A valós értéken történő értékelés alkalmazása szempontjából a fedezeti célú ügylet részét nem képező
pénzügyi kötelezettségeket - a törvény egyéb előírásai szerinti minősítés érintése nélkül - a következők
szerint kell besorolni:
a) kereskedési célú pénzügyi kötelezettségek,
b) egyéb pénzügyi kötelezettségek.
(6) A pénzügyi instrumentumok bekerülésekor - a könyvekbe bekerülési (beszerzési) értéken történő
felvételt követően -, valamint a mérleg fordulónapjára vonatkozó értékelésekor a (7) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével
a) a bekerülés időpontjában érvényes, illetve mérlegfordulónapi értékelés esetén a mérleg fordulónapján
érvényes valós értéken kell értékelni a kereskedési célú pénzügyi instrumentumokat,
b) a bekerülés időpontjában érvényes, illetve mérlegfordulónapi értékelés esetén a mérlegkészítéskor
ismert valós értéken lehet értékelni az értékesíthető pénzügyi eszközöket,
amennyiben valós értékük megbízható módon meghatározható.
(7) Nem alkalmazható a valós értéken történő értékelés:
a) a lejáratig tartott pénzügyi eszközre,
b) a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és más követelésre,
c) a leányvállalatban, közös vezetésű vállalkozásban, társult vállalkozásban lévő, a befektetett pénzügyi
eszközök közé tartozó tulajdoni részesedést jelentő befektetésre,
d) a visszavásárolt saját kibocsátású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és tulajdoni részesedést
jelentő befektetésre,
e) az egyedi jellemzőkkel rendelkező pénzügyi instrumentumra,
f) az árura vonatkozó leszállítási határidős és opciós ügyletre (nem származékos ügylet),
g) a klimatikus, geológiai vagy egyéb fizikai változókhoz kapcsolódó határidős és opciós ügyletre,
h) az egyéb pénzügyi kötelezettségre,
i) az olyan pénzügyi instrumentumra, amelynek valós értékét megbízható módon nem lehet megállapítani.
(8) A (7) bekezdésben meghatározott pénzügyi instrumentumokat a törlesztésekkel és az értékvesztéssel
csökkentett, visszaírással növelt bekerülési (beszerzési) értéken, illetve a szerződés szerinti értéken kell
kimutatni, a törvény általános (bekerülési érték szerinti) értékelési előírásainak figyelembevételével.
(9) Nem minősíthető kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé a gazdálkodó által keletkeztetett kölcsön- és
más követelésekből a pénzügyi lízinggel kapcsolatos követelés, a biztosítási szerződésekből eredő követelés,
valamint a munkavállalókkal és a költségvetéssel szembeni követelés.
(10) A pénzügyi instrumentumok (4)-(5) bekezdés szerinti besorolását és (6) bekezdés szerinti értékelését
következetesen kell alkalmazni. Ha a lejáratig tartott pénzügyi eszközöket a vállalkozó - a körülményeiben
vagy a tartás szándékában bekövetkezett változás miatt - kereskedési célúvá vagy értékesíthetővé sorolja át,
akkor azt az átsorolás időpontjában valós értékre kell (kereskedési célú minősítés esetén) vagy lehet
(értékesíthetővé történő minősítés esetén) átértékelni.
(11) Ha valamely lejáratig tartott pénzügyi eszközből jelentős mértékű értékesítésre vagy átsorolásra
került sor - és ez jelentős mértékben befolyásolta az eszköz piaci értékét, valamint a vállalkozás
fizetőképességét -, akkor az adott pénzügyi eszközzel azonos jogokat megtestesítő, állományban maradó
pénzügyi eszközöket értékesíthetővé vagy kereskedési célúvá kell átsorolni - kivéve, ha rendkívüli
körülmények indokolták az értékesítést vagy az átsorolást - és alkalmazni kell a (10) bekezdésben foglalt
átértékelési előírásokat. Az ilyen pénzügyi eszköz meglévő állományát és a későbbi beszerzéseit az átsorolást
követő két évig nem lehet lejáratig tartottnak minősíteni.
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(12) A kereskedési célú pénzügyi eszközöket nem lehet átsorolni más kategóriába, kivéve ha a rendkívüli
körülmények miatt azok tartásának szándéka megváltozott. Valamely meglévő pénzügyi eszközt - a (11)
bekezdésben foglaltakon túlmenően - csak akkor lehet kereskedési célú kategóriába átsorolni, ha a rövid távú
nyereség elérése érdekében folytatott tevékenység (kereskedési tevékenység) azt indokolja.
(13) Valamely pénzügyi eszköz átsorolásakor - ha e törvény másképp nem rendelkezik - a bekerülés
(beszerzés) időpontjában meglévő állapotra kell visszarendezni az eszközhöz kapcsolódó elszámolásokat (az
értékelési különbözeteket, az értékvesztéseket, az időbeli elhatárolásokat, az eredményt, a valós értékelés
értékelési tartalékát érintő összegeket). Ezzel egyidejűleg el kell számolni az átsorolás utáni besorolásnak
megfelelő pénzügyi eszközre vonatkozó indokolt értékelési különbözetet, értékvesztést, időbeli elhatárolást.
(14) Ha a (13) bekezdés szerinti átsorolásra nem a bekerülés évében kerül sor, akkor az eredményt érintő
értékelési különbözetek, értékvesztések, időbeli elhatárolások átsorolás időpontjában történő megszüntetését
a jellegétől függő bevétel vagy ráfordítás növekedéseként kell elszámolni. Ha az átsorolásra a bekerülés
évében kerül sor, akkor az előbbi tételek megszüntetését a jellegétől függő bevétel vagy ráfordítás
csökkenéseként (stornó tételként) kell elszámolni.
(15) A valós értéken történő értékelés és az azzal kapcsolatos elszámolások szabályszerűségét a
könyvvizsgálónak a kötelező könyvvizsgálat keretében ellenőriznie kell. Amennyiben a könyvvizsgálat a
155. § (3) bekezdése alapján nem kötelező, az értékelés és az azzal kapcsolatos elszámolások
felülvizsgálatával független könyvvizsgálót kell megbízni.
(16) Az értékesíthető pénzügyi eszközök közé sorolt, a valós értéken történő értékelés alá vont kamatozó
értékpapírokra nem alkalmazható a 32. § (3) bekezdése és a 44. § (3) bekezdése szerinti időbeli elhatárolás.
59/B. § (1) A valós értéken történő értékeléshez kapcsolódó mérlegben szereplő pénzügyi eszközöket a
47. § és a 49-50. §-ok szerinti bekerülési (beszerzési) értéken, illetve a pénzügyi kötelezettségeket a
szerződés szerinti értéken kell a könyvekbe felvenni.
(2) A beszerzés időpontjára és a mérleg fordulónapjára vonatkozóan a pénzügyi instrumentumokat az
59/A. § (4) bekezdés a) pontja és (5) bekezdés a) pontja, illetve az 59/A. § (4) bekezdés b) pontja szerint
meghatározott körben valós értékre kell, illetve lehet átértékelni.
(3) Az átértékelési különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve a pénzügyi műveletek
egyéb ráfordításaként kell elszámolni:
a) a mérlegben szereplő kereskedési célú pénzügyi eszköz, illetve pénzügyi kötelezettség esetében, az
eszközhöz, illetve a kötelezettséghez rendelt értékelési különbözettel szemben, az aktuális értékeléskori valós
érték, valamint a megelőző utolsó értékelés során kialakult értékelési különbözettel módosított bekerülési
(beszerzési) érték különbözetének összegében;
b) a kereskedési célú származékos ügylet és a piaci érték (valós érték) fedezeti ügylet esetében, jellegétől
függően az ügylethez rendelt, a követelések, illetve a kötelezettségek között kimutatott pozitív, illetve
negatív értékelési különbözettel szemben, az ügylet tárgyát képező pénzügyi instrumentum aktuális értékelés
napján érvényes piaci értéke (valós értéke) és kötési (határidős) árfolyama közötti különbözetnek a megelőző
utolsó értékelés napján érvényes piaci értéke (valós értéke) és kötési (határidős) árfolyama közötti
különbözethez képest fennálló eltérése összegében (előjelének megfelelően).
(4) Az átértékelési különbözetet az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, illetve a
fizetendő kamatok és a kamatjellegű ráfordítások között kell elszámolni a kamatfedezeti célra kötött piaci
érték (valós érték) fedezeti ügylet esetében, jellegétől függően az ügylethez rendelt, a követelések, illetve a
kötelezettségek között kimutatott pozitív, illetve negatív értékelési különbözettel szemben az ügylet tárgyát
képező pénzügyi instrumentum aktuális értékelés napján érvényes piaci értéke (valós értéke) és kötési
(határidős) árfolyama közötti különbözetnek a megelőző utolsó értékelés napján érvényes piaci értéke (valós
értéke) és kötési (határidős) árfolyama közötti különbözethez képest fennálló eltérése összegében (előjelének
megfelelően).
(5) Az átértékelési különbözetet a saját tőkén belül, az értékelési tartalék részét képező, valós értékelés
értékelési tartalékában kell kimutatni:
a) a mérlegben szereplő értékesíthető pénzügyi eszköz esetén, az eszközhöz rendelt értékelési
különbözettel szemben, az aktuális értékeléskori valós érték, valamint a megelőző utolsó értékelés során
kialakult értékelési különbözettel módosított bekerülési (beszerzési) érték különbözetének összegében
mindaddig, amíg az eszközhöz rendelt értékelési különbözet pozitív;
b) a cash-flow fedezeti ügylet, valamint a külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés
fedezetére kötött ügylet esetén, jellegétől függően, az ügylethez rendelt követelések, illetve kötelezettségek
között kimutatott pozitív, illetve negatív értékelési különbözettel szemben, az ügylet tárgyát képező pénzügyi
instrumentum aktuális értékelés napján érvényes piaci értéke (valós értéke) és kötési (határidős) árfolyama
közötti különbözetnek a megelőző utolsó értékelés napján érvényes piaci értéke (valós értéke) és kötési
(határidős) árfolyama közötti különbözethez képest fennálló eltérése összegében (előjelének megfelelően).
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(6) A cash-flow fedezeti célú kamat-swap ügylet esetén az (5) bekezdés b) pontja szerinti értékelési
különbözetet a változó kamatláb és a fix kamatláb névleges tőkeösszegre vetített hátralévő lejárati időre jutó
különbözeteinek értékelés időpontjára diszkontált értékében kell meghatározni.
(7) A mérlegben szereplő pénzügyi eszközhöz rendelt értékelési különbözet az eszköz utolsó
értékelésekor érvényes valós értéke és a bekerülési (beszerzési) értéke közötti különbözet összegével egyezik
meg. A valós érték változásakor az értékelési különbözetet kell - a változás jellegétől függően - növelni vagy
csökkenteni a (3) bekezdés szerint a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve a pénzügyi műveletek
egyéb ráfordításaival, vagy az (5) bekezdés szerint a valós értékelés értékelési tartalékával szemben.
(8) A kereskedési célú pénzügyi eszközöknél az értékelési különbözet mutatja az eszköz valós értékének a
bekerülési (beszerzési) érték fölé növekedését vagy a bekerülési (beszerzési) érték alá csökkenését. A pozitív
vagy negatív jellegű értékelési különbözet az eszköz bekerülési (beszerzési) értékével együtt alkotja annak
könyv szerinti értékét, amely megegyezik a valós értékkel (függetlenül attól, hogy az értékelési különbözet
elkülönítetten kerül nyilvántartásra). Kereskedési célú pénzügyi eszközöknél az eszköz értékében
bekövetkezett csökkenés nem számolható el értékvesztés címén.
(9) Az értékesíthető pénzügyi eszközöknél az értékelési különbözet a bekerülési (beszerzési) értéket
meghaladó valós értéket mutatja, csak pozitív jellegű lehet, nem része az eszköz könyv szerinti értékének. Ha
az eszköz valós értéke az értékelés időpontjában a bekerülési (beszerzési) érték alá csökken, akkor az
értékelési különbözetet meg kell szüntetni a valós értékelés értékelési tartalékával szemben, és ha ez a
csökkenés tartósan és jelentős összegben fennáll, akkor értékvesztést kell elszámolni. Az egyéb részesedési
viszonyt megtestesítő, tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél értékhelyesbítés és értékelési különbözet
egyidejűleg nem állhat fenn.
(10) A mérlegben lévő kamatozó, illetve diszkont értékpapírok valós értéken történő értékelésekor a (3)
bekezdés a) pontja és az (5) bekezdés a) pontja, valamint a (8)-(9) bekezdés szerinti értékelési különbözet
meghatározása során a valós (piaci) értéket a felhalmozott kamattal, illetve diszkont értékpapírok esetében a
névérték és a vételár közötti különbözet időarányos összegével csökkentett értéken kell figyelembe venni.
(11) A kereskedési célú pénzügyi eszközök, illetve pénzügyi kötelezettségek (3) bekezdés a) pontja
szerinti átértékelési különbözetét a tárgyévben korábban már elszámolt értékelési különbözet módosításának
összegéig jellegétől függően a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit vagy a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításait csökkentő tételként (stornó tételként), az azt meghaladó részt a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításainak vagy a pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek növeléseként kell elszámolni.
(12) A devizaeszközök és a devizakötelezettségek - ideértve a mérlegben szereplő, külföldi pénznemre
szóló pénzügyi eszközöket és kötelezettségeket is - mérleg fordulónapjára vonatkozó, a 60. § (4)-(6)
bekezdése szerinti, választott devizaárfolyamon történő értékelése nem minősül valós értéken történő
értékelésnek [ideértve a 60. § (8) bekezdése szerinti átértékelést is, függetlenül attól, hogy azt kizárólag a
valós értékelés szabályainak alkalmazása esetén kell alkalmazni és az árfolyam-különbözet a valós értékelés
értékelési tartalékában kerül kimutatásra], azokra a 60. § általános előírásait kell alkalmazni.
(13) A 60. § (8) bekezdésének alkalmazása esetén biztosítani kell, hogy a mérlegben lévő pénzügyi
eszközök és pénzügyi kötelezettségek értékelési különbözetében, illetve értékvesztésében megjelenő devizaárfolyamkülönbözet a valós értékváltozás hatásától elkülönítetten kimutatható legyen.
(14) A származékos leszállítási ügyletek zárásakor az ügyletet az azonnali adásvétel szabályai szerint kell
elszámolni. A származékos leszállítási ügylet keretében beszerzett pénzügyi eszközöket a bekerülés
(beszerzés) napján valós értékre kell átértékelni - az 59/A. § (6) bekezdésétől eltérően - az eszköz
besorolásától függetlenül, minden esetben a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve a pénzügyi
műveletek egyéb ráfordításaival szemben.
(15) A valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén a forint ellenében vásárolt valuta-, illetve
devizakészletet a bekerülés napján is át kell értékelni a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti választott
devizaárfolyamon, a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításaival szemben.
59/C. § (1) A mérlegben lévő valós értéken értékelt pénzügyi eszközök és kötelezettségek könyvekből
történő kivezetésekor:
a) a kereskedési célú pénzügyi eszközöket és pénzügyi kötelezettségeket azok könyv szerinti értékén [a
bekerülési (beszerzési) érték, illetve a törlesztésekkel csökkentett bekerülési (beszerzési) érték értékelési
különbözettel módosított értékén] kell kivezetni a könyvekből;
b) az értékesíthető pénzügyi eszközöket azok könyv szerinti értékén [a bekerülési (beszerzési) érték
törlesztésekkel és értékvesztéssel csökkentett, visszaírással növelt értékén] kell kivezetni a könyvekből és
egyidejűleg ki kell vezetni az eszközhöz rendelt értékelési különbözetet is a valós értékelés értékelési
tartalékával szemben.
(2) A valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén be kell mutatni a kiegészítő mellékletben a 90. §
(9) bekezdésében és az üzleti jelentésben a 95. § (6) bekezdésében foglalt adatokat.
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59/D. § (1) A határidős és opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek határidős ügyletrésze az ügylet
zárásáig mérlegen kívüli tételként kerülnek nyilvántartásra a szerződés szerinti kötelezettség összegében, a
kötési (határidős) árfolyamon.
(2) Az ügylet tárgyát képező áru leszállításával záruló határidős ügyletek és opciós ügyletek esetében nem
alkalmazható a valós értéken történő értékelés, az ügylet zárását az azonnali adásvétel szabályai szerint kell
elszámolni.
(3) A valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén a nem fedezeti céllal kötött származékos ügyletek
kizárólag kereskedési célúnak minősíthetők.
(4) A kereskedési célú és a fedezeti célú származékos ügyleteket valós értéken kell értékelni.
(5) A (4) bekezdés szerinti ügyletek bekerülési (beszerzési) értéke az ügylet kötése kapcsán - annak
érdekében - felmerült költségek (ügynöki díjak, jutalékok, opciós díjak) összege. Az ügylet bekerülési
(beszerzési) értékét az ügylethez rendelt, a követeléseken belül szereplő pozitív értékelési különbözetben kell
nyilvántartásba venni a pénzeszközök csökkenésével egyidejűleg.
(6) A (4) bekezdés szerinti ügyletek kötés (bekerülés) napján, valamint - a mérleg fordulónapjáig le nem
zárt ügyletek esetén - a mérleg fordulónapjára vonatkozó valós értéken történő értékelése során megállapított
értékelési különbözet az ügylet valós értéke, várható eredménye, amely az ügylet tárgyát képező áru,
pénzügyi instrumentum kötési (határidős) ára összegében az ügylet kapcsán mérlegen kívüli tételként
nyilvántartásba vett pénzügyi követelés vagy kötelezettség, illetve az ügylet tárgyát képező áru, pénzügyi
instrumentum értékelés napjára vonatkozó piaci ára (valós értéke) összegében, mint mérlegen kívüli tételként
fennálló pénzügyi kötelezettség vagy követelés különbözete (nettó valós értéke).
(7) A (4) bekezdés szerinti ügyletek valós értéke a (6) bekezdés, valamint az 59/B. § (3) bekezdés b)
pontja, (4) bekezdése, (5) bekezdés b) pontja, (6) bekezdése szerint meghatározott módszertől eltérő
általános értékelési eljárásokkal is megállapítható.
(8) A kereskedési célú származékos elszámolási ügyletek zárásakor, az ügylet tárgyát képező áru,
pénzügyi instrumentum záráskori piaci ára (árfolyama) és a kötési (határidős) árfolyama közötti különbözetet
a pénzügyi műveletek egyéb bevételei, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni
a pénzeszközök növekedésével, illetve csökkenésével szemben, ténylegesen realizált eredményként. A
kereskedési célú származékos leszállítási ügyletek zárását az 59/B. § (14) bekezdése szerint kell elszámolni.
(9) A (4) bekezdés szerinti származékos ügylet zárásakor az értékelési különbözet összegét meg kell
szüntetni jellegétől függően:
a) kereskedési célú ügyleteknél a pozitív értékelési különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételeit
csökkentő, a negatív értékelési különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait csökkentő tételként,
b) piaci érték (valós érték) fedezeti ügyleteknél a pozitív értékelési különbözetet a pénzügyi műveletek
egyéb ráfordításaként, illetve fizetendő kamatként és kamatjellegű ráfordításként, a negatív értékelési
különbözetet a pénzügyi műveletek egyéb bevételeként, illetve egyéb kapott (járó) kamatként és
kamatjellegű bevételként,
c) a cash-flow fedezeti ügyleteknél, valamint a külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés
fedezeti ügyleténél a valós értékelés értékelési tartalékával szemben
elszámolva.
(10) A valós értéken történő értékelés esetén a származékos ügyletek (ideértve a fedezeti és a nem fedezeti
ügyleteket egyaránt) jövőben várható eredményét nem lehet a mérleg fordulónapján időbeli elhatárolásként
vagy céltartalék képzésként elszámolni.
(11) A valós értéken történő értékelés esetén a mérlegben a követelések, illetve a kötelezettségek között,
valamint a befektetett pénzügyi eszközök és az értékpapírok között külön soron kell bemutatni a követelések,
a kötelezettségek, a származékos ügyletek, valamint a befektetett pénzügyi eszközök és az értékpapírok
értékelési különbözetét, továbbá a saját tőkén belül az értékelési tartalék részletezéseként az értékhelyesbítés
értékelési tartalékát és a valós értékelés értékelési tartalékát.
(12) A valós értéken történő értékelés esetén az eredménykimutatásban a pénzügyi műveletek egyéb
bevételeinek, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak tájékoztató adataként be kell mutatni az
eredményben elszámolt értékelési különbözetet [ide nem értve a fedezeti ügyletek 59/E. § (5) bekezdése
szerint elszámolt értékelési különbözetét].
59/E. § (1) A fedezeti ügyletet az ügylet megkötésekor fedezeti megjelöléssel kell ellátni és ahhoz a
fedezett ügyletet vagy ügyleteket (tételt vagy tételeket), illetve annak konkrét kockázatát egyértelműen hozzá
kell rendelni.
(2) A fedezeti ügyletről és a hozzárendelt fedezett ügyletről (tételről) az analitikus nyilvántartást
alátámasztó fedezeti dokumentációt kell vezetni, amelyben rögzíteni kell a fedezett kockázat típusát, a
fedezeti kapcsolat lejárati idejét, az ügyletek értékelésére alkalmazott általános értékelési eljárást, annak
feltételeit és az időérték figyelembevételének tényét, továbbá a fedezeti hatékonyság mérésének
(vizsgálatának) módszerét, időpontjait és eredményét.
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(3) A fedezeti ügylet megkötésekor és annak teljes lejárati ideje alatt folyamatosan biztosítani kell a
fedezeti hatékonyság fennállását. A fedezeti hatékonyságot a fedezeti ügylet lejárati ideje alatt folyamatosan
- a vállalkozó által megjelölt időpontokban - és a mérleg fordulónapján kell mérni.
(4) A fedezeti célú ügyletek zárásakor - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - az ügylet tárgyát képező áru,
pénzügyi instrumentum záráskori piaci ára (árfolyama) és a kötési (határidős) árfolyama közötti különbözet
összegében realizált
a) árfolyamnyereségét a fedezett ügylet, ügyletek [alapügylet(ek), tétel(ek)] veszteségét tartalmazó
pénzügyi műveletek egyéb ráfordításait, vagy a fizetendő kamatokat és kamatjellegű ráfordításokat
csökkentő tételként kell elszámolni, legfeljebb a fedezett ügylet, ügyletek [tétel(ek)] eredményének
összegéig, az azt meghaladó részt a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell elszámolni,
b) árfolyamveszteségét a fedezett ügylet, ügyletek [alapügylet(ek), tétel(ek)] nyereségét tartalmazó
pénzügyi műveletek egyéb bevételeit vagy az egyéb kapott (járó) kamatokat és kamatjellegű bevételeket
csökkentő tételként kell elszámolni, legfeljebb a fedezett ügylet, ügyletek [tétel(ek)] eredményének
összegéig, az azt meghaladó részt a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell elszámolni.
(5) A fedezeti célú ügyletek mérlegfordulónapi valós értéken történő értékelésével meghatározott
értékelési különbözetét az 59/B. § (3) bekezdésének b) pontja és (4) bekezdése, (5) bekezdésének b) pontja
és (6) bekezdése szerinti elszámoláskor
a) pozitív értékelési különbözet (nyereségjellegű különbözet) esetén, piaci érték (valós érték) fedezeti
ügyletnél a (4) bekezdés a) pontja szerint, a cash-flow fedezeti ügyletnél és a külföldi gazdálkodó
szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete esetén a valós értékelés értékelési tartalékát növelő
tételként kell elszámolni,
b) negatív értékelési különbözet (veszteségjellegű különbözet) esetén a piaci érték (valós érték) fedezeti
ügyletnél a (4) bekezdés b) pontja szerint, a cash-flow fedezeti ügyletnél és a külföldi gazdálkodó
szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügylete esetén a valós értékelés értékelési tartalékát csökkentő
tételként kell elszámolni.
(6) Ha a cash-flow fedezeti ügylet egy mérlegbeni eszköz vagy kötelezettség jövőbeni bekerülésével vagy
keletkezésével járó előre jelzett ügyletet, illetve áru leszállításával záruló határidős vagy opciós ügyletet,
mint alapügyletet (ügyleteket) fedez, akkor a fedezeti ügylet zárásakor realizált eredményt az eszköz vagy a
kötelezettség bekerülési értékét módosító tételként kell elszámolni az eszköz vagy kötelezettség
bekerülésekor. A kapcsolódó értékelési különbözetet az 59/D. § (9) bekezdés c) pontja szerint kell
megszüntetni.
(7) A cash-flow fedezeti ügyletek esetében a valós értéken történő értékeléskor a fedezeti ügylet (5)
bekezdés szerinti értékelési különbözeteként a fedezeti ügylet valós értéke (értékelési különbözete) és a
fedezett ügylet, ügyletek jövőbeni pénzáramlás változásainak valós értéke (összesített diszkontált értéke)
közül a kisebbiknek megfelelő részt kell a valós értékelés értékelési tartalékával szemben elszámolni.
(8) A külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés fedezeti ügyletének lejártakor a fedezett
tételek 60. § (8) bekezdés szerint elszámolt árfolyam-különbözetét az értékelési különbözetből ki kell vezetni
a valós értékelés értékelési tartalékával szemben.
(9) Ha a piaci érték (valós érték) fedezeti ügylettel fedezett ügylet (ügyletek), tétel (tételek) nem tartozik a
valós értéken történő értékelés alá vagy a valós értéken értékelt értékesíthető pénzügyi eszköz kategóriába
tartozik, akkor a mérleg-fordulónapi értékelés során a fedezett ügylet (ügyletek), tétel (tételek) elszámolását a
fedezeti ügylethez kell igazítani. Legfeljebb a fedezeti ügylet eredménye összegének erejéig, ellentétes
előjellel a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve egyéb ráfordításaival szemben el kell számolni a
fedezett ügylet (ügyletek), tétel (tételek) eredményét.
(10) Ha a fedezeti ügylet lejárati ideje - a 3. § (9) bekezdésének 14. pontja szerint - rövidebb, mint a
fedezett alapügylet lejárati ideje, akkor a fedezeti ügylet zárásakor jelentkező eredményének (nyereségének
vagy veszteségének) a fedezett alapügylet tárgyévben elszámolt eredményét (veszteségét vagy nyereségét)
meghaladó összegét időbeli elhatárolásként lehet kimutatni. Az időbeli elhatárolást akkor kell megszüntetni,
amikor a fedezett alapügylet lezárul.
59/F. § (1) A valós értéken történő értékelés alkalmazására áttérni az üzleti év elején, annak első napjára
vonatkozóan lehet, az átsoroláshoz kapcsolódó szabályoknak megfelelően, a (2) bekezdés szerinti tételek
nyitó rendező tételkénti elszámolásával.
(2) A valós értéken történő értékelés szabályaira történő áttéréskor, az áttérés napjára (az áttérés üzleti
évének első napjára) vonatkozóan nyitó rendező tételként kell elszámolni:
a) a valós értéken történő értékelés alá tartozó kereskedési célú - mérlegben szereplő - pénzügyi eszközök
értékvesztésének megszüntetését a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításainak csökkentéseként, a könyv
szerinti érték áttérés napi piaci értékre történő átértékelését az eszközhöz rendelt értékelési különbözetben a
pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, illetve a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben;
b) a valós értékelés alá vont értékesíthető, a befektetett eszközök között kimutatott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok és egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásban fennálló tulajdoni részesedést
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jelentő befektetések, valamint követelések piaci értékre történő átértékelését, amely ha meghaladja a
bekerülési (beszerzési) értéket, akkor az értékvesztés bekerülési (beszerzési) értékig - illetve követelésnél a
törlesztéssel csökkentett bekerülési (beszerzési) értékig - történő visszaírását a pénzügyi műveletek
ráfordításainak, valamint az egyéb ráfordításoknak a csökkentéseként és azt meghaladóan az eszközhöz
rendelt értékelési különbözet elszámolását a valós értékelés értékelési tartalékával szemben;
c) a mérleg fordulónapjáig le nem zárt, a d) pontba nem tartozó származékos ügyletekhez kapcsolódóan a
várható eredmény összegében elszámolt aktív és passzív időbeli elhatárolások, céltartalékok megszüntetését
a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival, valamint az egyéb
kapott (járó) kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, illetve a fizetendő kamatokkal és kamatjellegű
ráfordításokkal, az egyéb bevételekkel szemben, illetve az ügyletek átértékelését - a várható nyereségének
vagy veszteségének elszámolását függetlenül attól, hogy fedezeti vagy nem fedezeti célú, a követelések vagy
a kötelezettségek között megnyitott - származékos ügyletekhez kapcsolódó pozitív vagy negatív értékelési
különbözetben a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival,
valamint az egyéb kapott (járó) kamatokkal és kamatjellegű bevételekkel, illetve a fizetendő kamatokkal és
kamatjellegű ráfordításokkal szemben;
d) a mérleg fordulónapjáig le nem zárt cash-flow fedezeti célú, valamint külföldi gazdálkodó szervezetben
lévő nettó befektetés fedezete céljából kötött származékos ügyletekhez kapcsolódóan a várható eredmény
összegében elszámolt aktív és passzív időbeli elhatárolások megszüntetését a pénzügyi műveletek egyéb
bevételeivel és a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításaival szemben, illetve az ügyletek átértékelését - a
várható nyereségének vagy veszteségének elszámolását - a származékos ügyletekhez kapcsolódó pozitív
vagy negatív értékelési különbözetben a valós értékelés értékelési tartalékával szemben.
(3) A valós értéken történő értékelés szabályainak alkalmazásáról a bekerülési (beszerzési) értéken történő
értékelésre vonatkozó általános értékelési szabályokra áttérni a mérleg fordulónapjával lehet az átsorolás
általános szabályai szerint, a már elszámolt értékelési különbözetek - jellegétől és a kapcsolódó pénzügyi
instrumentumtól függően, az eredményt vagy a valós értékelés értékelési tartalékát érintő elszámolással
történő - megszüntetésével, az indokolt értékvesztések, aktív és passzív időbeli elhatárolások, céltartalékok
bekerülési (beszerzési) értéken történő értékeléshez kapcsolódó általános szabályok szerinti elszámolásával.
60. § (1) A valutapénztárba bekerülő valutakészletet, a devizaszámlára kerülő devizát, a külföldi
pénzértékre szóló követelést, befektetett pénzügyi eszközt, értékpapírt, illetve kötelezettséget a bekerülés
napjára, illetve a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell a könyvviteli nyilvántartásba felvenni, kivéve a forintért
vásárolt valutát, devizát, amelyet a fizetett összegben kell felvenni, és amelynél a ténylegesen fizetett forint
alapján kell a nyilvántartásba vételi árfolyamot meghatározni.
(2) A mérlegben a valutapénztárban lévő valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát, továbbá a külföldi
pénzértékre szóló - az 54-55. § szerint minősített - minden követelést, befektetett pénzügyi eszközt,
értékpapírt, illetve kötelezettséget az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó - a (4)-(6) bekezdés szerinti devizaárfolyamon átszámított forintértéken kell kimutatni.
(3) A valutapénztárban lévő valutakészletnek, a devizaszámlán lévő devizának, továbbá a külföldi
pénzértékre szóló követelésnek, befektetett pénzügyi eszköznek, értékpapírnak, illetve kötelezettségnek az
üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó (2) bekezdés szerinti értékelése előtti könyv szerinti értéke és az
értékeléskori forintértéke közötti különbözetet [a (8) bekezdés, valamint a 47. § (4) bekezdésének c) pontja
szerint figyelembe veendő árfolyam-különbözet kivételével]:
a) amennyiben az összevontan veszteség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között
árfolyamveszteségként,
b) amennyiben az összevontan nyereség, egyenlegében a pénzügyi műveletek egyéb bevételei között
árfolyamnyereségként
kell elszámolni.
(4) A valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett
pénzügyi eszköz, értékpapír (együtt: külföldi pénzértékre szóló eszköz), illetve kötelezettség (1)-(2) bekezdés
szerinti forintértékének meghatározásakor a valutát, a devizát - a választott - hitelintézet által meghirdetett
devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán, vagy a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyamon kell forintra átszámítani.
(5) A (4) bekezdésben előírt devizaárfolyam használatától el kell térni, ha a hitelintézet, illetve a Magyar
Nemzeti Bank által nem jegyzett és nem konvertibilis valutát, ilyen valutára szóló eszközöket és
kötelezettségeket kell forintra átszámítani. Ez esetben a valuta szabadpiaci árfolyamán (ennek hiányában
országos napilapban a világ valutáinak árfolyamáról közzétett tájékoztató adatai alapján), a választott
hitelintézet vagy a Magyar Nemzeti Bank által jegyzett devizára átszámított értéket kell a hitelintézet által
jegyzett deviza devizavételi és devizaeladási árfolyamának átlagán vagy a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, hivatalos devizaárfolyamán forintra átszámítani.
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(6) A külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek forintra történő átszámításánál a devizavételi
és devizaeladási árfolyam átlaga helyett valamennyi külföldi pénzértékre szóló eszköz és kötelezettség
egységesen értékelhető devizavételi vagy csak devizaeladási árfolyamon is, ha a (4) bekezdés szerinti
értékeléstől történő eltérésnek az eszközökre-forrásokra, illetve az eredményre gyakorolt hatása jelentős és
emiatt a megbízható és valós összkép követelménye a (4) bekezdés szerint történő értékelés mellett nem
teljesülne.
(7) Amennyiben jogszabály lehetővé teszi, hogy devizabelföldi ügyfelek szerződéses kapcsolataikban az
ellenértéket, illetve annak törlesztő összegeit devizaalapon állapítsák meg, akkor ezen szerződések alapján a
devizaalapú követelések, illetve kötelezettségek forintértékben történő könyvviteli nyilvántartásba vételénél,
továbbá mérlegfordulónapi értékelésénél az (1)-(6) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.
(8) Az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelést alkalmazó vállalkozónak a kapcsolt
vállalkozásnak minősülő külföldi gazdálkodó szervezetben lévő, tulajdoni részesedést jelentő, nem
kereskedési célra tartott befektetés, valamint az ezen gazdálkodó szervezettel szemben fennálló hosszú
lejáratú követelés vagy kötelezettség (együttesen: a külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó befektetés)
devizában kifejezett könyv szerinti értékére (a törlesztésekkel és az értékvesztéssel csökkentett, visszaírással
növelt bekerülési devizaértékre) vonatkozóan a (4)-(6) bekezdés szerinti átszámítás során keletkezett
árfolyam-különbözetet a valós értékelés értékelési tartalékában kell elszámolni a részesedéshez, a
követeléshez és a kötelezettséghez rendelten nyilvántartott értékelési különbözettel szemben, amennyiben az
fedezeti ügylettel fedezett, a fedezett összeg erejéig. A külföldi gazdálkodó szervezetben lévő nettó
befektetés fedezeti ügylettel nem fedezett részének árfolyam-különbözetét a (3) bekezdés szerint kell
elszámolni.
(9) Amennyiben a vállalkozó él az 57. § (3) bekezdése szerinti lehetőséggel, a fedezeti ügylettel nem
fedezett, kapcsolt vállalkozásnak minősülő külföldi gazdálkodó szervezetben lévő, külföldi pénzértékre szóló
tulajdoni részesedést jelentő, nem kereskedési célra tartott befektetése értékelésekor az értékvesztés, illetve
az értékhelyesbítés összegének meghatározásánál a befektetés (4)-(6) bekezdés szerinti átszámítása során
keletkezett árfolyam-különbözetet és a devizában kifejezett értékvesztés, illetve értékhelyesbítés (4)-(6)
bekezdés szerinti forintértékét - eltérően az 54. és az 57-58. §-ban foglaltaktól - egybe kell számítani, és az
értékvesztés, illetve az értékhelyesbítés forintösszegének meghatározásánál összevontan kell figyelembe
venni.
(10) Amennyiben a választott hitelintézet adott napon belül többször is jegyez árfolyamot, úgy az (1)-(9)
bekezdések alkalmazása során az adott napi jegyzett árfolyamok közül a számviteli politikában
meghatározott árfolyamot kell figyelembe venni.
61. § (1) A hitelviszonyt megtestesítő, rövid lejáratú (éven belüli, illetve egyéves lejáratú) értékpapír
beszerzési értéken (a vételár részét képező kamattal csökkentett vételáron) értékelhető mindaddig, amíg a
kibocsátó a lejáratkor, a beváltáskor várhatóan a névértéket (és a felhalmozott kamatot) megfizeti.
(2) A forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, tulajdoni részesedést jelentő
befektetés bekerülési értéke a beszerzéshez kapcsolódóan fizetett (elszámolt) bizományi díj, a vásárolt vételi
opció díja nélkül is meghatározható.
62. § (1) Tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, továbbá hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknál
bekerülési érték a 47-50. § szerinti tételek, vagy csoportos nyilvántartás esetén a beszerzési értékek alapján
számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott beszerzési ár.
(2) Vásárolt készleteknél (anyag, áru) bekerülési érték a 47-50. § szerinti tételek, vagy a beszerzési
értékek alapján számított átlagos (súlyozott) beszerzési ár, vagy a FIFO módszer szerint meghatározott
bekerülési érték; saját termelésű készleteknél (befejezetlen termelés, félkész és késztermék, állatok)
előállítási érték az 51. § szerinti közvetlen önköltség, vagy az átlagos (súlyozott) közvetlen önköltség, vagy a
FIFO módszer szerint meghatározott közvetlen önköltség. A közvetlen önköltség utókalkulációval
meghatározott vagy norma szerinti közvetlen önköltség lehet. A befejezetlen termelés norma szerinti
közvetlen önköltsége a félkész termék, a késztermék norma szerinti közvetlen önköltségéből a teljesítési fok
alapján arányosítással is meghatározható.
(3) A befejezetlen építési-szerelési, illetve technológiai szerelési munka bekerülési értéke a kalkulációs
egység összes elszámolt közvetlen költségéből a megrendelővel még el nem számolt, de ténylegesen
elvégzett munkák közvetlen önköltsége, amely utókalkulációval, továbbá - a megrendelő igazolása alapján a teljesítési fok alapján arányosítással is meghatározható. A kalkulációs egység egy szerződés szerinti
munkánál (egy létesítménynél) nagyobb egység nem lehet.
(4) Valutakészleteknél, devizakészleteknél bekerülési érték a beszerzéskori árfolyamon számított
forintérték, vagy az átlagos (súlyozott) beszerzési árfolyamon, vagy a FIFO módszer szerinti árfolyamon
számított forintérték.
(5) Az (1)-(4) bekezdés szerinti eszközöknél könyv szerinti érték az (1)-(4) bekezdés szerinti bekerülési
érték, csökkentve a már elszámolt értékvesztéssel, növelve az értékvesztés visszaírt összegével.
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63. § (1) A mérlegben a 25. § (2)-(8) bekezdése szerint meghatározott immateriális jószágot a 47-51. §
szerinti bekerülési értéken, illetve ezen bekerülési értéknek az 52-53. § szerint elszámolt terv szerinti és
terven felüli értékcsökkenéssel csökkentett, a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt könyv
szerinti értékén, az immateriális javakra adott előleget az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a levonható
előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt
értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni.
(2) A vagyoni értékű jog és a szellemi termék könyv szerinti értékét meghaladó - az 58. § alapján
meghatározott - piaci értékét az immateriális javak értékhelyesbítéseként külön kell kimutatni a saját tőke
részét képező értékelési tartalékkal azonos összegben.
(3) A mérlegben a 26. § (2)-(7) bekezdése szerint meghatározott tárgyi eszközt, tenyészállatot és
beruházást a 47-51. § szerinti bekerülési értéknek az 52-53. § szerint elszámolt terv szerinti és terven felüli
értékcsökkenéssel csökkentett, a terven felüli értékcsökkenés visszaírt összegével növelt könyv szerinti
értékén, a beruházásokra adott előleget az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) - a levonható előzetesen
felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel
csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értékén kell kimutatni.
(4) A 26. § (2)-(6) bekezdése szerint meghatározott tárgyi eszköz, tenyészállat terv szerinti
értékcsökkenés figyelembevételével megállapított nettó értékét meghaladó - az 58. § szerint meghatározott piaci értékét a tárgyi eszközök értékhelyesbítéseként külön kell kimutatni a saját tőke részét képező
értékelési tartalékkal azonos összegben.
64. § (1) A mérlegben a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetést - függetlenül
attól, hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - a 62. § (1)
bekezdése szerinti bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés
visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
(2) A mérlegben a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapírt - függetlenül attól,
hogy az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - a 62. § (1) bekezdése
szerinti bekerülési értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt
összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
(3) A gazdasági társaságban lévő - 27. § (2), (4) bekezdése szerinti - tulajdoni részesedést jelentő
befektetés bekerülési értékét meghaladó piaci értékét a befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítéseként
külön kell kimutatni a saját tőke részét képező értékelési tartalékkal azonos összegben.
(4) Az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, illetve
tulajdoni részesedést jelentő befektetés
a) bekerülési értéke és az azt meghaladó valós értéke közötti különbözetet az értékpapírhoz hozzárendelt
pozitív értékelési különbözetként kell kimutatni, kereskedési célú értékpapír esetén a pénzügyi műveletek
egyéb bevételeivel szemben, az értékesíthető hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint tulajdoni
részesedést jelentő befektetés esetén a valós értékelés értékelési tartalékával szemben;
b) valós értéke és az azt meghaladó bekerülési értéke közötti különbözetet kereskedési célú értékpapír
esetén az értékpapírhoz hozzárendelt negatív értékelési különbözetként a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításaival szemben, az értékesíthető hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint tulajdoni részesedést
jelentő befektetés esetében az (1)-(2) bekezdés szerinti bekerülési értéket csökkentő értékvesztésként kell
kimutatni.
(5) Az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt kereskedési célú hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír, illetve tulajdoni részesedést jelentő befektetés könyv szerinti értéke - az (1)-(2) bekezdéstől
eltérően - a bekerülési érték értékelési különbözettel módosított összege.
65. § (1) A mérlegben a követelést (ideértve a hitelintézetekkel, a pénzügyi vállalkozásokkal szembeni
követeléseket, a pénzeszközöket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket is) - függetlenül attól, hogy
az a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepel - az elfogadott, az elismert
összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt
könyv szerinti értéken kell kimutatni.
(2) A mérlegben a külföldi pénzértékre szóló követelést az elfogadott, az elismert devizaösszegnek a
szerződés szerinti teljesítéskori (illetve mérlegfordulónapi), a 60. § szerinti árfolyamán, illetve a már
elszámolt, devizában meghatározott értékvesztés nyilvántartási árfolyamán csökkentett, az értékvesztés
devizában visszaírt összegének a nyilvántartási árfolyamon számított értékével növelt könyv szerinti értéken
kell kimutatni.
(3) A pénzügyi lízinggel kapcsolatos - a 27. § (3), (5), (6) bekezdése szerint kimutatott - követelés összege
nem foglalja magában a pénzügyi lízinggel kapcsolatosan járó kamat összegét. Az ilyen címen felvett
követelés összegét a megfizetett lízingdíjnak a lízingszerződésben meghatározott törlesztés összegével
csökkentetten kell a mérlegbe beállítani.
(4) A mérlegben a követelés fedezetére kapott váltót a leszámítolásig, az átruházásig, a pénzügyi
rendezésig a követelés (1)-(2) bekezdése szerinti elfogadott, elismert értékén, illetve a már elszámolt
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értékvesztéssel csökkentett és az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell
kimutatni.
(5) A mérlegben a 29. § (6)-(8) bekezdése szerinti egyéb követelést a járó, az igényelt, a fizetett
összegben, az átvett értéken, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt
összegével növelt könyv szerinti értéken kell kimutatni.
(6) A mérlegben a követelést az (1)-(5) bekezdés szerinti könyv szerinti értéken addig kell kimutatni,
amíg azt pénzügyileg vagy egyéb módon (a Polgári Törvénykönyv szerinti beszámítással, eszközátadással)
nem rendezték, váltóval ki nem egyenlítették, illetve amíg azt el nem engedték vagy behajthatatlan
követelésként le nem írták.
(7) A mérlegben behajthatatlan követelést nem lehet kimutatni. A részben vagy egészében behajthatatlan
követelést legkésőbb a mérlegkészítéskor - a mérlegkészítés időpontjában rendelkezésre álló információk
alapján - az üzleti év hitelezési veszteségeként le kell írni.
(8) Az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt követelés
a) befolyt törlesztésekkel csökkentett bekerülési értéke és az azt meghaladó valós értéke közötti
különbözetet a követeléshez hozzárendelt pozitív értékelési különbözetként kell kimutatni, kereskedési célú
követelés esetén a pénzügyi műveletek egyéb bevételeivel, az értékesíthető követelés esetén a valós értékelés
értékelési tartalékával szemben;
b) valós értéke és az azt meghaladó, a befolyt törlesztésekkel csökkentett bekerülési értéke közötti
különbözetet kereskedési célú követelés esetén negatív értékelési különbözetként a pénzügyi műveletek
egyéb ráfordításaival szemben, az értékesíthető követelés esetében az (1)-(6) bekezdés szerinti bekerülési
értéket csökkentő értékvesztésként kell kimutatni.
(9) Az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt kereskedési célú követelés könyv szerinti értéke - az
(1)-(6) bekezdéstől eltérően - a befolyt törlesztésekkel csökkentett bekerülési érték értékelési különbözettel
módosított összege.
66. § (1) A mérlegben a 28. § (2)-(3) bekezdése szerinti készletet a 62. § (2) és (3) bekezdése szerinti
bekerülési értéken, illetve az 56. § szerint elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt
összegével növelt, könyv szerinti értéken, a készletekre adott előleget az átutalt (megfizetett, kiegyenlített) a levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adót nem tartalmazó - összegben, illetve a már
elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken kell
kimutatni.
(2) A mérlegben a pénztár, csekkek értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a pénztárban lévő
forintpénzkészlet értékét, a valutakészlet 60. § (2) bekezdése szerint átszámított forintértékét, az elektronikus
pénzeszközök értékét, a kapott csekkek értékét kell kimutatni.
(3) A mérlegben a bankbetétek értékeként az üzleti év mérlegfordulónapján a hitelintézetnél elhelyezett
forintbetét bankkivonattal egyező értékét, továbbá a devizaszámlán lévő deviza bankkivonattal egyező
értékének a 60. § (2) bekezdése szerint átszámított forintértékét kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azokat
belföldi vagy külföldi hitelintézetben helyezték el.
67. § (1) A saját tőkét, a céltartalékot, a kötelezettségeket a mérlegben - a 60. §-ban foglaltak
figyelembevételével - könyv szerinti értéken kell kimutatni.
(2) A mérlegben - a saját tőke elemei között - külön tételben negatív előjellel kell szerepeltetni a jegyzett,
de még be nem fizetett tőke értékét, ideértve a kedvezményes áron kibocsátott dolgozói részvények, dolgozói
üzletrészek értékének a dolgozókat terhelő, általuk még nem rendezett hányadának megfelelő értékét is.
68. § (1) Ha a kötelezettség visszafizetendő összege nagyobb a kapott összegnél, a visszafizetendő
összeget a mérlegben - jogcímének megfelelően - a kötvénykibocsátás miatti tartozások, az egyéb
kötelezettségek vagy a váltótartozások között kell kimutatni a kötelezettség visszafizetésének időpontjáig, és
a kiegészítő mellékletben be kell mutatni. A fizetendő kamatként elszámolt különbözetből a tárgyévet követő
üzleti év(ek)et terhelő összeget az aktív időbeli elhatárolások között kell állományba venni, és időarányosan
kell elszámolni.
(2) A pénzügyi lízinggel kapcsolatos - a 42. § (5) bekezdése szerinti - kötelezettség összegét a megfizetett
lízingdíjnak a lízingszerződésben meghatározott törlesztés összegével csökkentetten kell a mérlegbe
beállítani. Az ilyen címen felvett kötelezettség összege nem foglalja magában a pénzügyi lízinggel
kapcsolatosan fizetendő kamat összegét.
(3) A vevőtől forintban kapott előleget a ténylegesen befolyt összegben, a devizában kapott előleget a 60.
§ szerint forintra átszámított összegben kell a mérlegben kimutatni a szerződés szerinti teljesítést követő
elszámolásig, az előleg visszautalásáig, illetve más módon történő elszámolásáig.
(4) A forintban felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított, illetve a törlesztésekkel csökkentett
összegben, a devizában felvett hitelt, kölcsönt a ténylegesen folyósított deviza, illetve a törlesztésekkel
csökkentett deviza 60. § szerint forintra átszámított összegében kell a mérlegben kimutatni.
(5) Az áruszállításból, a szolgáltatás teljesítéséből származó, általános forgalmi adót is tartalmazó
a) forintban teljesítendő kötelezettséget az elismert, számlázott összegben,
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b) devizában teljesítendő kötelezettséget - kivéve, ha az ellenérték kiegyenlítése a 48. § (7) bekezdésének
c) pontja alapján exportáruval történik - az elismert, számlázott devizaösszegnek a 60. § szerint forintra
átszámított összegében
kell a mérlegben kimutatni mindaddig, amíg azt pénzeszközzel, váltóval, eszközátadással, a Polgári
Törvénykönyv szerinti beszámítással ki nem egyenlítették, rendkívüli, illetve halasztott bevételként el nem
számolták.
(6) A forintban fennálló váltótartozásokat a fizetendő forintösszegben, a devizában fennálló
váltótartozásokat a devizaösszegnek a 60. § szerint forintra átszámított összegében kell a mérlegben - az (1)
bekezdés figyelembevételével - kimutatni.

A mérlegtételek alátámasztása leltárral
69. § (1) A könyvek üzleti év végi zárásához, a beszámoló elkészítéséhez, a mérleg tételeinek
alátámasztásához olyan leltárt kell összeállítani és e törvény előírásai szerint megőrizni, amely tételesen,
ellenőrizhető módon tartalmazza - a (3) bekezdés figyelembevételével - a vállalkozónak a mérleg
fordulónapján meglévő eszközeit és forrásait mennyiségben és értékben.
(2) Ha a vállalkozó a számviteli alapelveknek megfelelő mennyiségi nyilvántartást nem vezet, vagy e
nyilvántartást nem folyamatosan vezeti, akkor a leltárba bekerülő adatok valódiságáról - a leltár összeállítását
megelőzően - leltározással köteles meggyőződni, és az üzleti év mérlegfordulónapjára vonatkozó leltározást
mennyiségi felvétellel, illetve - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - a csak értékben kimutatott
eszközöknél és kötelezettségeknél, valamint az idegen helyen tárolt - letétbe helyezett, portfolió-kezelésben,
vagyonkezelésben lévő értékpapírokat és egyéb, a pénzeszközök közé nem tartozó - eszközöknél, továbbá a
dematerializált értékpapíroknál egyeztetéssel kell elvégeznie.
(3) Az árukészleteit az üzleti évben csak értékben nyilvántartó vállalkozó - a (2) bekezdéstől eltérően - az
üzleti év mérlegfordulónapját megelőző negyedévben vagy az azt követő negyedévben is ellenőrizheti tételes
leltározással értékbeni nyilvántartásának a mérleg fordulónapjára vonatkozó adatai helyességét. A
leltározással megállapított érték és a könyv szerinti érték különbözetével a mérleggel lezárt üzleti év
eredményét kell módosítani.

Az eredménykimutatás tartalma, tagolása
70. § (1) Az eredménykimutatás a vállalkozó tárgyévi mérleg szerinti, a vállalkozónál maradó adózott
eredményének levezetését - az ellenőrzés megállapításai alapján az előző üzleti év(ek) mérleg szerinti
eredményét módosító jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását elkülönítetten - tartalmazza, az
eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőket, a mérleg szerinti eredmény összetevőit,
kialakulását mutatja be.
(2) Az üzleti év mérleg szerinti eredményét az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye, a pénzügyi
műveletek eredménye (a kettő együtt a szokásos vállalkozási eredmény) és a rendkívüli eredmény együttes
összegéből (adózás előtti eredmény) az adófizetési kötelezettség levonásával (összevontan adózott
eredmény), az osztalékra, részesedésre, a kamatozó részvények kamatára igénybe vett eredménytartalékkal
növelt, a jóváhagyott osztalékkal, részesedéssel, a kamatozó részvények kamatával csökkentett összegben
kell meghatározni.
71. § (1) Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye - a vállalkozó döntésétől függően - kétféle módon
állapítható meg:
a) az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének, az eszközök között állományba vett saját
teljesítmények értékének, az egyéb bevételeknek, valamint az üzleti évben elszámolt anyagjellegű
ráfordítások, személyi jellegű ráfordítások, értékcsökkenési leírás és egyéb ráfordítások együttes összegének
különbözeteként (összköltség eljárással);
b) az üzleti évben elszámolt értékesítés nettó árbevételének és az értékesítés közvetlen költségei, az
értékesítés közvetett költségei különbözetének, valamint az egyéb bevételek és az egyéb ráfordítások
különbözetének összevont értékeként (forgalmi költség eljárással).
(2) Az üzemi (üzleti) tevékenységre vonatkozó eredménymegállapítás (1) bekezdés szerinti két módjának
lehet "A" és "B" változata. Ennek megfelelően négyféle eredménykimutatás készíthető, amelyek tagolását a
2. és 3. számú melléklet tartalmazza. A vállalkozó a 2., illetve a 3. számú melléklet közül, illetve ezeken
belül az "A", illetve "B" változat közül választhat. Amennyiben azonban a vállalkozó az egyik üzleti évben
összköltség eljárással, a másik évben forgalmi költség eljárással (illetve ezeken belül az "A" vagy "B"
változat szerint), illetve fordítva készíti az eredménykimutatást, biztosítani kell, hogy a tárgyév adataival az
előző üzleti év adatai összehasonlíthatók legyenek. Egyik eljárásról (változatról) a másikra való áttérésről a
kiegészítő mellékletben tájékoztatást kell adni és az áttérést indokolni kell.
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(3) Az ellenőrzés által megállapított nem jelentős összegű hibák eredményre gyakorolt hatását az
eredménykimutatás megfelelő tárgyévi adatai tartalmazzák.
(4) Az eredménykimutatás 2. és 3. számú mellékletben megadott tételeinek további tagolása megengedett,
amennyiben az egyes tételek további részletezése az eredmény valós értéke kialakulásának megismeréséhez,
alátámasztásához ez szükséges. Új tételek is felvehetők, ha azok jogszabály szerinti tartalmát az előírt séma
szerinti tételek egyikének e törvény szerinti elnevezése, tartalma sem fedi le.
(5) A 2. és a 3. számú mellékletben megadott eredménykimutatás arab számmal jelzett tételei egy-egy
római számmal jelzett bevétel-, illetve ráfordításcsoporton belül összevonhatók, ha
a) azok összegükben a megbízható és valós összkép szempontjából nem jelentősek,
b) azok összevonása elősegíti a világosság elvének érvényesülését,
c) az összevont tételek és az összevonás indoka a kiegészítő mellékletben bemutatásra kerül.
(6) Az (5) bekezdés szerinti összevonás nem érintheti a kapcsolt vállalkozásokkal összefüggő tételeket.
(7) Nem kell az eredménykimutatásban feltüntetni azon arab számmal jelzett tételeket, amelyeknél sem az
előző üzleti évre, sem a tárgyévre vonatkozóan adat nem szerepel.

Az eredménykimutatás tételeinek tartalma
72. § (1) Az értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni a szerződés szerinti teljesítés időszakában az
üzleti évben értékesített vásárolt és saját termelésű készletek, valamint a teljesített szolgáltatások
árkiegészítéssel és felárral növelt, engedményekkel csökkentett - általános forgalmi adót nem tartalmazó ellenértékét.
(2) A teljesítés időszakában (üzleti évében) elszámolt értékesítés nettó árbevétele magában foglalja
a) a vevőnek a szerződésben meghatározott feltételek szerinti teljesítés alapján kiállított, elküldött, a vevő
által elismert, elfogadott számlában rögzített vagy a készpénzben kapott - általános forgalmi adót nem
tartalmazó - ellenértékkel egyező árbevételt,
b) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe által a külföldi székhelyű vállalkozásnak, a
külföldi székhelyű vállalkozás más fióktelepének teljesített termékértékesítés és szolgáltatásnyújtás
számlázott ellenértékét az egymás közötti megállapodásban, szerződésben meghatározott feltételek
teljesítésekor a külföldi székhelyű vállalkozás, illetve annak más fióktelepe által elismert - általános forgalmi
adót nem tartalmazó - összegben,
c) az árbevételbe beszámító árkiegészítést az adóhatósággal történő elszámolás alapján.
(3) Az értékesítés nettó árbevétele magában foglalja a pénzügyi lízing keretében a lízingbe vevőnek
átadott termék, továbbá a részletfizetéssel, a halasztott fizetéssel történő eladáskor az eladott termék
számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - ellenértékét, eladási árát, a termék átadásakor,
függetlenül a részletek megfizetésétől, a tulajdonjog megszerzésétől, illetve annak időpontjától.
(4) Az értékesítés nettó árbevételeként kell elszámolni:
a) a kötelezettségek teljesítésére, a csereszerződés keretében átadott vásárolt és saját termelésű készletek,
nyújtott szolgáltatások - általános forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott, megállapodás, csereszerződés
szerinti értékét a készlet átadás-átvétel, a szolgáltatásnyújtás időpontjában,
b) az értékesített göngyöleg betétdíjas áron számlázott - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét,
c) a gazdasági társaságnál a jegyzett tőkének tőkekivonással történő leszállításakor a bevont részvények,
üzletrészek, vagyoni betétek ellenében átadott vásárolt és saját termelésű készletek - általános forgalmi adót
nem tartalmazó - számlázott, a létesítő okiratban, annak módosításában, illetve az arra jogosult testület
határozatában rögzített értékének összegét,
d) a befektetett eszközök használati, üzemeltetési, kezelési jogának átengedéséért kapott - általános
forgalmi adót nem tartalmazó - számlázott ellenértéket.
73. § (1) Az értékesítés nettó árbevétele nem tartalmazhatja az értékesítésről kiállított számlában - a
konkrét vásárolt és saját termelésű készlethez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - adott engedmény
összegét.
(2) Az értékesítés nettó árbevételét csökkentő tételként kell elszámolni:
a) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag adott
engedmény helyesbítő számlában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a
teljesítés időpontjára vonatkozik);
b) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - a teljesítés
időpontjában már fennálló, megismerhető, a szerződés szerinti feltételektől való eltérések vagy a teljesítést
követően végrehajtott szerződésmódosítások miatt - utólag adott engedmény helyesbítő számlában rögzített általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a teljesítés időpontjára vonatkozik);
c) a - teljesítés időpontjában a vevő által szerződés szerinti teljesítésként elfogadott - vásárolt és saját
termelésű készlet értékesítéséhez, szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan - a szavatossági jogok (igények)
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érvényesítése során - utólag adott engedmény helyesbítő számlában rögzített - általános forgalmi adót nem
tartalmazó - értékét (a helyesbítés a szavatossági igény megismerésének időpontjára vonatkozik);
d) az értékesített és később visszavett, a két időpont között használt - a 72. § (3) bekezdése szerinti termék visszavételkori piaci értékét, legfeljebb eredeti eladási árát, a helyesbítő, illetve stornó számlában
rögzített, a szerződés szerinti feltételek teljesülésének későbbi meghiúsulása miatt az eredeti ellenértéknek
részben vagy teljesen visszatérített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a
visszavétel időpontjára vonatkozik);
e) a vásárolt és saját termelésű készlet értékesítéséhez kapcsolódó visszáru, valamint az értékesített és
később visszavett betétdíjas göngyöleg helyesbítő, illetve stornó számlában rögzített - általános forgalmi adót
nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a visszaszállítás, a visszavétel időpontjára vonatkozik).
(3) Az értékesítés nettó árbevételét növelő tételként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű készlet
értékesítéséhez, a szolgáltatásnyújtáshoz kapcsolódóan utólag felszámított felár, az eladási árat növelő
korrekciók helyesbítő számlában rögzített - általános forgalmi adót nem tartalmazó - értékét (a helyesbítés a
teljesítés időpontjára vonatkozik).
74. § (1) Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a belföldi vevőnek értékesített vásárolt és
saját termelésű készlet, valamint a belföldi igénybe vevő részére teljesített szolgáltatás 75. § szerint
meghatározott értékét, függetlenül attól, hogy azt forintban, devizában, valutában, termék- vagy
szolgáltatásimporttal egyenlítik ki. Belföldi értékesítés árbevételeként kell elszámolni a vámszabad és a
tranzitterületen lévő vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét, továbbá a vámszabad és a
tranzitterületen lévő vállalkozónál a belföldi vállalkozónak, illetve a más vámszabad és tranzitterületen lévő
vállalkozónak történő közvetlen értékesítés értékét.
(2) Exportértékesítés árbevételeként kell elszámolni a vásárolt és saját termelésű készlet külkereskedelmi
termékforgalomban külföldi vevőnek történő értékesítésének, továbbá a külföldi igénybe vevő részére
végzett szolgáltatásnyújtásnak a 75. § szerint meghatározott értékét, függetlenül attól, hogy azt devizában,
valutában, forintban, termék- vagy szolgáltatásimporttal egyenlítik ki.
(3) Az exportértékesítés árbevételét csökkenti a magyar határállomás és a külföldi rendeltetési hely
közötti útszakaszra jutó - devizában, valutában vagy forintban számlázott, illetve fizetett - szállítási és
rakodási-raktározási költség a számlázott, fizetett forintösszegben, a valutának, illetve a devizának a teljesítés
napjára vonatkozó - a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértékén.
75. § (1) Az értékesítés 72. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti árbevételének ellenértéke kiegyenlíthető
számlajóváírással forintban vagy devizában, készpénzben forintban vagy jogszabályi előírás alapján
valutában, az értékesítés devizában meghatározott ellenértékével azonos értékű importáruval,
importszolgáltatással.
(2) Ha az ellenérték kiegyenlítése a 72. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti számla alapján forintban
történik, akkor a számla szerinti - általános forgalmi adót nem tartalmazó - forintértéket kell árbevételként
elszámolni.
(3) Az ellenértéknek forintban (készpénzben) történő kiegyenlítésekor a kapott forintértéknek az általános
forgalmi adóval csökkentett összegét kell árbevételként figyelembe venni.
(4) Ha az ellenérték kiegyenlítése a 72. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti számla alapján devizában
történik, akkor a számla szerinti - általános forgalmi adót nem tartalmazó - deviza (7) bekezdés szerint
átszámított forintértékét kell árbevételként elszámolni.
(5) Az ellenértéknek valutában (készpénzben) történő kiegyenlítésekor a kapott valuta (7) bekezdés
szerint átszámított - általános forgalmi adót nem tartalmazó - forintértékét kell árbevételként figyelembe
venni.
(6) Ha az exportértékesítés devizában meghatározott ellenértékét azonos devizaértékű importáruval,
illetve importszolgáltatással egyenlítik ki, az importbeszerzés, illetve az exportárbevétel forintértékét az
importbeszerzés, illetve az exportértékesítés, az exportszolgáltatás szerződés szerinti devizaértékének az első
teljesítés napjára vonatkozó - a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti - devizaárfolyamon átszámított forintértékén
kell meghatározni. Így az importbeszerzés értéke és az exportértékesítés árbevétele forintértékben is azonos
lesz.
(7) A 72. § (2) bekezdése a) pontjának megfelelő számla szerinti devizát, az ellenértékként kapott valutát
a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó - a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti - devizaárfolyamon kell
forintra átszámítani.
76. § (1) Aktivált saját teljesítmények értékeként a saját előállítású eszközöknek az üzleti évben aktivált
(az eszközök között állományba vett) értéke és a saját termelésű készletek állományváltozása együttes
(összevont) összegét kell kimutatni.
(2) Saját előállítású eszközök aktivált értékeként kell kimutatni a saját vállalkozásban végzett és az
eszközök között állományba vett saját teljesítmények [tárgyi eszközök, immateriális javak, a 48. § (1), (3)
bekezdése szerinti, az eszközök értékét növelő munkák], továbbá a tenyészállattá átminősített
növendékállatok, valamint a törvény előírásai szerint az egyéb ráfordítások, illetve a rendkívüli ráfordítások
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között elszámolandó saját előállítású eszközök és saját teljesítmények - 51. § szerint meghatározott közvetlen önköltségen számított értékét (ideértve a saját termelésű készletek értékvesztését is).
(3) A saját termelésű készletek - 66. § (1) bekezdése szerint meghatározott értéke - üzleti év végi
záróállományának és az üzleti év elejei nyitóállományának különbözetét kell állományváltozásként
figyelembe venni.
77. § (1) Egyéb bevételek az olyan, az értékesítés nettó árbevételének részét nem képező bevételek,
amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet) során keletkeznek, és nem minősülnek sem a pénzügyi
műveletek bevételeinek, sem rendkívüli bevételnek.
(2) Az egyéb bevételek között kell elszámolni:
a) a káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételeket,
b) a kapott bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét,
c) a behajthatatlannak minősített - és az előző üzleti év(ek)ben hitelezési veszteségként leírt követelésekre kapott összeget,
d) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi vagy
külföldi gazdálkodótól, illetve természetes személytől, valamint államközi szerződés vagy egyéb szerződés
alapján külföldi szervezettől kapott támogatás, juttatás összegét,
e) a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok által fizetett termékpálya-szabályozás
összegét,
f)
amennyiben az a tárgyévhez vagy a tárgyévet megelőző üzleti év(ek)hez kapcsolódik és azt a mérlegkészítés
időpontjáig pénzügyileg rendezték. Az a)-f) pontokban meghatározottak egyéb bevételkénti elszámolásának
nem feltétele a mérlegkészítés időpontjáig történő pénzügyi rendezés, ha e törvény, illetve más jogszabály
eltérően rendelkezik.
(3) Az egyéb bevételek között kell kimutatni:
a) a 41. § (1)-(2) és (4) bekezdése szerint képzett céltartalék összegének felhasználását (csökkenését,
megszűnését);
b) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - az adóhatóságtól,
jogszabály által meghatározott szervezettől megkapott, illetve az üzleti évhez kapcsolódóan a mérlegkészítés
időpontjáig - a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően - igényelt (járó) támogatás, juttatás összegét;
c)
d) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek az
engedményes által elismert értékét a követelés átruházásakor;
e) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítéséből, továbbá az immateriális jószág, a
tárgyi eszköz 72. § (4) bekezdésének a) és c) pontja szerinti jogcímen történő átadásából származó bevételt
az értékesítéskor, az átadáskor;
f) a biztosító által fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig elfogadott, visszaigazolt - tárgyévi, illetve a
tárgyévet megelőző üzleti évi káreseményhez kapcsolódó - összeget;
g) a követelés eredeti jogosultjánál - ha a követelésre korábban értékvesztést számolt el - a követelés
könyv szerinti értékét meghaladóan realizált összeget;
h) a nyereség jellegű kerekítési különbözetet.
(4) Egyéb bevételként kell elszámolni a 45. § (3) bekezdése szerint halasztott bevételként elhatárolt
negatív üzleti vagy cégértékből az üzleti évben a 45. § (4) bekezdése szerint leírt összeget.
(5) Egyéb bevételként kell elkülönítetten kimutatni az értékvesztések visszaírt összegeit [ideértve az
immateriális javak, a tárgyi eszközök 53. § szerint elszámolt terven felüli értékcsökkenésének visszaírt
összegét, továbbá a követelések 55. § (3) bekezdése, a készletek 56. § (4) bekezdése szerint visszaírt
értékvesztésének összegét], valamint a kereskedelmi áruk nyereségjellegű leltárértékelési különbözetének
összegét.
(6) Egyéb bevételt csökkentő tételként kell elszámolni a (3) bekezdés e) pontja szerint értékesített és a
szerződés szerinti feltételek teljesítésének későbbi meghiúsulása miatt visszavett, a két időpont között
használt eszköz - 73. § (2) bekezdés d) pontja szabályai szerinti - visszavételkori értékét.
(7) Egyéb bevételként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét
termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag kapott
(járó) engedmény szerződés szerinti összegét.
78. § (1) Az anyagjellegű ráfordítások között kell kimutatni a vásárolt és felhasznált anyagok értékét, az
igénybe vett (vásárolt) szolgáltatások - le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló - értékét,
az egyéb szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét és az eladott (közvetített) szolgáltatások
értékét.
(2) Anyagköltségként az üzleti évben felhasznált vásárolt anyagok bekerülési (értékvesztéssel csökkentett,
az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét, továbbá a vásárolt növendék-, hízó- és egyéb
állatok bekerülési értékét kell kimutatni. A termelés, a tevékenység, a szolgáltatás során keletkezett
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hulladékok, haszonanyagok értékével, az anyagok bekerülési értékében figyelembe vett vámteher, jövedéki
adó, termékdíj visszatérített összegével az anyagköltséget csökkenteni kell.
(3) Az igénybe vett szolgáltatások értékeként az üzleti évben igénybe vett anyagjellegű és nem
anyagjellegű szolgáltatások bekerülési értékét a - le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló
- számlázott, fizetett, szerződésben meghatározott összegben kell elszámolni.
(4) Az egyéb szolgáltatások értékeként az üzleti évben felmerült, az eszközök bekerülési értékében el nem
számolt (figyelembe nem vehető) illetéket, jogszabályon alapuló hatósági igazgatási, szolgáltatási díjat,
egyéb hatósági igazgatási, szolgáltatási eljárási díjat, bankköltséget (a kamat kivételével), biztosítási díjat,
továbbá a saját előállítású termékeknek a saját kiskereskedelmi egységbe történő kiszállításakor, illetve
(saját) üzemben történő felhasználásakor megfizetett adót, járulékot, termékdíjat a számlázott, a fizetett, a
szerződésben meghatározott (számított), a bevallott összegben kell kimutatni.
(5) Az eladott áruk beszerzési értéke az üzleti évben - általában - változatlan formában eladott anyagok,
áruk bekerülési (értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt bekerülési) értékét
foglalja magában. Az eladott áruk beszerzési értékét növelő tételként kell kimutatni az értékesített betétdíjas
göngyölegek bekerülési értékét, majd az eladott áruk beszerzési értékét csökkenteni kell a visszavett
betétdíjas göngyölegek bekerülési értékével.
(6) Az eladott (közvetített) szolgáltatások értékeként a vásárolt és változatlan formában értékesített
szolgáltatások bekerülési értékét kell elszámolni az értékesítéskor.
(7) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe a külföldi székhelyű vállalkozástól, vagy
annak más fióktelepétől igénybe vett szolgáltatásokat (ideértve az irányítás átterhelt költségeit, ráfordításait
is) a számlázott értéken - jellegének megfelelően - a (3)-(4), illetve a (6) bekezdés szerinti szolgáltatásként
köteles az anyagjellegű ráfordítások között kimutatni.
79. § (1) Személyi jellegű ráfordítások az alkalmazottaknak munkabérként, a szövetkezet tagjainak
munkadíjként elszámolt összeg, a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése
ellenértékeként kivett összeg, továbbá a személyi jellegű egyéb kifizetések, valamint a bérjárulékok.
(2) Bérköltség minden olyan - az üzleti évhez kapcsolódó - kifizetés, amely a munkavállalókat, az
alkalmazottakat, a tagokat megillető, az érvényes rendelkezések szerint bérként vagy munkadíjként
elszámolandó járandóság, ideértve a természetes személy tulajdonos (tag) személyes közreműködése
ellenértékeként kivett összeget is, az alkalmazásban állók és a munkavégzésre irányuló további
jogviszonyban állók részére az üzleti évre bérként számfejtett, elszámolt összeg (ideértve az üzleti év után
elszámolt, jóváhagyott prémiumokat, jutalmakat, valamint a 13. és a további havi fizetést is), amely
elemeiben megfelel a statisztikai elszámolások szerinti keresetnek, függetlenül attól, hogy az ilyen címen
kifizetett összegek után kell-e személyi jövedelemadót fizetni vagy sem, illetve alapját képezi-e vagy sem a
társadalombiztosítási járulékoknak.
(3) A személyi jellegű egyéb kifizetések közé tartoznak a természetes személyek részére nem
bérköltségként és nem vállalkozási díjként kifizetett, elszámolt összegek, beleértve ezen összegek le nem
vonható általános forgalmi adóját, továbbá az ezen összegek után a vállalkozó által fizetendő (fizetett)
személyi jövedelemadó összegét is.
(4) Bérjárulékok a társadalombiztosítási járulék (nyugdíjbiztosítási, egészségbiztosítási és munkaerő-piaci
járulék), az egészségügyi hozzájárulás, a szakképzési hozzájárulás, továbbá minden olyan adók módjára
fizetendő összeg, amelyet a személyi jellegű ráfordítások vagy a foglalkoztatottak száma alapján állapítanak
meg, függetlenül azok elnevezésétől.
80. § (1) Értékcsökkenési leírásként kell kimutatni:
a) az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek az 52. § (1)-(4) bekezdése szerint tervezett
(meghatározott), az 53. § (3) bekezdése szerint módosított értékcsökkenése összegét,
b) a (2) bekezdés szerint a használatbavételkor elszámolt összeget.
(2) A 100 ezer forint egyedi beszerzési, előállítási érték alatti vagyoni értékű jogok, szellemi termékek,
tárgyi eszközök bekerülési értéke - a vállalkozó döntésétől függően - a használatbavételkor értékcsökkenési
leírásként egy összegben elszámolható.
81. § (1) Egyéb ráfordítások az olyan, az értékesítés nettó árbevételéhez közvetlenül vagy közvetetten
nem kapcsolódó kifizetések és más veszteség jellegű tételek, amelyek a rendszeres tevékenység (üzletmenet)
során merülnek fel, és nem minősülnek sem a pénzügyi műveletek ráfordításainak, sem rendkívüli
ráfordításnak.
(2) Az egyéb ráfordítások között kell elszámolni:
a) az üzleti év mérlegfordulónapja előtt bekövetkezett, a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált
káreseményekkel kapcsolatos - a le nem vonható általános forgalmi adót is magában foglaló - kifizetéseket,
elszámolt, fizetendő összegeket;
b) a fizetett, illetve a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, elszámolt, fizetendő, a mérlegfordulónap
előtti időszakhoz kapcsolódó bírságok, kötbérek, fekbérek, késedelmi kamatok, kártérítések összegét;
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c) a költségek (a ráfordítások) ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi vagy
külföldi gazdálkodónak - az üzleti évhez kapcsolódóan - adott támogatás, juttatás összegét;
d) a termékpálya-szabályozáshoz kapcsolódó, terméktanácsok javára teljesített - az üzleti évhez
kapcsolódó - befizetések összegét;
e) az államháztartás egyes alrendszereivel (a központi kormányzat, az elkülönített állami pénzalapok, a
helyi önkormányzatok, a társadalombiztosítás költségvetéseivel), az Európai Unió különböző pénzügyi
alapjaival (pénzügyi forrásaival) elszámolt - a bekerülési érték részét nem képező, illetve a költségek között
el nem számolható - adók, díjak, illetékek, hozzájárulások tárgyévre bevallott, fizetett, illetve fizetendő
összegét;
f) a külföldön, külföldi telephelyen fizetett, fizetendő nyereségadó összegét;
g)
h) a veszteség jellegű kerekítési különbözetet.
(3) Az egyéb ráfordítások között kell kimutatni:
a) a 41. § (1)-(2) és (4) bekezdése szerint az üzleti évben képzett céltartalék összegét, a képzett
céltartalékot növelő összeget;
b) a behajthatatlan követelésnek az üzleti évben leírt összegét;
c) az immateriális jószág, a tárgyi eszköz közvetlen értékesítésekor azok könyv szerinti értékét;
d)
e) a hiányzó, illetve a tárgyévben megsemmisült, az állományból kivezetett vásárolt és saját termelésű
készlet könyv szerinti értékét;
f) az eredeti követelést engedményezőnél (eladónál) az átruházott (engedményezett) követelésnek a könyv
szerinti értékét a követelés átruházásakor.
(4) Az egyéb ráfordítások között elkülönítetten kell kimutatni:
a) az értékvesztés összegét, ideértve az immateriális javak, a tárgyi eszközök 53. § (1)-(2) bekezdése
szerint elszámolt terven felüli értékcsökkenésének összegét, a követelések 55. § (1)-(2) bekezdése, a
készletek 56. § (1)-(3) bekezdés szerint elszámolt értékvesztésének összegét;
b) a kereskedelmi áruk veszteségjellegű leltárértékelési különbözetének összegét;
c) a termeléshez, a tevékenységhez, a szolgáltatáshoz, az értékesítéshez kapcsolódó - a saját termelésű
készlet költségei között el nem számolt - adók és adójellegű tételek összegét.
(5) Egyéb ráfordításként kell kimutatni az üzleti évhez kapcsolódó, szerződésen alapuló - konkrét
termékhez, anyaghoz, áruhoz, szolgáltatásnyújtáshoz közvetve kapcsolódó, nem számlázott - utólag adott
(fizetendő) engedmény szerződés szerinti összegét.
82. § (1) Az értékesítés közvetlen költségei között kell kimutatni az értékesített saját termelésű készletek
és teljesített szolgáltatások közvetlen önköltségét, az eladott áruk beszerzési értékét, az eladott (közvetített)
szolgáltatások értékét.
(2) Az értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége magában foglalja az értékesített saját termelésű
készletek, a teljesített saját szolgáltatások - 51. § szerint meghatározott - közvetlen önköltségét a 66. § (1)
bekezdésében foglaltak szerint meghatározott értéken.
(3) Az értékesítés közvetett költségei között az értékesítés és forgalmazás költségét, az igazgatási
költségeket és az egyéb általános költségeket kell szerepeltetni.
(4) Az értékesítési, forgalmazási költségek között az értékesítéssel kapcsolatos külön költségeket
(csomagolási, szállítási költségek, bizományi díjak), a késztermékek, az értékesítésre váró áruk raktározási
költségeit, az értékesítő részlegek és irodák költségeit, a reklám, a propaganda és a piackutatás költségeit kell
kimutatni, függetlenül attól, hogy az az értékesítéshez közvetlenül hozzárendelhető-e vagy sem. Az
értékesítéshez közvetlenül hozzákapcsolható költségeket, továbbá a kereskedelmi tevékenység közvetlenül
elszámolható költségeit indokolt elkülönítetten kimutatni.
(5) Az igazgatási költségek között kell kimutatni az igazgatás személyi és anyagjellegű, valamint egyéb
költségeit.
(6) Az egyéb általános költségek között kell kimutatni a működés egyéb közvetett költségeit.
83. § (1) A pénzügyi műveletek eredménye a pénzügyi műveletek bevételeinek és ráfordításainak
különbözete.
(2) A pénzügyi műveletek bevételei közé tartoznak: a kapott (járó) osztalék és részesedés, a részesedések
értékesítésének árfolyamnyeresége, a befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége, az egyéb
kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek, a pénzügyi műveletek egyéb bevételei.
(3) A pénzügyi műveletek ráfordításai közé tartoznak: a befektetett pénzügyi eszközök
árfolyamvesztesége, a fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások, a pénzügyi műveletek egyéb
ráfordításai, a részesedések, az értékpapírok, a bankbetétek értékvesztése.
84. § (1) Kapott (járó) osztalék és részesedés a tulajdoni részesedést jelentő befektetés után kapott, az
adózott eredményből járó összeg (ideértve a kamatozó részvények után kapott, illetve járó kamatot is),
amennyiben az a mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált.
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(2) Részesedések értékesítésének árfolyamnyereségeként kell kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök
között lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és
könyv szerinti értéke közötti - nyereségjellegű - különbözetet.
(3) Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége között kell kimutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott adott kölcsön (ideértve a bankbetétet is),
hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír után kapott (esedékes, járó) kamat összegét, továbbá a
befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír
értékesítésekor az eladási árban lévő kamat összegét;
b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott befektetési jegyek nettó eszközértéke és névértéke
közötti különbözet összegében kapott hozam összegét, függetlenül attól, hogy az kamatból, osztalékból vagy
árfolyamnyereségből származik, továbbá eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték
különbözetében realizált hozamot, valamint a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott
kockázatitőkealap-jegyek után kapott hozam összegét [forgatási célú befektetés esetén ezeket a hozamokat az
egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell figyelembe venni];
c) a pénzügyi lízing esetén a lízingdíjban lévő kapott (járó) kamat összegét;
d) a tartós befektetést jelentő diszkont értékpapír vételára és névértéke közötti különbözetből a tárgyévre
időarányosan jutó összeget;
e) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír - kamatozó értékpapírnál az eladási árban lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a d) pont szerint
elszámolt kamattal csökkentett - eladási ára, illetve névértéke és könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű - különbözetet az értékesítéskor, illetve a beváltáskor.
(4) A befektetett pénzügyi eszközök kamatait csökkentő tételként kell kimutatni a (3) bekezdés a) pontja
szerinti kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor elszámolt) összegét.
(5) Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek között kell kimutatni:
a) a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír után kapott
(esedékes, járó) kamat összegét, továbbá ezen értékpapír értékesítésekor az eladási árban lévő kamat
összegét;
b) a forgóeszközök között kimutatott kölcsön, váltókövetelés, pénzeszközök után kapott (esedékes, járó)
kamat összegét;
c) a forgóeszközök között kimutatott diszkont értékpapírok vételára és névértéke közötti különbözetből a
tárgyévre időarányosan jutó összeget;
d) a pénzügyi intézménnyel kötött valódi penziós ügylet esetén az azonnali eladási ár és a határidős
visszavásárlási ár (kötési ár) különbözetét;
e) a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén a határidős viszonteladási kötelezettség
mellett vásárolt eszköz követelésként kimutatott vételára és kötelezettségként kimutatott viszonteladási ára
közötti különbözet összegében, valamint a kölcsönbe adott értékpapír után járó kölcsönzési díj összegében
elszámolt kamatbevételt;
f) kamatjellegű bevételként a kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) teljes
nyereségét, ha az ügylet az üzleti év mérlegfordulónapjáig lezárult, továbbá a mérleg fordulónapjáig még le
nem zárt ügyletek (kivéve az opciós ügyleteket) időarányos nyereségét, legfeljebb a fedezett alapügylet
időarányos veszteségének összegéig;
g) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén, kamatjellegű bevételt
csökkentő tételként a kamatfedezeti ügyletek veszteségét, ha az ügylet az üzleti év mérlegfordulónapjáig
lezárult, legfeljebb a fedezett alapügylet nyereségének összegéig, továbbá a mérleg fordulónapjáig még le
nem zárt ügyletek várható veszteségét a kamatfedezeti célú piaci érték (valós érték) fedezeti ügyletek
esetében az 59/E. § (5) bekezdése szerint meghatározott összegben, illetve a kamatfedezeti célú cash-flow
fedezeti ügyletnek minősülő kamat-swap ügyletek esetében a változó kamatláb és a fix kamatláb névleges
tőkeösszegre vetített, az adott elszámolási időszakra jutó, a mérleg fordulónapjáig időarányosan számított
összegének különbözetében,
függetlenül attól, hogy azt hitelintézet, más gazdálkodó vagy magánszemély fizeti.
(6) Az egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek csökkentő tételeként kell kimutatni az (5)
bekezdés a) pontja szerinti kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (beszerzéskor elszámolt) összegét.
(7) A pénzügyi műveletek egyéb bevételei között kell kimutatni:
a) a forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések (ideértve a saját részvényt,
a saját üzletrészt is) értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti nyereségjellegű - különbözetet (árfolyamnyereséget);
b) a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - a kamatozó értékpapírnál az
eladási árában lévő kamattal, diszkont értékpapírnál az (5) bekezdés c) pontja szerint elszámolt kamattal
csökkentett - eladási ára és könyv szerinti értéke közötti - nyereségjellegű - különbözetet
(árfolyamnyereséget) az értékesítéskor;
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c) a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír beváltásakor a
névérték és a könyv szerinti érték közötti - nyereségjellegű - különbözetet (árfolyamnyereséget);
d) a diszkont értékpapír beváltásakor a (3) bekezdés d), illetve az (5) bekezdés c) pontja szerint
kamatbevételként elszámolt összeggel csökkentett névérték és a vételár közötti - nyereségjellegű különbözetet;
e) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évente történő tőketörlesztése esetén a törlesztő rész, valamint a
könyv szerinti értéknek a törlesztő rész és a törlesztő részt is magában foglaló hátralévő törlesztő részek
arányában meghatározott összege közötti - nyereségjellegű - különbözetet;
f) a deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamnyereséget, valamint a külföldi
pénzértékre szóló követeléshez, befektetett pénzügyi eszközhöz, értékpapírhoz és kötelezettséghez
kapcsolódó, az üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamnyereséget;
g) a valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett pénzügyi eszköz, értékpapír
és kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor - a 60. § (3) bekezdése szerint - összevontan elszámolt
árfolyamnyereséget;
h) a névérték alatt vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke és névértéke
közötti - nyereségjellegű - különbözetből az időbelileg elhatárolt összeget;
i) a névérték alatt vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke és névértéke
közötti - nyereségjellegű - különbözet korábban időbelileg elhatárolt összegének megszüntetését;
j) a nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős része esetén, az
ügylet zárása (lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti megszüntetése) időpontjában érvényes piaci árfolyam
és kötési (határidős) árfolyam közötti - nyereségjellegű - különbözet teljes összegét, ha az ügylet zárása a
mérleg fordulónapjáig megtörtént, illetve a pénzügyileg is realizált nyereségjellegű különbözetnek a
tárgyévre időarányosan jutó összegét, amennyiben az ügylet zárása a mérleg fordulónapja és a
mérlegkészítés időpontja között megtörtént;
k) a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek)
nyereségének teljes összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, illetve a nyereség
tárgyévre jutó időarányos összegét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos vesztesége összegéig, ha az
ügylet (kivéve az opciós ügyletet) a mérleg fordulónapjáig nem zárult le;
l) a kiírt opcióért kapott opciós díjat;
m) a vásárolt követelés könyv szerinti értékét meghaladó összegben befolyt pénzbevétel összegét;
n) a vásárolt követelés értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti - nyereségjellegű különbözetet;
o) a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén
kapott - legfeljebb a késedelmi kamattal arányos, nem számlázott - engedmény összegét;
p) közös tevékenység, közös üzemeltetés esetén a közös költségeknek (ráfordításoknak) a közös
tevékenységben, a közös üzemeltetésben részt vevőkre - a tárgyévvel kapcsolatosan - átterhelt összegét,
illetve a közös tevékenységből, közös üzemeltetésből származó nyereség - tárgyévvel kapcsolatosan - átvett
(járó) összegét;
r) egyesülésnél a működés költségeinek - tárgyévvel kapcsolatosan - az egyesülés tagjaira átterhelt
összegét;
s) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alkalmazása során, a kereskedési célú
származékos ügyletek esetén, az ügylet zárása (lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti megszüntetése)
időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti - nyereségjellegű - különbözet
teljes összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, valamint a mérleg fordulónapján
érvényes piaci árfolyam és a kötési (határidős) árfolyam közötti - nyereségjellegű - különbözet összegét, ha
az ügylet a mérleg fordulónapjáig nem zárult le, ideértve a 85. § (2) bekezdésének f) pontja és (3)
bekezdésének t) pontja szerinti fedezeti ügyletnek az alapügylet veszteségét meghaladó összegét is;
t) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alkalmazása során bevételt csökkentő
tételként a nem kamatfedezeti célú fedezeti ügyletek veszteségének összegét, ha az ügylet zárása a mérleg
fordulónapjáig megtörtént, illetve a nem kamatfedezeti célú piaci érték (valós érték) fedezeti ügyletek
várható veszteségének összegét, a mérlegfordulónapi piaci ár, árfolyam és a kötési (határidős) árfolyam
közötti - veszteségjellegű - különbözet összegében, ha az ügylet a mérleg fordulónapjáig nem zárult le,
legfeljebb a fedezett alapügylet tárgyévben elszámolt nyereségének összegében;
u) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt kereskedési célú, mérlegben szereplő pénzügyi
eszközök pozitív értékelési különbözetét.
(8)
85. § (1) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamveszteségeként kell kimutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott és eladott, beváltott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír - kamatozó értékpapírnál az eladási árában lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a 84. § (3)
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bekezdésének d) pontja szerint elszámolt kamattal csökkentett - eladási ára, illetve névértéke és könyv
szerinti értéke közötti - veszteségjellegű - különbözetet az értékesítéskor, illetve a beváltáskor;
b) a befektetett pénzügyi eszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetés
értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti - veszteségjellegű különbözetet.
(2) Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások között kell kimutatni, függetlenül attól, hogy azt
hitelintézet, más gazdálkodó vagy magánszemély részére kell fizetni:
a) a hosszú, illetve a rövid lejáratú kötelezettségek között nyilvántartott kölcsönök, hitelek,
kötvénykibocsátásból és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásból fennálló tartozások,
váltótartozások után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat összegét az eszközök bekerülési értékében
elszámolt, figyelembe vett kamat kivételével;
b) a hátrasorolt kötelezettségek (az alárendelt kölcsöntőke) után fizetett, fizetendő (esedékes) kamat
összegét;
c) befektetési jegyeknél eladáskor, beváltáskor a nettó eszközérték és a könyv szerinti érték
különbözetében realizált veszteséget;
d) a valódi penziós ügyletek és az óvadéki repóügyletek esetén a határidős visszavásárlási kötelezettség
mellett eladott eszköz kötelezettségként kimutatott eladási ára és követelésként kimutatott visszavásárlási ára
közötti különbözet összegében, valamint a kölcsönbe vett értékpapír után fizetendő kölcsönzési díj
összegében elszámolt kamatráfordítást;
e) kamatfedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek) teljes veszteségét, ha az ügylet a
mérleg fordulónapjáig lezárult, továbbá a mérleg fordulónapjáig még le nem zárt ügyletek (kivéve az opciós
ügyleteket) időarányos veszteségét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos nyereségének összegéig;
f) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén, kamatjellegű ráfordítást
csökkentő tételként a kamatfedezeti ügyletek nyereségét, ha az ügylet az üzleti év mérleg fordulónapjáig
lezárult, legfeljebb a fedezett alapügylet veszteségének összegéig, továbbá a mérleg fordulónapjáig még le
nem zárt ügyletek nyereségét a kamatfedezeti célú piaci érték (valós érték) fedezeti ügyletek esetében az
59/E. § (5) bekezdése szerint meghatározott összegben, illetve a kamatfedezeti célú cash-flow fedezeti
ügyletnek minősülő kamat-swap ügyletek esetében a változó kamatláb és a fix kamatláb névleges
tőkeösszegre vetített, az adott elszámolási időszakra jutó, a mérleg fordulónapjáig időarányosan számított
összegének különbözetében.
(3) A pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai között kell kimutatni:
a) a forgóeszközök között kimutatott tulajdoni részesedést jelentő befektetések (ideértve a saját részvényt,
a saját üzletrészt is) értékesítésekor az értékesített befektetés eladási ára és könyv szerinti értéke közötti veszteségjellegű - különbözetet (árfolyamveszteséget);
b) a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - kamatozó értékpapírnál az
eladási árában lévő kamattal, diszkont értékpapírnál a 84. § (5) bekezdésének c) pontja szerint elszámolt
kamattal csökkentett - eladási ára és könyv szerinti értéke közötti - veszteségjellegű - különbözetet
(árfolyamveszteséget) az értékesítéskor;
c) a forgóeszközök között kimutatott hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír beváltásakor a
névérték és a könyv szerinti érték közötti - veszteségjellegű - különbözetet (árfolyamveszteséget);
d) a diszkont értékpapír beváltásakor a 84. § (3) bekezdésének d), illetve a 84. § (5) bekezdésének c)
pontja szerint kamatbevételként elszámolt összeggel csökkentett névérték és a vételár közötti veszteségjellegű - különbözetet;
e) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír évente történő tőketörlesztése esetén a törlesztő rész, valamint a
könyv szerinti értéknek a törlesztő rész és a törlesztő részt is magában foglaló hátralévő törlesztő részek
arányában meghatározott összege közötti - veszteségjellegű - különbözetet;
f) a deviza- és valutakészletek forintra átváltásával kapcsolatos árfolyamveszteséget, valamint a külföldi
pénzértékre szóló követeléshez, befektetett pénzügyi eszközhöz, értékpapírhoz és kötelezettséghez
kapcsolódó, az üzleti évben pénzügyileg realizált árfolyamveszteséget;
g) a valutakészlet, a deviza, a külföldi pénzértékre szóló követelés, a befektetett pénzügyi eszköz,
értékpapír és kötelezettség mérlegfordulónapi értékelésekor - a 60. § (3) bekezdése szerint - összevontan
elszámolt árfolyamveszteséget;
h) a névérték felett vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke és névértéke
közötti - veszteségjellegű - különbözetből az időbelileg elhatárolt összeget;
i) a névérték felett vásárolt, hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír bekerülési értéke és névértéke
közötti - veszteségjellegű - különbözet időbelileg elhatárolt összegének megszüntetését;
j) a nem fedezeti célú elszámolási határidős, opciós ügyletek és swap ügyletek határidős része esetén, az
ügylet zárása (lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti megszüntetése) időpontjában érvényes piaci árfolyam
és kötési (határidős) árfolyam közötti - veszteségjellegű - különbözet teljes összegét, ha az ügylet zárása a
mérleg fordulónapjáig megtörtént, továbbá a pénzügyileg is realizált veszteségjellegű különbözetének a
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tárgyévre időarányosan jutó összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapja és a mérlegkészítés
időpontja között megtörtént, valamint a veszteségjellegű különbözet pénzügyileg nem realizált várható
összegét, ha az ügylet zárása a mérlegkészítés időpontjáig nem történt meg;
k) a nem kamatfedezeti célú, egyéb fedezeti ügyletek (határidős, opciós, swap és azonnali ügyletek)
veszteségének teljes összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, illetve a veszteség
tárgyévre jutó időarányos összegét, legfeljebb a fedezett alapügylet időarányos nyereségének összegéig, ha
az ügylet (kivéve az opciós ügyletet) a mérleg fordulónapjáig nem zárult le;
l) a vásárolt eladási opcióért fizetett opciós díjat, a lejáratkor le nem hívott vételi opcióért fizetett opciós
díjat, és a forgatási célú értékpapír beszerzéséhez kapcsolódóan felmerült, lehívott vételi opció opciós díját,
ha ez utóbbit a vállalkozó a 61. § (2) bekezdése szerint a beszerzési értékben nem veszi figyelembe;
m) a behajthatatlannak minősített vásárolt követelés leírt összegét, továbbá a vásárolt követelés könyv
szerinti értékének azon részét, amelyre a befolyt pénzbevétel nem nyújt fedezetet;
n) a vásárolt követelés értékesítésekor az eladási ár és a könyv szerinti érték közötti - veszteségjellegű különbözetet;
o) a szerződésben meghatározott fizetési határidőn (esedékességen) belül történt pénzügyi rendezés esetén
adott - legfeljebb a késedelmi kamattal arányos, nem számlázott - engedmény összegét;
p) közös tevékenység, közös üzemeltetés esetén a közös költségeknek (ráfordításoknak) a közös
tevékenységben, a közös üzemeltetésben részt vevők által - a tárgyévvel kapcsolatosan - megtérített,
megtérítendő összegét, illetve a közös tevékenységből, közös üzemeltetésből származó nyereség - tárgyévvel
kapcsolatosan - átadott (fizetendő) összegét;
r) egyesülés tagjainál az egyesülés működési költségeinek - a tárgyévvel kapcsolatosan - megtérített
összegét;
s) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alkalmazása során, a kereskedési célú
származékos ügyletek esetén, az ügylet zárása (lejárata, ellenügylet kötése, lejárat előtti megszüntetése)
időpontjában érvényes piaci árfolyam és kötési (határidős) árfolyam közötti - veszteségjellegű - különbözet
teljes összegét, ha az ügylet zárása a mérleg fordulónapjáig megtörtént, valamint a mérleg fordulónapján
érvényes piaci árfolyam és a kötési (határidős) árfolyam közötti veszteségjellegű különbözet pénzügyileg
nem realizált várható összegét, ha az ügylet a mérleg fordulónapjáig nem zárult le, ideértve a 84. § (5)
bekezdés g) pontja és a (7) bekezdés t) pontja szerinti fedezeti ügyletnek az alapügylet nyereségét meghaladó
összegét is;
t) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés alkalmazása során ráfordítást csökkentő
tételként a nem kamatfedezeti célú fedezeti ügyletek nyereségének összegét, ha az ügylet zárása a mérleg
fordulónapjáig megtörtént, illetve a nem kamatfedezeti célú piaci érték (valós érték) fedezeti ügyletek
várható nyereségének összegét a mérlegfordulónapi piaci ár, árfolyam és a kötési (határidős) árfolyam
közötti - nyereségjellegű - különbözet összegében, ha az ügylet a mérleg fordulónapjáig nem zárult le,
legfeljebb a fedezett alapügylet tárgyévben elszámolt veszteségének összegében;
u) az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken értékelt kereskedési célú, mérlegben szereplő pénzügyi
eszközök negatív értékelési különbözetét.
(4)
(5) A pénzügyi műveletek egyéb bevételeinek a 84. § (7) bekezdése szerinti tételei a pénzügyi műveletek
egyéb ráfordításai (3) bekezdés szerinti tételeivel nem vonhatók össze, azokat bruttó módon kell kimutatni,
kivéve a mérlegfordulónapi értékeléskor elszámolt árfolyamkülönbözetet, amelyet összevontan kell
kimutatni.
(6) Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztéseként kell kimutatni a tulajdoni részesedést
jelentő befektetések, a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, a tartós bankbetétek elszámolt értékvesztését,
csökkentve azt a korábban leírt értékvesztések visszaírt összegével.
86. § (1) A rendkívüli eredmény a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások különbözete.
(2) A rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások függetlenek a vállalkozási tevékenységtől, a
vállalkozó rendes üzletmenetén kívül esnek, a szokásos vállalkozási tevékenységgel nem állnak közvetlen
kapcsolatban.
(3) A rendkívüli bevételek között kell kimutatni:
a) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaságba bevitt vagyontárgyak létesítő okiratban, annak
módosításában meghatározott értékét;
b) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén
(a felszámolás, a végelszámolás befejezésekor), az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor a megszűnt
részesedés (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek) ellenében kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat
szerinti értékének és az átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a
kapott eszközök értéke a több;
c) az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) - a gazdasági társaság átalakulása esetén - az
átalakulással létrejött gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt
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részesedésre jutó - a jogelőd gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összegét
(kiválás esetén a kiválással létrejött gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke összegét);
d) a külső tulajdonosnál (tagnál) - a gazdasági társaság beolvadása esetén - az átvevő (beolvasztó)
gazdasági társaságban szerzett részesedés bekerülési értékeként a megszűnt részesedésre jutó - a jogelőd
gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - saját tőke összegét;
e) a gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha
a tőkeleszállítás tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedés (részvény, üzletrész, vagyoni betét)
névértékének fejében átvett (járó) eszközök értékét;
f) a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok
névértékét;
g)
h) a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség
szerződés (megállapodás) szerinti összegét, továbbá a hitelező által elengedett, valamint az elévült
kötelezettség összegét, ha ahhoz beszerzett eszköz nem kapcsolódik;
i) a visszafizetési kötelezettség nélkül kapott, a 77. § (2) bekezdésének d) pontja, illetve a 86. § (4)
bekezdésének b) pontja alá nem tartozó támogatás, véglegesen átvett pénzeszközök összegét;
j) a térítés nélkül kapott (igénybe vett) szolgáltatások piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén
a jogszabály szerinti - értékét.
(4) A rendkívüli bevételek között kell elszámolni, de halasztott bevételként időbelileg el kell határolni:
a) az elengedett kötelezettség összegét akkor, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik;
b) a fejlesztési célra - visszafizetési kötelezettség nélkül - kapott, pénzügyileg rendezett támogatás
véglegesen átvett pénzeszközök összegét;
c) a térítés nélkül átvett eszközök, továbbá az ajándékként, a hagyatékként kapott, a többletként fellelt
eszközök piaci - illetve jogszabály eltérő rendelkezése esetén a jogszabály szerinti - értékét;
d) a tartozásátvállalás során harmadik személy által - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség
szerződés (megállapodás) szerinti összegét, ha az beszerzett eszközhöz kapcsolódik.
(5) Rendkívüli bevételként kell kimutatni a (4) bekezdés szerint halasztott bevételként elszámolt,
időbelileg elhatárolt összegből a 45. § (2) bekezdése szerint a kapcsolódó költségek, ráfordítások
ellentételezésére megszüntetett összeget. Amennyiben a halasztott bevételként kimutatott összeg jelentős és a
megbízható és valós összkép követelménye azt indokolja, a megszüntetést - az ellentételezett költségnek,
illetve ráfordításnak megfelelően - az egyéb bevételekkel, illetve a pénzügyi műveletek bevételeivel szemben
is el lehet számolni.
(6) A rendkívüli ráfordítások között kell kimutatni:
a) a tulajdonosnál (a tagnál) az alapításkor, a jegyzett tőke emelésekor a gazdasági társaságba bevitt
vagyontárgyak nyilvántartás szerinti értékét;
b) a visszavásárolt saját részvény, saját üzletrész, a visszaváltható részvény bevonása esetén, azok
visszavásárlási (nyilvántartás szerinti) értékét;
c) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jogutód nélküli megszűnése esetén (a felszámolás, a
végelszámolás befejezésekor) - az erről szóló határozat jogerőre emelkedésekor - a jogelőd gazdasági
társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás
szerint (könyv szerinti) értékét, valamint a megszűnés miatt - a megszűnt részesedés (részvények,
üzletrészek, vagyoni betétek) ellenében - kapott eszközök vagyonfelosztási javaslat szerinti értékének és az
átvett kötelezettségek megállapodás szerinti értékének különbözetét, amennyiben a kapott eszközök értéke a
kevesebb;
d) az átalakult gazdasági társaság tulajdonosánál (tagjánál) - a gazdasági társaság átalakulása esetén - az
átalakult gazdasági társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni
betéteinek) nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét;
e) a külső tulajdonosnál (tagnál) - a gazdasági társaság beolvadása esetén - a jogelőd gazdasági
társaságban lévő megszűnt részesedésének (részvényeinek, üzletrészeinek, vagyoni betéteinek) nyilvántartás
szerinti (könyv szerinti) értékét;
f) a tulajdonosnál (a tagnál) a gazdasági társaság jegyzett tőkéjének leszállításakor, ha a tőkeleszállítás
tőkekivonás útján valósul meg, a bevont részesedések (részvények, üzletrészek, vagyoni betétek)
nyilvántartás szerinti (könyv szerinti) értékét.
(7) A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni:
a) a térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékét, a térítés nélkül nyújtott szolgáltatások
bekerülési értékét, a felszámított, az átvevő által meg nem térített általános forgalmi adóval növelt összegben,
valamint - a behajthatatlannak nem minősülő - elengedett követelés könyv szerinti értékét;
b) a tartozásátvállalás során - ellentételezés nélkül - átvállalt kötelezettség szerződés (megállapodás)
szerinti összegét - a 33. § (1) bekezdésének figyelembevételével - a tartozást átvállalónál;
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c) a visszafizetési kötelezettség nélkül átadott, pénzügyileg rendezett, a 81. § (2) bekezdésének c) pontja
alá nem tartozó támogatás, véglegesen átadott pénzeszközök összegét;
d) a (4) bekezdés b) pontja szerinti fejlesztési célra kapott támogatás visszafizetett összegét.
(8) A (3)-(4) bekezdés szerinti rendkívüli bevételeket, a (6)-(7) bekezdés szerinti rendkívüli ráfordításokat
a felsorolt jogcímek szerint a kiegészítő mellékletben részletezni kell, amennyiben azok eredményre
gyakorolt hatása jelentős.
(9) A rendkívüli ráfordítások között kell elszámolni, de halasztott ráfordításként időbelileg el lehet
határolni - az összemérés számviteli alapelv érvényesülése érdekében - a vállalkozó által megvalósított
(megszerzett) és jogszabályi rendelkezés alapján az üzemeltetőnek térítés nélkül, véglegesen átadott olyan
eszköz (beruházás) nyilvántartás szerinti értékét, amelyet a jövőbeni vállalkozási tevékenysége érdekében
valósított (szerzett) meg.
87. § (1) Az adózás előtti eredmény a szokásos vállalkozási eredmény és a rendkívüli eredmény összevont
összege.
(2) Az adófizetési kötelezettség összegét az adóbevallás alapján kell kimutatni.
(3) Az adózott eredmény az adózás előtti eredmény és az adófizetési kötelezettség különbözetével egyezik
meg.
(4) A mérleg szerinti eredmény a szabad eredménytartalékból osztalékra, részesedésre, a kamatozó
részvény utáni kamatra - az (5) bekezdés szerint - igénybe vett összeggel módosított adózott eredmény és a
jóváhagyott osztalék, részesedés, kamatozó részvény utáni kamat különbözete.
(5) Amennyiben a tárgyévi adózott eredmény nem nyújt fedezetet a jóváhagyott osztalékra, részesedésre,
kamatozó részvény utáni kamatra és a szabad eredménytartalék erre igénybe vehető, akkor a szabad
eredménytartalékból igénybe vett összeget is be kell állítani az eredménykimutatásba.

Kiegészítő melléklet
88. § (1) A kiegészítő mellékletbe azokat a számszerű adatokat és szöveges magyarázatokat kell felvenni,
amelyeket e törvény előír, továbbá mindazokat, amelyek a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetének,
működése eredményének megbízható és valós bemutatásához a tulajdonosok, a befektetők, a hitelezők
számára - a mérlegben, az eredménykimutatásban szereplőkön túlmenően - szükségesek. A kiegészítő
mellékletben be kell mutatni a sajátos tevékenységgel kapcsolatos - más jogszabályban előírt - információkat
is.
(2) A kiegészítő mellékletben értékelni kell a vállalkozó valós vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetét,
az eszközök és a források összetételét, a saját tőke és a kötelezettségek tételeinek alakulását, a likviditás és a
fizetőképesség, valamint a jövedelmezőség alakulását.
(3) A számviteli politika meghatározó elemeit és azok változását, a változás eredményre gyakorolt hatását
a kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni.
(4) A kiegészítő mellékletben ismertetni kell a beszámoló összeállításánál alkalmazott szabályrendszert,
annak főbb jellemzőit, az alkalmazott értékelési eljárásokat és az értékcsökkenés elszámolásának számviteli
politikában meghatározott módszerét, elszámolásának gyakoriságát, az egyes mérlegtételeknél alkalmazott az előző üzleti évtől eltérő - eljárásokból eredő, az eredményt befolyásoló eltérések indokolását, valamint a
vagyoni, pénzügyi helyzetre, az eredményre gyakorolt hatásukat.
(5) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az ellenőrzés során feltárt jelentős összegű hibák
eredményre, az eszközök és a források állományára gyakorolt - a mérlegben, az eredménykimutatásban a
megfelelő tételeknél összevontan szereplő - hatását, évenkénti megbontásban.
(6) A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell legalább a 7. számú melléklet szerinti tartalmú cash flowkimutatást is.
(7) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az adózott eredmény felhasználására vonatkozó javaslatot,
amennyiben az nem egyezik meg a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott határozattal.
(8) Ha e törvény, illetve más jogszabály előírása szerint a vállalkozónál a könyvvizsgálat kötelező, akkor
a) erre a kötelezettségre a beszámoló kiegészítő mellékletében kiemelten és egyértelműen utalni kell,
továbbá
b) a kiegészítő mellékletben be kell mutatni a tárgyévi üzleti évre vonatkozó beszámoló
könyvvizsgálatáért a könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti
évben az egyéb bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem
könyvvizsgálói szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve.
(9) Ha a vállalkozóra vonatkozik a 151. § (1) bekezdés szerinti kötelezettség, a kiegészítő mellékletben fel
kell tüntetni a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok irányításáért, vezetéséért felelős személy - a
151. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő - nyilvános adatait.
89. § (1) A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell:
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a) minden olyan gazdasági társaság nevét és székhelyét, amely a mellékletet készítő vállalkozónak
leányvállalata,
b) minden olyan gazdasági társaság nevét és székhelyét, amelyet a mellékletet készítő vállalkozó más
vállalkozóval közösen vezet,
c) minden olyan gazdasági társaság nevét és székhelyét, amely a mellékletet készítő vállalkozónak társult
vállalkozása,
bemutatva külön-külön azok saját tőkéjét, jegyzett tőkéjét, tartalékait, a birtokolt részesedés arányát, a
legutolsó üzleti év mérleg szerinti eredményét; továbbá
d) minden olyan gazdasági társaság nevét és székhelyét, amely a mellékletet készítő vállalkozónak egyéb
részesedési viszonyban lévő vállalkozása.
(2) A gazdasági társaságokról szóló törvény szerinti ellenőrzött gazdasági társaság kiegészítő
mellékletének tartalmaznia kell:
a) a többségi befolyással,
b) a minősített többséget biztosító befolyással
rendelkező tag (részvényes) nevét, székhelyét, szavazatainak arányát.
(3) A kiegészítő mellékletnek tételesen tartalmaznia kell minden olyan gazdasági társaság nevét,
székhelyét, jegyzett tőkéjének összegét, a szavazatok arányát, ahol a vállalkozó a gazdasági társaságokról
szóló törvény szerint
a) a többségi befolyással,
b) a minősített többséget biztosító befolyással
rendelkezik.
(4) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak
tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét, csoportonként összevontan;
b) gazdasági társaságnál a vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjainak
folyósított előlegek és kölcsönök összegét, a nevükben vállalt garanciákat, csoportonként összevontan, a
kamat, a lényeges egyéb feltételek, a visszafizetett összegek és a visszafizetés feltételei egyidejű közlésével;
c) a gazdasági társaság korábbi vezető tisztségviselőivel, igazgatósági, felügyelő bizottsági tagjaival
szembeni nyugdíjfizetési kötelezettség teljes összegét, csoportonként összevontan;
d) minden olyan, a vállalkozó képviseletére jogosult személynek a nevét és lakóhelyét, aki az éves
beszámolót köteles aláírni.
(5) A kiegészítő mellékletben meg kell adni a vállalkozó székhelyének és - ha beszámolóját és a
kapcsolódó üzleti jelentést interneten is közzéteszi - internetes honlapjának pontos címét, elérhetőségét.
(6) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni azon kapcsolt felekkel lebonyolított ügyleteket, amelyek
bemutatásáról e törvény külön nem rendelkezik, ha ezen ügyletek lényegesek és nem a szokásos piaci
feltételek között valósultak meg. Ennek során be kell mutatni az ügyletek értékét, a kapcsolt féllel fennálló
kapcsolat jellegét és az ügyletekkel kapcsolatos egyéb, a vállalkozó pénzügyi helyzetének megítéléséhez
szükséges információkat. Az egyedi ügyletekre vonatkozó információk összesíthetők az ügyletek jellege
szerint, ha az összesítés nem akadályozza az érintett ügyleteknek a vállalkozó pénzügyi helyzetére gyakorolt
hatásának a megítélését.
89/A. § A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) annak a vállalkozónak a nevét és székhelyét, amely összeállítja a vállalkozáscsoport azon legnagyobb
egységének összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot
bevonták,
b) annak a vállalkozónak a nevét és székhelyét, amely összeállítja a vállalkozáscsoport azon legkisebb
egységének összevont (konszolidált) éves beszámolóját, amelybe a vállalkozót mint leányvállalatot
bevonták, és amely tagja az a) pontban megnevezett vállalkozáscsoportnak,
c) azt a helyet, ahol az a) és b) pontokban jelzett összevont (konszolidált) éves beszámolók
megtekinthetők, feltéve, hogy azok nyilvánosak.
90. § (1) A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell:
a) a bevételek aktív időbeli elhatárolásának,
b) a halasztott ráfordításoknak,
c) a költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolásának,
d) a halasztott bevételeknek
a jelentősebb összegeit, azok időbeli alakulását.
(2) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni, hogy a Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban, a
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben, a Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben,
a Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben, a Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt
vállalkozással szemben mérlegsorokból külön-külön mennyi az anya-, illetve a leányvállalattal
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(leányvállalatokkal) szembeni követelés, illetve kötelezettség. (Fölérendelt anyavállalat esetén az anya-,
leányvállalati minősítést a fölérendelt anyavállalat szempontjából kell elvégezni.)
(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) a mérlegben kimutatott kötelezettségekből azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyeknek
a hátralévő futamideje több, mint öt év; azoknak a kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek zálogjoggal
vagy hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját;
b) azoknak a pénzügyi kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bírnak, de amelyek a mérlegben nem jelennek meg, különös tekintettel a
jövőbeni nyugdíjfizetési, végkielégítési kötelezettségek, valamint a kapcsolt vállalkozásokkal szembeni
kötelezettségek összegére;
c) azon mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások jellegét, üzleti célját és
pénzügyi kihatásait, amelyek bemutatásáról e törvény külön nem rendelkezik, ha e tételekből és
megállapodásokból származó kockázatok vagy előnyök lényegesek, és bemutatásuk szükséges a vállalkozó
pénzügyi helyzetének megítéléséhez;
d) a lekötött tartalékot jogcímek szerint megbontva.
(4) A kiegészítő mellékletben kell bemutatni:
a) mérlegen kívüli tételként a függő és a biztos (jövőbeni) kötelezettségvállalások összegét fajtánkénti
részletezésben. Ezeken belül külön kell bemutatni ügyletfajtánként (az ügylet tárgya szerint) a mérleg
fordulónapjáig le nem zárt határidős, opciós ügyletek, valamint a swap ügyletek határidős részének lejárati
idejét, szerződés szerinti értékét (kötési árát, árfolyamát), az eredményre gyakorolt várható hatását (valós
értékét, ha az megállapítható), a cash-flowra gyakorolt várható hatását, külön feltüntetve az üzleti év
eredményében már figyelembe vett hatásukat, elszámolási ügylet (származékos ügylet) és leszállítási ügylet,
fedezeti és nem fedezeti célú, tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben;
b) a bekerülési értéken értékelt befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékének a valós értéket
jelentősen meghaladó összege esetén, azok könyv szerinti értékét és valós értékét, valamint annak indoklását,
hogy miért nem számolták el az értékvesztést;
c) a tárgyévben lezárt határidős, opciós ügyletek, valamint swap ügyletek eredményét és cash-flowra
gyakorolt hatását ügyletfajtánként, elszámolási ügylet (származékos ügylet) és leszállítási ügylet, fedezeti és
nem fedezeti ügylet, tőzsdén, illetve tőzsdén kívül kötött ügylet részletezésben.
(5) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a hátrasorolt eszközök értékét jogcímek szerinti
részletezésben.
(6) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a saját tőke üzleti éven belüli változását, annak okait,
különös tekintettel a jegyzett tőke változásaira. Ismertetni kell azt is, hogy a jegyzett tőkéből milyen értéket
képvisel és hogyan változott az anyavállalat, a leányvállalat(ok), közös vezetésű vállalkozás(ok), társult
vállalkozás(ok) által jegyzett összeg.
(7) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek
megszerzésére vonatkozó adatokat. Ismertetni kell a saját részvények, saját üzletrészek megszerzésének
indokát, a saját részvények, saját üzletrészek számát és névértékét, azoknak a jegyzett tőkéhez viszonyított
arányát, a saját részvények, saját üzletrészek visszterhes megszerzése vagy elidegenítése esetén a kifizetett
vagy kapott ellenérték összegét, továbbá az üzleti év során közvetlenül vagy közvetve a társaság
rendelkezése alá került részvények, üzletrészek együttes számát és névértékét. A kiegészítő mellékletben
külön be kell mutatni a visszaváltható részvények megszerzésével kapcsolatos - előzőekben részletezett adatokat.
(8) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló
kötelezettségekre képzett céltartalék, illetve annak felhasználása összegét jogcímek szerinti részletezésben,
különös tekintettel a kapcsolt vállalkozásokkal szemben fennálló garanciális kötelezettségekre képzett
céltartalék összegére.
(9) A kiegészítő mellékletben kell bemutatni az 59/A-59/F. §-ok szerinti valós értéken történő értékelés
alkalmazása esetén a (4) bekezdésben foglaltakon túl:
a) az általános értékelési eljárásokkal számított piaci érték (jelenérték) esetén alkalmazott feltételeket (így
különösen: a diszkonttényezőt, a várható osztaléknövekedési rátát, a belső megtérülési rátát, az effektív
hozamot, az alternatív befektetés hozamát),
b) a számított piaci érték meghatározásánál figyelembe vett tényezőket,
c) a valós értékelés értékelési különbözetének nagyságát, tárgyévi változását, valamint azt, hogy az
eredményben, illetve a saját tőkében mekkora összeg került elszámolásra,
d) a pénzügyi instrumentumok csoportjait és valós értékét,
e) a származékos ügyletek csoportjait, nagyságát (szerződés szerinti értéken), lejárati idejét, valamint a
cash-flow-ra és az eredményre gyakorolt várható hatását (valós értékét),
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f) a fedezeti ügyletek hatékonyságát, bemutatva azt, hogy a tárgyévi eredményben, illetve a saját tőkében
mekkora veszteséget (illetve nyereséget) ellentételeztek, amelyek ezáltal nem jelentek meg a mérlegben és az
eredménykimutatásban,
g) a valós értékelés értékelési tartalékának tárgyévi változását,
h) a bekerülési (beszerzési) értéken történő értékelésről a valós értéken történő értékelésre való áttérés,
illetve a valós értéken történő értékelésről a bekerülési (beszerzési) értéken történő értékelésre való áttérés
hatását a tárgyévi eredményre, valamint ehhez kapcsolódóan az áttérést megelőző üzleti évi beszámoló
adatainak az áttérés szerinti átrendezését az összehasonlíthatóság érdekében.
91. § A kiegészítő mellékletben meg kell adni:
a) a tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és személyi
jellegű egyéb kifizetéseit, mindegyiket állománycsoportonként bontva;
b) részvénytársaságnál a kibocsátott részvények számát és névértékét részvény típusonként (fajtánként)
csoportosítva (ezen belül külön feltüntetve a tárgyévben kibocsátottakat), továbbá a kibocsátott
átváltoztatható kötvények számát és névértékét;
c) azokat az összegeket, amelyek az értékelés következtében a társasági adó megállapításánál módosító
tételt jelentenek; ha a tétel átmeneti jellegű, a jövőbeni hatást is be kell mutatni;
d) a rendkívüli bevételek és a rendkívüli ráfordítások társasági adóra gyakorolt számszerűsített hatását.
92. § (1) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az immateriális javak, a tárgyi eszközök nyitó bruttó
értékét, annak növekedését, csökkenését, záró bruttó értékét, külön az átsorolásokat, továbbá a halmozott
értékcsökkenés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, csökkenését, záró értékét, külön az átsorolásokat, a
tárgyévi értékcsökkenési leírás összegét legalább a mérlegtételek szerinti bontásban.
(2) Az (1) bekezdés szerinti részletezésben be kell mutatni az elszámolt értékcsökkenési leírást a
következő bontásban: terv szerinti leírás lineárisan, degresszíven, teljesítményarányosan, egyéb módszerrel,
továbbá a terven felüli értékcsökkenés, a visszaírt terven felüli értékcsökkenés összege. A jelentősebb
összegű terven felüli értékcsökkenés, illetve annak visszaírása elszámolásának indokait ismertetni kell.
(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni:
a) a befektetett pénzügyi eszközök,
b) a készletek,
c) a forgóeszközök között kimutatott értékpapírok
értékelése kapcsán elszámolt értékvesztés nyitó értékét, tárgyévi növekedését, tárgyévi csökkenését, a
visszaírt értékvesztés összegét, az értékvesztés záró értékét legalább mérlegtételek szerinti bontásban.
93. § (1) A kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell:
a) az exportértékesítés árbevételét termékexport és szolgáltatásexport szerinti, az importbeszerzés értékét
termékimport és szolgáltatásimport szerinti tagolásban, továbbá az Európai Unió, valamint más, az Európai
Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag elhatárolt piacok szerinti bontásban (a földrajzi
elkülönítést a vállalkozó gazdálkodása sajátosságainak figyelembevételével alakítja ki);
b) az értékesítés nettó árbevételét főbb tevékenységenkénti megbontásban, amennyiben az egyes
tevékenységek, szolgáltatások jelentősen különböznek egymástól.
(2) Exporttámogatás esetén a kiegészítő mellékletnek tartalmaznia kell a támogatott exportárbevételhez
kapcsolódó közvetlen költségek (közvetlenül elszámolt költségek, az eladott áruk beszerzési értéke) összegét.
(3) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel kapott,
folyósított, illetve elszámolt összegeket támogatásonként, a kapott összeg, annak felhasználása
(jogcímenként és évenként), a rendelkezésre álló összeg megbontásban. Támogatási program alatt a
központi, az önkormányzati és/vagy nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység
fenntartását, fejlesztését célzó támogatást, juttatást kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben
a támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra vonatkozó,
előbbiekben részletezett adatokat. Ha jogszabály erről külön rendelkezik, további információkat kell a
kiegészítő mellékletben megadni annak érdekében, hogy a támogatások felhasználásának és az
államháztartás alrendszereihez tartozó vagyon használatának nyilvánossága biztosított és ellenőrizhető
legyen.
(4) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a kutatás és a kísérleti fejlesztés tárgyévi költségeit.
(5) A forgalmi költség eljárás [a 71. § (1) bekezdés b) pont] szerinti eredménykimutatást készítő
vállalkozónak a kiegészítő mellékletben be kell mutatnia az aktivált saját teljesítmények értékének
részletezését, a költségek költségnemenkénti megbontását legalább a 2. számú melléklet "A" változat 03-04,
05-07, 10-12 és VI. sorainak megfelelő részletezettséggel, és a kettős könyvvitel zárt rendszerében kimutatott
értékadatokkal.
(6) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele, Egyéb
bevételek tételeiből - a felsorolt részletezésben -, továbbá a Rendkívüli bevételek között kimutatott halasztott
bevételekből a kapcsolt vállalkozásokkal, ezen belül az anya- és leányvállalattal elszámolt összegeket.
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94. § (1) A környezet védelmét közvetlenül szolgáló tárgyi eszközök - 92. § (1) bekezdése szerint részletezett adatait a kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni.
(2) A kiegészítő mellékletben a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok nyitó és záró
készletének mennyiségi és értékadatait, a veszélyes hulladékok, környezetre káros anyagok mennyiségének
és értékének tárgyévi növekedését és csökkenését a vonatkozó jogszabály szerinti veszélyességi osztályok
alapján kell bemutatni.
(3) A kiegészítő mellékletben - jogcímenként elkülönítetten - be kell mutatni a környezetvédelmi
kötelezettségek, a környezet védelmét szolgáló jövőbeni költségek fedezetére a tárgyévben, illetve az előző
üzleti évben képzett céltartalék összegét, továbbá a tárgyévben, illetve az előző üzleti évben
környezetvédelemmel kapcsolatosan elszámolt költségek összegét, valamint a kötelezettségek között ki nem
mutatott környezetvédelmi, helyreállítási kötelezettségek várható összegét.
94/A. § A kiegészítő mellékletben be kell mutatni a külföldi telephelyek főbb adatait telephelyenként
külön-külön, így különösen azok megnevezését, címét, befogadó országát, a működéshez tartósan
rendelkezésre bocsátott eszközök értékét, a külföldi gazdálkodásból származó követelések és
kötelezettségek, a külföldi gazdálkodásból származó adózott eredmény és a külföldön befizetett főbb adók
összegét.

Üzleti jelentés
95. § (1) Az üzleti jelentés célja, hogy az éves beszámoló adatainak értékelésével úgy mutassa be a
vállalkozó vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetét, az üzletmenetet, a vállalkozó tevékenysége során
felmerülő főbb kockázatokkal és bizonytalanságokkal együtt, hogy ezekről - a múltbeli tény- és a várható
jövőbeni adatok alapján - a tényleges körülményeknek megfelelő, megbízható és valós képet adjon.
(2) Az üzleti jelentésnek a vállalkozó üzletmenetének fejlődéséről, teljesítményéről, illetve helyzetéről
átfogó, a vállalkozó méretével és összetettségével összhangban álló elemzést kell tartalmaznia.
(3) A (2) bekezdés szerinti elemzésnek tartalmaznia kell - a vállalkozó fejlődésének, teljesítményének
vagy helyzetének megértéséhez szükséges mértékben - minden olyan pénzügyi és ahol szükséges, minden
olyan kulcsfontosságú, nem pénzügyi jellegű teljesítménymutatót, amely lényeges az adott üzleti vállalkozás
szempontjából.
(4) Az üzleti jelentésben ki kell térni:
a) a mérleg fordulónapja után bekövetkezett lényeges eseményekre, különösen jelentős folyamatokra;
b) a várható fejlődésre (a gazdasági környezet ismert és várható fejlődése, a belső döntések várható hatása
függvényében);
c) a kutatás és a kísérleti fejlesztés területére;
d) a telephelyek bemutatására;
e) a vállalkozó által folytatott foglalkoztatáspolitikára.
(5) Az üzleti jelentésben külön be kell mutatni:
a) a környezetvédelemnek a vállalkozó pénzügyi helyzetét meghatározó, befolyásoló szerepét, a
vállalkozó környezetvédelemmel kapcsolatos felelősségét;
b) a környezetvédelem területén történt és várható fejlesztéseket, az ezzel összefüggő támogatásokat;
c) a környezetvédelem eszközei tekintetében a vállalkozó által alkalmazott politikát;
d) a környezetvédelmi intézkedéseket, azok végrehajtásának alakulását.
(6) Az üzleti jelentésben kell bemutatni:
a) a pénzügyi instrumentumok hasznosítását (befektetési vagy forgatási célú minősítését, a valós értéken
történő értékelés esetén az értékelés szempontjából történő besorolását, a származékos ügyletek fedezeti vagy
nem fedezeti jellegét), ha az jelentős hatással van a vagyoni helyzetre,
b) a kockázatkezelési politikát és a fedezeti ügylet politikát,
c) az ár-, hitel-, kamat-, likviditás- és cash-flow kockázatot (számszerűsítve is).
(7) Az üzleti jelentésnek, ahol szükséges, hivatkoznia kell és további magyarázatokat kell adnia az éves
beszámolóban szereplő adatokra.
(8) Az üzleti jelentést magyarul kell elkészíteni és azt a hely és a kelet feltüntetésével a vállalkozó
képviseletére jogosult személy köteles aláírni.
95/A. § Annak a vállalkozónak, amelynek kibocsátott - a 3. § (6) bekezdésének 3. pontja szerinti,
szavazati jogot megtestesítő - értékpapírjai (a továbbiakban: kibocsátott részesedések) tőzsdei kereskedelme
engedélyezett az Európai Unió valamely tagállamának elismert (szabályozott) piacán (tőzsdéjén), az üzleti
jelentésben részletesen be kell mutatnia:
a) a jegyzett tőke összetételét, ideértve azokat a kibocsátott részesedéseket is, amelyek tőzsdei
kereskedelme nem engedélyezett az Európai Unió valamely tagállamának elismert (szabályozott) piacán
(tőzsdéjén), részvénytársaságnál részvényfajták szerinti bontásban, jelezve e fajtáknak a jegyzett tőkén belüli
arányát, valamint az azokhoz kapcsolódó jogokat és kötelezettségeket,
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b) a jegyzett tőkét megtestesítő kibocsátott részesedések átruházásának bármilyen korlátozását (ideértve a
részesedésszerzéshez kapcsolódó korlátozásokat, vagy a társaság, illetve a kibocsátott részesedések más
birtokosai beleegyezésének szükségességét is),
c) azon befektetőket, amelyek jelentős közvetlen vagy közvetett részesedéssel rendelkeznek a vállalkozó
saját tőkéjében (ideértve a piramisszerkezeteken alapuló és a keresztrészesedéseket is), akkor is, ha a
befektetők a részesedéssel részvényeket megtestesítő igazolások útján rendelkeznek,
d) a különleges irányítási jogokat megtestesítő kibocsátott részesedések birtokosait és e jogokat,
e) bármely munkavállalói részvényesi rendszer által előírt irányítási mechanizmust, amelyben az irányítási
jogokat nem közvetlenül a munkavállalók gyakorolják,
f) a szavazati jogok bármely korlátozását (különösen a meghatározott részesedéshez vagy
szavazatszámhoz kapcsolódó szavazati jog korlátozást, szavazati jogok gyakorlására vonatkozó határidőket,
valamint azon rendszereket, amelyek által a részesedésekhez fűződő pénzügyi előnyök - a vállalkozó
együttműködésével - elkülönülnek a kibocsátott részesedések birtoklásától),
g) a tulajdonosok közötti bármely megállapodást, amelyről a vállalkozónak tudomása van, és amely a
kibocsátott részesedések, illetve a szavazati jogok átruházásának korlátozását eredményezheti,
h) a vezető tisztségviselők kinevezésére és elmozdítására, valamint az alapszabály módosítására
vonatkozó szabályokat,
i) a vezető tisztségviselők hatáskörét, különösen a részvénykibocsátásra és -visszavásárlásra vonatkozó
jogkörüket,
j) a vállalkozó részvételével kötött bármely lényeges megállapodást, amely egy nyilvános vételi ajánlatot
követően a vállalkozó irányításában bekövetkezett változás miatt lép hatályba, módosul vagy szűnik meg,
valamint ezen események hatásait, kivéve, ha ezen információk nyilvánosságra hozatala súlyosan sértené a
vállalkozó méltányos üzleti érdekeit, feltéve, hogy más jogszabály alapján sem kell nyilvánosságra hoznia
azokat,
k) bármely, a vállalkozó és vezető tisztségviselője, illetve munkavállalója között létrejött megállapodást,
amely kártalanítást ír elő arra az esetre, ha a vezető tisztségviselő lemond, vagy a munkavállaló felmond, ha
a vezető tisztségviselő vagy a munkavállaló jogviszonyát jogellenesen megszüntetik, vagy a jogviszony
nyilvános vételi ajánlat miatt szűnik meg.
95/B. § (1) Az a vállalkozó, amelynek átruházható értékpapírjait az Európai Gazdasági Térség valamely
államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták, üzleti jelentésében vállalatirányítási nyilatkozatot
tesz közzé.
(2) A vállalatirányítási nyilatkozatnak legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) hivatkozás a vállalkozó által - jogszabály rendelkezése alapján - kötelezően alkalmazandó és/vagy
önkéntesen alkalmazott vállalatirányítási szabályokra, annak megjelölésével, hogy ezen szabályok milyen
módon hozzáférhetők a nyilvánosság számára,
b) hivatkozás a jogszabályi követelményeken túlmenően alkalmazott vállalatirányítási gyakorlattal
összefüggő információkra,
c) annak bemutatása, hogy a vállalkozó - a jogszabályokkal összhangban - az a) pont szerinti szabályok
mely részeitől, milyen mértékben és milyen okból tért el,
d) annak indoklása, ha a vállalkozó az a) pont szerinti szabályok valamely rendelkezését nem alkalmazta,
e) a vállalkozó belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszere(i) főbb jellemzőinek bemutatása a
beszámolókészítés összefüggésében,
f) a 95/A. § c), d), f), h) és i) pontja szerinti információk, ha a vállalkozó a 95/A. § hatálya alá tartozik,
g) a legfőbb irányító (vezető) szerv, az ügyvezető szerv és a felügyelő testület, valamint ezek
bizottságainak összetétele és működése.
(3) A vállalkozónak hozzáférhetővé kell tennie a (2) bekezdés b) pontja szerinti gyakorlatának leírását a
nyilvánosság számára. E gyakorlat - a vállalkozó döntése szerint - bemutatható az üzleti jelentésben, de más
módon is hozzáférhetővé tehető a nyilvánosság számára.

IV. Fejezet
EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓ
96. § (1) Az egyszerűsített éves beszámoló a (2)-(4) bekezdés szerinti mérlegből, eredménykimutatásból
és kiegészítő mellékletből áll. Üzleti jelentést - az egyszerűsített éves beszámolóhoz kapcsolódóan - nem kell
készíteni.
(2) Az egyszerűsített éves beszámoló mérlege az 1. számú melléklet "A", illetve "B" változata közül a
vállalkozó által választott mérleg nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit tartalmazza.
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(3) Az egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása a 2. vagy a 3. számú melléklet "A", illetve "B"
változata közül a vállalkozó által választott eredménykimutatás nagybetűvel és római számmal jelölt tételeit
tartalmazza.
(4) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének a 41. § (8) bekezdése, az 55. § (4)
bekezdése, a 86. § (8) bekezdése, a 88. § (6) bekezdése, a 89. § (1)-(3) bekezdése, (4) bekezdésének a), c)-d)
pontja és (6) bekezdése, a 89/A. §-a, a 90. § (1)-(2) bekezdése és (3) bekezdésének b) pontja, (4)
bekezdésének b) pontja, a 91. § c)-d) pontja, a 92. §-a, a 93. § (1)-(2) és (6) bekezdése szerinti adatokat nem
kell tartalmaznia.
(5) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletében a könyvvizsgáló által a 88. § (8)
bekezdésének b) pontjában foglalt jogcímeken felszámított díjakat nem kell összegszerűen bemutatni, ha az
tartalmazza a díjak jogcímenkénti megoszlását, és a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottság részére, annak
kérésére, a vállalkozó a díjakról részletes tájékoztatást ad.
(6) Az egyszerűsített éves beszámoló kiegészítő mellékletének nem kell tartalmaznia a 90. § (3)
bekezdésének c) pontja szerinti mérlegen kívüli tételek és mérlegben nem szereplő megállapodások pénzügyi
kihatásait.
97. § (1) Ha az egyszerűsített éves beszámolót készítő vállalkozó a 9. § (2) bekezdése szerinti három
mutatóérték közül bármelyik kettőnek a határértékét túllépi két egymást követő üzleti évben, akkor a
második évi beszámoló elkészítését követő évtől éves beszámolót köteles készíteni.
(2) Ha az éves beszámolót készítő vállalkozónál a 9. § (2) bekezdése szerinti három mutatóérték közül
bármelyik kettő a határérték alá kerül két egymást követő üzleti évben, akkor a második évi beszámoló
elkészítését követő évtől a vállalkozó egyszerűsített éves beszámolót készíthet.
98. § Az egyszerűsített éves beszámoló készítése során:
a) az 57. § (2) bekezdése szerinti visszaírás alkalmazása nem kötelező;
b) a saját termelésű készlet - a 66. § (1) bekezdésben rögzítettektől eltérően - a még várhatóan felmerülő
költségekkel és a kalkulált haszonnal csökkentett eladási áron is értékelhető, a még várhatóan felmerülő
költségek a teljesítési fok alapján arányosítással is meghatározhatók;
c)
d) a 25. § (8) bekezdése, illetve a 45. § (3) bekezdése előírásait nem kötelező alkalmazni.

Sajátos szabályok
98/A. § (1) A 9. § (6) bekezdése szerinti választás esetén az egyszerűsített éves beszámolót a (2)-(4)
bekezdések figyelembevételével kell elkészíteni (sajátos egyszerűsített éves beszámoló).
(2) Az (1) bekezdés szerinti sajátos egyszerűsített éves beszámoló csak a 96. § (2) és (3) bekezdése
szerinti mérlegből és eredménykimutatásból áll, kiegészítő mellékletet nem tartalmaz.
(3) Az (1) bekezdés szerinti sajátos egyszerűsített éves beszámoló készítése során:
a) az üzleti vagy cégértékre vonatkozó előírások, a 32. § (2)-(5) bekezdése, a 33. § (2)-(5) bekezdése, a
44. § (3)-(5) bekezdése, a 45. § (6) bekezdése, a 47. § (4) bekezdése, a 47. § (8) bekezdésének a kapott
kamatokra vonatkozó előírása, az 52. § (1) bekezdésének maradványértékre vonatkozó előírása, az 53. § (1)
bekezdésének a) pontja, az értékvesztésre, a céltartalékképzésre [a 41. § (7) bekezdés kivételével], az
értékhelyesbítésre és a valós értéken történő értékelésre vonatkozó szabályok, valamint a 60. § (2)
bekezdésének előírása nem alkalmazhatók;
b) a saját termelésű készletek mérleg szerinti értéke a 98. § b) pontja alapján is meghatározható.
(4) Amennyiben a vállalkozó az (1) bekezdés előírását adott üzleti évre először alkalmazza, az adott üzleti
év első napjával nyilvántartott, a 32. § (2)-(5) bekezdése, a 33. § (2)-(5) bekezdése, a 44. § (3)-(5) bekezdése
és a 45. § (6) bekezdése szerinti időbeli elhatárolást, az 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli
értékcsökkenést, értékvesztést, céltartalékot, értékhelyesbítést, értékelési tartalékot, valamint valós értéken
történő értékeléssel kapcsolatos tételt meg kell szüntetnie (vissza kell írnia, fel kell oldania). Ezzel
egyidejűleg - az 53. § (5) bekezdésében előírtaktól eltérően - a terv szerinti értékcsökkenés módosítható. Az
adott üzleti év első napjával a nyilvántartott üzleti vagy cégérték könyv szerinti értékével, ha az meglévő
részesedéshez kapcsolódik, a részesedés könyv szerinti értékét kell módosítani, egyéb esetben pozitív üzleti
vagy cégérték esetén a terven felüli értékcsökkenés szabályai szerint, negatív üzleti vagy cégérték esetén az
egyéb bevételekkel szemben kell azt megszüntetni.
(5) Amennyiben a vállalkozó az (1) bekezdés előírását a következő üzleti évtől már nem alkalmazza,
akkor a következő üzleti év nyitó adatai azonosak lesznek az előző üzleti év megfelelő záró adataival, azok
korrekciójára - a sajátos szabályok korábbi alkalmazása miatt - az üzleti év nyitásakor nem kerül sor.

V. Fejezet
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EGYSZERŰSÍTETT BESZÁMOLÓ
Általános szabályok
99. § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó az üzleti évről december 31-i fordulónappal
egyszerűsített beszámolót köteles készíteni. Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a 11. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltakat nem alkalmazhatja.
(2) Az egyszerűsített beszámoló a 4. számú melléklet szerinti egyszerűsített mérlegből és az 5. számú
melléklet szerinti eredménylevezetésből áll. Az egyszerűsített mérleg és az eredménylevezetés tételei
továbbtagolhatók.
(3) Az egyszerűsített mérleget és az eredménylevezetést a tételek e törvény szerinti sorrendjében,
bizonylatokkal alátámasztott, szabályszerűen vezetett egyszeres könyvvitel (a pénzforgalmi könyvvitel,
illetve az eszközökről és a forrásokról vezetett részletező nyilvántartások, a leltárak) adatai alapján, világos
és áttekinthető formában kell összeállítani.
(4) Az egyszerűsített mérleget és az eredménylevezetést magyar nyelven kell elkészíteni, az adatokat ezer
forintban kell megadni.
(5) Az egyszerűsített mérleget és az eredménylevezetést a hely és a kelet feltüntetésével a gazdálkodó
képviseletére jogosult személy köteles aláírni.
(6) Az egyszerűsített mérlegben, az eredménylevezetésben - minden tételnél - fel kell tüntetni az előző
üzleti év megfelelő adatát. Amennyiben az ellenőrzés az előző üzleti év(ek) egyszerűsített mérlegében,
eredménylevezetésében - a 3. § (3) bekezdésének 3. pontja és a 14. § (4) bekezdése alapján a gazdálkodó
számviteli politikájában rögzített feltételek szerint - jelentős összegűnek minősülő hibá(ka)t állapított meg,
akkor az előző üzleti év(ek)re vonatkozó módosításokat az egyszerűsített mérleg és az eredménylevezetés
minden tételénél az előző üzleti év adatai mellett be kell mutatni. Ilyen esetben az egyszerűsített mérlegben
is, az eredménylevezetésben is külön-külön oszlopban szerepelnek az előző évi adatok, a lezárt üzleti
év(ek)re vonatkozó módosítások, illetve a tárgyévi adatok.
(7) Az egymást követő üzleti évek egyszerűsített mérlegeiben, eredménylevezetéseiben az
összehasonlíthatóságot a szerkezeti felépítés, a tagolás és a tartalom, a mérlegtételek értékelési elveinek és
eljárásainak állandóságával kell biztosítani.
100. § (1) Az egyszerűsített beszámolót készítő gazdálkodó a 15. § (2) és (7) bekezdésében foglaltaktól
eltérően az árbevételt, az egyéb bevételeket, valamint a költségeket, a ráfordításokat - az értékcsökkenési
leírás és az értékvesztés kivételével - és az egyéb kiadásokat a pénz tényleges beérkezése és kifizetése
időszakában, illetve a (2) bekezdés szerint a nem pénzben történt kiegyenlítés időszakában köteles a
könyvekben elszámolni.
(2) A teljesítés időszakában el kell számolni azt is, ha az ügylet ellenértékét más eszköz (ideértve a
váltóval történő kiegyenlítést is) átadás-átvételével rendezik. Az ilyen ügyleteket azok valós tartalma szerint,
bruttó módon kell elszámolni.
(3) Az egyszerűsített mérleg a gazdálkodó december 31-én meglévő, a leltárba értékkel felvett valamennyi
eszközét és azok forrásait; az eredménylevezetés az üzleti évben folytatott tevékenység valamennyi végleges
(vissza nem fizetendő) bevételét és végleges (vissza nem követelhető) kiadását, valamint az eszközök, a
kötelezettségek mérlegfordulónapi értékeléséből származó értékmódosításokat bruttó módon tartalmazza,
függetlenül attól, hogy az ügyletek teljesítésekor tényleges pénzkiadásra vagy pénzbevételre sor került-e
vagy sem.

Az egyszerűsített mérleg tagolása, tételeinek tartalma
101. § (1) Az egyszerűsített mérleg egyes tételeinek tartalma a (2) bekezdésben foglaltakat figyelembe
véve megegyezik az 1. számú melléklet "A" változata szerinti tagolás tartalmával.
(2) Az egyes tételeknél figyelembe veendők értelemszerűen a 23-31. §-ok, a 35-43. §-ok előírásai azzal az
eltéréssel, hogy az alapítás-átszervezés költségeinek aktiválására, a befektetett eszközök értékhelyesbítésére
és ezzel összefüggésben az értékelési tartalék kimutatására, a 41. § (4)-(6) bekezdése szerinti sajátos
céltartalékképzésre, az eredménytartalék 37. § (2) bekezdés d) pontja, illetve (6) bekezdése szerinti
igénybevételére, valamint a hivatkozott §-oknál a kiegészítő mellékletre vonatkozó előírások az
egyszerűsített mérleg készítésekor nem alkalmazhatók.
(3) Az egyszerűsített mérlegben a pénzmozgáshoz nem kapcsolódó, a jövőben kiegyenlítésre kerülő
követelések és kötelezettségek, valamint a pénzkiadásból származó követelések és a pénzbevételből
származó kötelezettségek mérlegfordulónapi állományát elkülönítetten kell szerepeltetni.
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(4) Pénzkiadásból származó követelésként kell az egyszerűsített mérlegbe felvenni a gazdálkodó által
nyújtott kölcsön, a nem beszerzési céllal adott előleg és az adótúlfizetés más adónemben fennálló
kötelezettség teljesítésére be nem tudott összegét.
(5) A pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések között kell az egyszerűsített mérlegben kimutatni az
áruszállításból, szolgáltatás teljesítéséből származó követeléseket (vevők), valamint a jogszerűen igényelt, de
a mérlegfordulónapig pénzügyileg még nem teljesített támogatásokat.
(6) A pénzeszközök közé kell felvenni a pénzforgalmi nyilvántartásban a követelések között
elkülönítetten könyvelt valuta- és devizakészletek forintra átszámított értékét.
102. § (1) A 35. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően a saját tőke jegyzett tőkéből, tőketartalékból,
eredménytartalékból, lekötött tartalékból és egyszerűsített mérleg szerinti eredményből áll. A saját tőkének
nem része a pénzügyileg később realizálódó, az (5)-(6) bekezdés szerinti tartalék. A 38. § szerinti lekötött
tartalékot a megfelelő jogcímek alapján a tőketartalékból történő átvezetéssel, illetve a saját tőkében
kimutatásra kerülő eredménytartalék összegét csökkentve kell az egyszerűsített mérlegbe beállítani.
(2) Jegyzett tőkeként a tulajdonosok, a tagok által ilyen címen ténylegesen rendelkezésre bocsátott
pénzeszközök és a nem pénzbeli hozzájárulásként ténylegesen átadott eszközök létesítő okirat, annak
módosítása, illetve a legfőbb szerv erről szóló határozata szerint elfogadott együttes értékét kell kimutatni,
cégbírósági bejegyzés esetén a cégjegyzékbe való bejegyzés időpontjával.
(3) Az eredménytartalék az egyszerűsített mérleg szerinti eszközértéknek a céltartalékokkal, a
kötelezettségekkel, valamint a jegyzett tőkével, a tőketartalékkal, a lekötött tartalékkal, az egyszerűsített
mérleg szerinti eredménnyel és az (5)-(6) bekezdés szerinti tartalékkal csökkentett összegeként állapítható
meg.
(4) Az egyszerűsített mérleg szerinti eredmény az üzleti év adóköteles pénzügyi eredménye és az ezen
időszakban bekövetkezett egyéb, tényleges pénzbevételt vagy pénzkiadást nem jelentő végleges
vagyonváltozás együttes összegéből, az értékkorrekciók (értékcsökkenési leírás, értékvesztés,
készletváltozás), az adókötelezettség és az osztalékfizetésre a 114. § (2) bekezdése szerint jóváhagyott összeg
levonását követően a gazdálkodónál maradó összeg, illetve saját tőke csökkenés, egyezően az
eredménylevezetésbe beállított összeggel.
(5) Az egyszerűsített mérlegben kimutatott tartalék azt az adózás előtti jövőbeni vagyonváltozást mutatja,
amelyet az egyszerűsített mérlegbe beállított, a jövőbeni pénzügyi rendezéskor adóköteles bevételt vagy
költséget, ráfordítást eredményező eszközök és források különbözete jelent.
(6) Tartaléknak minősül
a) az egyszerűsített mérleg eszközoldalára beállított saját termelésű készletek, a fizetendő általános
forgalmi adót nem tartalmazó vevőkkel szembeni követelések, a jogszerűen igényelt, de a
mérlegfordulónapig pénzügyileg még nem teljesített támogatások, a 106. § (3) bekezdésének alkalmazása
esetén a pénzkiadásból származó követelések, a pénzbevételből származó kötelezettségek bevételként még el
nem számolható árfolyamnyeresége együttes összegének, és
b) az egyszerűsített mérleg forrásoldalára beállított, a vásárolt készletek záró állományához, az
immateriális javak, a tárgyi eszközök beszerzéséhez nem kapcsolódó szállítókkal szembeni kötelezettségek
levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó összege, továbbá a 103. § (1) bekezdése szerinti
céltartalék, valamint a 103. § (2) bekezdése szerinti rövid lejáratú kötelezettségek közül a jövőbeni
kiegyenlítésükkor költséget, ráfordítást jelentő kötelezettségek együttes összegének
különbözete (negatív előjelű is lehet).
103. § (1) A 41. § (1)-(2) bekezdése szerinti céltartalékot csak az egyszerűsített mérlegbe kell beállítani,
azt könyvelni nem szabad.
(2) A pénzmozgáshoz nem kapcsolódó rövid lejáratú kötelezettségek között kell az egyszerűsített
mérlegben kimutatni a pénzforgalmi nyilvántartásban nem könyvelt, elismert kötelezettségeket, így
a) a szállítóval szembeni kötelezettségeket,
b) a tulajdonosok részére jóváhagyott osztalék (részesedés) összegét,
c) a nem áruvásárlásból, a nem szolgáltatás igénybevételéből, a nem hitel- és kölcsönfelvételből származó,
a tárgyidőszakot terhelő kötelezettségek (decemberi munkabér, társadalombiztosítási járulék, egészségügyi
hozzájárulás, egyéb) összegét, továbbá
d) a költségvetéssel, a helyi önkormányzatokkal az üzleti évre elszámolt (bevallott), de pénzügyileg a
mérlegfordulónapig még nem rendezett adókötelezettségek összegét is.
(3) A fizetendő és az előzetesen felszámított általános forgalmi adó költségvetéssel még nem rendezett
egyenlegét a pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek, illetve követelések között kell kimutatni,
függetlenül attól, hogy azt a vonatkozó törvény előírása alapján még nem kellett bevallani, vagy bevallották
ugyan, de pénzügyileg a mérlegfordulónapig még nem teljesítették.
(4) Ha a gazdálkodó jogszabály vagy államközi megállapodás alapján a tevékenységéhez vissza nem
térítendő támogatást kap, akkor a kapott pénzösszeget kötelezettségként kell a pénzforgalmi nyilvántartásába
felvennie. Az ebből származó kötelezettséget akkor és olyan összegben kell az adóköteles egyéb bevételek
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közé átvezetni, amikor és amekkora összegben a kapott (befolyt) pénz elköltéséhez költség (termelési és
kezelési költség vagy értékcsökkenés) elszámolása kapcsolódik. Ha a támogatási cél - a támogatási okiratban
foglalt határidőig - nem valósult meg, de a kapott pénzt nem kell visszafizetni, a határidő lejáratakor annak a
kötelezettségek között nyilvántartott összegét adóköteles egyéb bevételként elszámolva kell a kötelezettségek
közül kivezetni. Az adóköteles egyéb bevételként elszámolt összeget az eredménylevezetés pénzügyileg
rendezett adóköteles egyéb bevételek tételébe kell beállítani.

Az egyszerűsített mérleg tételeinek értékelése
104. § Az egyszerűsített mérleg tételei értékelésénél általános szabályként a 46-68. §-ban foglaltakat - a
kiegészítő mellékletre vonatkozó előírások kivételével - és a 105-106. §-ban foglalt sajátosságok
figyelembevételével kell alkalmazni.
105. § (1) Az egyszerűsített beszámoló készítésekor az immateriális javak és a tárgyi eszközök
értékcsökkenését, valamint a befektetett pénzügyi eszközök, az értékpapírok és a pénzkiadásból származó
követelések értékvesztéseit figyelembe kell venni, függetlenül attól, hogy az eredmény nyereség vagy
veszteség.
(2) Az áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követelések (vevők) és kötelezettségek
(szállítók) egyszerűsített mérlegbe beállítandó értékét a rendelkezésre álló információk szerint várhatóan
kiegyenlítésre kerülő összegre módosított (legfeljebb az elfogadott, számlázott) összegben kell meghatározni.
A vevőkövetelés értékvesztését, leírását ráfordításként, a szállítóval szembeni kötelezettség elengedését,
harmadik fél általi átvállalását bevételként elszámolni nem szabad.
(3) Az 57. § (2) bekezdése szerinti visszaértékelést (visszaírást) az egyszerűsített mérlegbe beállítandó
eszközöknél nem kell alkalmazni.
(4) Az egyszerűsített mérlegben a saját termelésű készletet (befejezetlen termelést, félkész és
készterméket, növendék-, hízó- és egyéb állatot) a még várhatóan felmerülő költségekkel és a kalkulált
haszonnal csökkentett eladási áron is ki lehet mutatni.
(5) A 48. § (1) bekezdése szerinti, a tárgyi eszközök felújítási munkái számlázott értékének, illetve
közvetlen költségeinek aktiválására vonatkozó előírásokat, továbbá a 47. § (4), (6) bekezdésében foglaltakat,
a 47. § (8) bekezdésének a kapott kamatokra vonatkozó előírásait, az 52. § (1) bekezdésének
maradványértékre vonatkozó előírásait az egyszerűsített mérleg készítésénél nem kötelező alkalmazni. Az
50. § (4) bekezdése szerinti eszközök, valamint a negatív üzleti vagy cégérték az egyszerűsített mérlegben
nem mutathatók ki.
(6) A tárgyi eszköz, az immateriális jószág beszerzési értékét a beruházási szállítóval, a szállítóval
szemben fennálló kötelezettségből elengedett, mások által átvállalt összeggel csökkenteni kell. Ilyen esetben
az évenként elszámolandó értékcsökkenés összegét az 53. § (3) bekezdése alapján módosítani kell.
(7) A 68. § (1) bekezdésében foglalt előírást nem kell alkalmazni.
(8) Amennyiben a tárgyi eszköz hasznosításában olyan lényeges és tartós változás következik be, amely
annak a 23. § (5) bekezdése szerint a készletek közé való átsorolását indokolttá teszi, akkor a beruházási
szállítóval, a szállítóval szemben még nem rendezett kötelezettség összegéig a már elszámolt értékcsökkenést
vissza kell írni. Ezt a korrekciót az eredménylevezetés értékcsökkenés sorába beállított adat számításakor
negatív előjellel kell figyelembe venni. Ha a 23. § (5) bekezdése szerinti átsorolás kifizetett vásárolt vagy
saját termelésű készletből történik, az ilyen tárgyi eszköz bekerülési (legfeljebb piaci) értékében a 111. § (6)
bekezdésében foglaltak szerinti költségkorrekciót el kell számolni.
106. § (1) Az egyszerűsített mérlegben, a devizában fennálló követeléseket és kötelezettségeket függetlenül attól, hogy azok állományba vétele pénzbevétellel vagy pénzkiadással együttjárt-e - pénzügyi
rendezésükig a szerződés szerinti teljesítés napjára vonatkozó, a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti
devizaárfolyamon átszámított forintértéken lehet kimutatni.
(2) Az egyszerűsített mérlegben a valutakészletet, a devizaszámlán lévő devizát a pénz tényleges
befolyásakor (jóváírásakor) érvényes, a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti devizaárfolyamon átszámított
forintértéken lehet kimutatni.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti eszközöket és kötelezettségeket a mérlegfordulónapon csak abban az
esetben kell - az esetleges árfolyamváltozás miatt - átértékelni, ha az árfolyamváltozás a gazdálkodó
számviteli politikájában meghatározottak szerint jelentősnek minősül.

Az egyszerűsített mérleg tételeinek alátámasztása leltárral
107. § Az egyszerűsített mérleg tételeit leltárral kell alátámasztani. A leltár készítésével kapcsolatban a 69.
§ előírásait kell alkalmazni.
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Az eredménylevezetés tartalma, tagolása
108. § (1) Az eredménylevezetés az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó egyszerűsített mérleg
szerinti eredményének, valamint pénzügyi eredménye tárgyévi változásának levezetését tartalmazza, az
eredmény keletkezésére, módosítására ható főbb tényezőknek, összetevőknek a bemutatásával.
(2) Az eredménylevezetésben a végleges (vissza nem fizetendő, illetve vissza nem követelhető)
pénzmozgások egyenlegeként a pénzügyi eredmény adóköteles és jövedelemadózás alá nem vont tárgyévi
változását, valamint az adózott eredményben a valódiság, az óvatosság elvét érvényesítve - a 100. § (2) és a
105. § (1) bekezdése alapján tényleges pénzmozgás hiányában is - számításba veendő bevételeket,
ráfordításokat és értékmódosításokat elkülönítetten kell szerepeltetni.
(3) Az eredménylevezetésben a bevételeket, a költségeket, ráfordításokat meg kell bontani aszerint, hogy
azokat a tényleges pénzügyi teljesítés alapján vagy pénzmozgás nélküli ügylet kapcsán számolták el.

Az eredménylevezetés tételeinek tartalma
109. § (1) Pénzügyileg rendezett nettó árbevételként kell kimutatni a 72-75. § szerinti, a
mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett összegeket.
(2) Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevételeként kell kimutatni az értékesítés 72-75. §
szerinti - általános forgalmi adó nélküli - ellenértékét, ha azt a gazdálkodó részben vagy egészen nem
pénzben kapja meg, a vevő - a Polgári Törvénykönyv előírásai figyelembevételével - az ellenértéket egyéb
eszköz átadásával vagy a vele szemben fennálló kötelezettség beszámításával rendezi.
(3) Árbevételként kell figyelembe venni a korábban ráfordításként el nem számolható behajthatatlannak
vagy bizonytalannak minősített vevőkövetelésre utólag befolyt [pénzbevételt jelentő vagy a (2) bekezdés
szerint beszámított] összeget is.
(4) Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek a 77. § szerinti egyéb bevételek, a 84. § szerinti
pénzügyi műveletek bevételei, a 86. § (3) bekezdése és (4) bekezdésének b) pontja szerinti rendkívüli
bevételek mérlegfordulónapig pénzügyileg rendezett összegei. Az elengedésről, az átvállalásról szóló
megállapodás szerint az üzleti évben elengedett vagy harmadik személy által átvállalt hitel- és
kölcsöntartozások összegét is itt kell szerepeltetni (a pénzbevétel már korábban megtörtént, de végleges
bevétellé a visszafizetési kötelezettség megszűnésével vált).
(5) Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételként kell kimutatni különösen:
a) az elengedésről, az átvállalásról szóló megállapodás szerint az üzleti évben elengedett vagy harmadik
személy által átvállalt beruházási szállítóval, szállítóval szembeni kötelezettség összegéből a beszerzett
eszköz üzembe helyezése óta elszámolt (halmozott) értékcsökkenést részben vagy teljes egészében
ellentételező összeget,
b) a tulajdoni részesedést jelentő befektetés könyv szerinti értékét meghaladóan, nem pénzben kapott
értéket a gazdasági társaság átalakulásakor, megszűnésekor.
(6) A pénzbevételt nem jelentő, jövedelemadózás alá vont bevételek között kell kimutatni a tényleges
pénzmozgás nélkül, a változás végleges jellegére tekintettel elszámolt bevételeket, ideértve a
kölcsönkövetelés, az értékpapír ráfordításként elszámolt értékvesztésének, behajthatatlanként leírt
összegének utólagosan, nem pénzben történő kiegyenlítését is.
(7) A jövedelemadózás alá nem vont bevételek azok a pénzbevételek vagy pénzmozgás nélküli végleges
bevételek, amelyekkel szemben ráfordítás nem számolható el (többletként befizetett adó visszatérítése, más
adónemnél történő figyelembevétele, jogszabály alapján adómentesen kapott pénzbevétel). Itt kell
szerepeltetni az üzleti évben a tagoktól vagyoni hozzájárulásként kapott eszközök létesítő okirat, annak
módosítása, illetve a legfőbb szerv erről szóló határozata szerinti értékét is.
(8) A 37. § (1) bekezdésének f) pontja szerint jogszabály alapján az eredménytartalékba helyezett
pénzeszközöket a jövedelemadózás alá nem vont pénzbevételek, illetve a 37. § (2) bekezdésének g) pontja
szerint jogszabály alapján az eredménytartalékból átadott pénzeszközöket a jövedelemadózásban
ráfordításként nem érvényesíthető egyéb kiadások között kell az eredménylevezetésben kimutatni.
110. § (1) A ráfordításként érvényesíthető kiadások közé csak az üzleti évben kifizetett összegeket lehet
beállítani.
(2) A ráfordítást jelentő eszközváltozások tétel az üzleti évben, nem pénzben teljesített
kötelezettségkiegyenlítéseket tartalmazza.
(3) A ráfordítást jelentő elszámolások között kell kimutatni az értékcsökkenési leírást, az értékvesztésként
elszámolt összeget, valamint az egyszerűsített mérlegben kimutatott kifizetett vásárolt készletek
állományváltozását.
111. § (1) Az anyag- és árubeszerzés költségei tétel a 78. §-ban részletezett kifizetett anyagjellegű
ráfordításokat tartalmazza (ideértve a kölcsönkövetelés fejében kapott, a korábbi pénzkiadás révén
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megfizetett eszközértéket is) azzal, hogy a szállítókkal szembeni, a mérlegfordulónapon fennálló tartozásokat
itt nem szabad figyelembe venni.
(2) Az anyag- és árubeszerzéssel, szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos tartozás nem pénzben történő
kiegyenlítését a kötelezettség nyilvántartás szerinti értékében elkülönítetten, a nem pénzben kiegyenlített,
nem beruházási célú beszerzések között kell kimutatni, függetlenül attól, hogy az átadott eszköz
beszerzésével, előállításával kapcsolatos kötelezettséget már kiegyenlítették-e.
(3) A személyi jellegű ráfordítások tétel a 79. § szerinti jogcímeken a tárgyévben kifizetett, továbbá a
természetes személy illetményéből levont, kötelezettségként előírt összegeket (személyi jövedelemadó,
egyéb levonás) bruttó módon tartalmazza, ide nem értve a 103. § (2) bekezdése szerint a rövid lejáratú
kötelezettségek között kimutatott összegeket. A munkavállalóknak, tagoknak természetben adott juttatás
értékét elkülönítetten kell az eredménylevezetésben szerepeltetni.
(4) Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások a 81. § szerinti egyéb ráfordítások, a 85. § szerinti
pénzügyi műveletek ráfordításai, a 86. § (6)-(7) bekezdése szerinti rendkívüli ráfordítások közül az üzleti
évben megfizetettek együttes összege. Az eredménylevezetés összeállítása során a társasági
adókötelezettségre fizetett előleget, illetve a megfizetett vagy kötelezettségként előírt adót itt nem szabad
figyelembe venni.
(5) A nem pénzben kiegyenlített ráfordítások között kell szerepeltetni
a) az immateriális javak, a tárgyi eszközök könyv szerinti értékének a mennyiségi csökkenéssel együtt
járó kivezetését az állományból az eszköz értékesítésekor (ideértve a kötelezettség teljesítésére történő
átadást is), vagyoni hozzájárulásként vagy térítés nélküli átadásakor, megsemmisülésekor, hiányakor,
csökkentve azt a készletre vett hulladékanyagok, haszonanyagok értékével,
b) az egyéb eszközök átadásával teljesített, ráfordítást eredményező kötelezettségek értékét,
c) az átalakulás kapcsán a részesedés értékében bekövetkezett csökkenést.
(6) Az egyéb termelési és kezelési költségeket, ráfordításokat - az egyéb kiadások közé átvezetve csökkenti a számlával igazolható, elsődlegesen anyagbeszerzési, illetve elsődlegesen személyi jellegű
ráfordításként az üzleti évben elszámolt minden olyan pénzkiadás vagy a beszerzés ellentételéül adott
eszközkiadás, amely tárgyi eszköz, szellemi termék saját előállítását szolgálta.
112. § (1) Amennyiben a gazdálkodó a devizaköveteléseit és devizakötelezettségeit, valamint valuta- és
devizakészletét a 106. § (3) bekezdése szerint a mérlegfordulónapon átértékeli, az árfolyam-különbözeteket a
következők szerint kell számításba vennie:
a) árfolyamnyereséget bevételként elszámolni nem szabad,
b) a pénzkiadásból származó követelések és pénzbevételből származó kötelezettségek, továbbá a valutaés devizakészletek árfolyamveszteségét értékvesztésként el kell számolni.
(2) A devizában fennálló követelések és kötelezettségek nyilvántartás szerinti értéke és a forintra
átszámított értéke közötti, a kiegyenlítéskor realizált árfolyamkülönbözetet
a) vevőkövetelés esetén előjelétől függetlenül az árbevételben,
b) minden egyéb követelés esetében az árfolyamnyereséget adóköteles bevételként, az
árfolyamveszteséget az egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások között,
c) a szállítóval szembeni kötelezettség teljesítésekor, előjelétől függetlenül az anyag- és árubeszerzés
költségei között, illetve a beruházás üzembe helyezéséig, a vagyoni értékű jog használatbavételéig egyéb
kiadásként, ezt követően árfolyamnyereség esetén egyéb adóköteles bevételként, árfolyamveszteség esetén
egyéb termelési és kezelési költségként,
d) minden egyéb kötelezettség esetében az árfolyamnyereséget adóköteles bevételként, az
árfolyamveszteséget egyéb termelési és kezelési költségként, ráfordításként
kell elszámolni, és annak megfelelően kell az eredménylevezetés tételeiben szerepeltetni, hogy a követelés, a
kötelezettség kiegyenlítése pénzben vagy más eszköz átadásával-átvételével történt meg.
113. § (1) Értékcsökkenési leírás az immateriális javak, a tárgyi eszközök üzleti évben az 52-53. § alapján
elszámolt terv szerinti és terven felüli értékcsökkenése, ideértve a 80. § (2) bekezdése szerinti
értékcsökkenési leírást is.
(2) Értékvesztésként kell kimutatni a befektetett pénzügyi eszközök, az értékpapírok, a pénzkiadásból
származó követelések, a pénzbevételből származó kötelezettségek mérlegfordulónapi értékeléséből származó
ráfordításokat, továbbá a 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, pénzügyileg nem realizált, ráfordításként
elszámolt árfolyamveszteséget.
(3) A kifizetett vásárolt készletek állományváltozásaként kell kimutatni az üzleti évben vagy korábban
költségként elszámolt (a szállítóknak kifizetett), továbbá a 111. § (5) bekezdésének a) pontja szerint készletre
vett vásárolt készletek mérlegfordulónapra vonatkozó, leltározással megállapított állományának az előző
üzleti évihez képest bekövetkezett változását. A kifizetett vásárolt készletek készletváltozása értékének
megállapításakor abból kell kiindulni, hogy készleten elsősorban a még ki nem fizetett beszerzések vannak (a
készletfelhasználás a már kifizetett, költségként elszámolt tételekből történt).
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(4) Beruházási kiadások a tárgyi eszközök (és az immateriális javak) létesítése (beszerzése, előállítása)
érdekében teljesített, a 47. §, a 48. § szerinti pénzkiadások és a 105. § (5) bekezdése, a 111. § (6) bekezdése
figyelembevételével meghatározott összegek.
(5) Egyéb kiadások az adózott jövedelemből teljesített, beruházási kiadásnak nem minősülő végleges
(nem felvett hitelhez vagy kölcsöntartozáshoz kapcsolódó) pénzkiadások, ideértve a befizetett vagy
kötelezettségként előírt társasági adót (adóelőleget) is.
114. § (1) Osztalék a gazdálkodó tagjai részére a tárgyévi, valamint az előző év(ek)ben ki nem osztott
adózott eredményből kifizetni jóváhagyott összeg, amelyet az egyszerűsített mérlegben a rövid lejáratú
kötelezettségek közé is fel kell venni, függetlenül attól, hogy év közben történt-e osztalékelőleg-kifizetés.
(Az év közben fizetett osztalékelőleget a pénzkiadásból származó követelések között kell az egyszerűsített
mérlegben szerepeltetni.)
(2) A tárgyévi, valamint az előző év(ek)ben ki nem osztott adózott eredmény akkor fizethető ki
osztalékként (részesedésként), ha a lekötött tartalékkal [ideértve a 103. § (4) bekezdése szerint elkülönítetten
nyilvántartott támogatás még fel nem használt összegét is] csökkentett saját tőke összege az osztalék (a
részesedés) kifizetése után sem csökken a jegyzett tőke összege alá.

VI. Fejezet
ÖSSZEVONT (KONSZOLIDÁLT) ÉVES BESZÁMOLÓ
Konszolidált éves beszámoló készítési kötelezettség
115. § (1) A meghatározó befolyás megítélésénél a leányvállalatok bármelyikét megillető - a 3. § (2)
bekezdés 1. pontjának alpontjai szerinti - jogokat az anyavállalatnál kell számításba venni.
(2) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség megítélése során az
anyavállalatnál kell figyelembe venni azokat az (1) bekezdés szerinti jogosultságokat (jogokat) is, amelyeket
ugyan közvetlenül nem az anyavállalat vagy a leányvállalat gyakorol, de azt harmadik személyek - saját
nevükben - az anyavállalat vagy egy leányvállalata javára gyakorolják.
(3) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség megítélése során figyelmen kívül
kell hagyni azokat a jogosultságokat (jogokat), amelyeket
a) szerződés alapján átruházott jogkörben mások helyett gyakorolnak;
b) biztosítékként átvettek, és a jogokat harmadik személy utasításai szerint gyakorolják;
c) mint kezességvállalónak birtokba adtak és a jogokat a kezes érdekében gyakorolják.
(4) A 3. § (2) bekezdése 1. pontjának a) és b) alpontja szerinti szavazati arány megállapításához az
anyavállalatot közvetlenül vagy közvetetten megillető és gyakorolható szavazati jogot kell viszonyítani az
összes szavazati joghoz. A számítás során az összes szavazati jogból le kell vonni a visszavásárolt saját
részvény, saját üzletrész alapján vagy jogszabály előírása szerint nem gyakorolható szavazati jogokat,
továbbá azokat a szavazati jogokat, amelyekkel az adott vállalat - mint anyavállalat - szavazati jogaiból saját
leányvállalata rendelkezik.
(5) A leányvállalati viszony létrejöttét az anyavállalat állapítja meg és egyidejűleg köteles ezt a minősítést
a leányvállalattal közölni.
116. § (1) Nem kötelező összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti
jelentést készítenie annak az anyavállalatnak (a továbbiakban: mentesíthető anyavállalat), amely maga is
leányvállalata egy vállalatnak (a továbbiakban: fölérendelt anyavállalat), ha a fölérendelt anyavállalat az
Európai Gazdasági Térség valamely államában rendelkezik székhellyel, e törvény vagy a Tanács 1983.
június 13-i 83/349/EGK irányelve, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i 1606/2002/EK
rendelete szerint készít és hoz nyilvánosságra összevont (konszolidált) éves beszámolót, valamint összevont
(konszolidált) üzleti jelentést, amelyben a mentesíthető anyavállalat és annak leányvállalatai beszámolóit is
konszolidálják, továbbá nem vonatkozik a mentesíthető anyavállalatra a 119. §, és ha
a) a fölérendelt anyavállalat 100%-os tulajdoni hányaddal rendelkezik a mentesíthető anyavállalatban (ide
nem értve a mentesíthető anyavállalat vezető tisztségviselői, vagy felügyelőbizottsága tagjai által jogszabály,
vagy létesítő okirat szerint megszerzett tulajdoni hányadot), vagy legalább 90%-os tulajdoni hányaddal
rendelkezik és a kisebbségi tulajdonosok elfogadták a mentesítést, vagy
b) az a) ponton kívüli esetekben, a kisebbségi tulajdonosok vagy azok egy része - akiknek
részvénytársaságnál, illetve európai részvénytársaságnál összesen legalább 10%-os (egyéb vállalkozónál
legalább 20%-os) mentesíthető anyavállalati részesedés van a birtokukban - legalább hat hónappal az
összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésének mérlegfordulónapja előtt nem kérték a mentesíthető
anyavállalattól az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítását.
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(2) Nem kötelező összevont (konszolidált) éves beszámolót és összevont (konszolidált) üzleti jelentést
készítenie annak a mentesíthető anyavállalatnak, amely maga is leányvállalata egy fölérendelt
anyavállalatnak, ha a fölérendelt anyavállalat e törvénnyel vagy a Tanács 1983. június 13-i 83/349/EGK
irányelvével, illetve az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i 1606/2002/EK rendeletével
összhangban vagy azokkal egyenértékű módon, illetve azoknak megfelelően készíti el és hozza
nyilvánosságra összevont (konszolidált) éves beszámolóját, valamint összevont (konszolidált) üzleti
jelentését, amelyben a mentesíthető anyavállalat és annak leányvállalatai beszámolóit is konszolidálják,
továbbá nem alkalmazzák a mentesíthető anyavállalatra a 119. § előírásait, és ha teljesülnek az (1) bekezdés
a) és b) pontjában foglaltak.
(3) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazása esetén a mentesíthető anyavállalat éves beszámolója kiegészítő
mellékletének a következőket is kell tartalmaznia:
a) az összevont (konszolidált) éves beszámolót készítő fölérendelt anyavállalat nevét és székhelyét;
valamint
b) utalást arra vonatkozóan, ha az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettség alól az
(1)-(2) bekezdés szerint mentesítették.
(4) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazása esetén a mentesített anyavállalat éves beszámolójának kiegészítő
mellékletében a mentesített anyavállalat és kapcsolt vállalkozásai befektetett eszközeinek, tárgyévi
bevételeinek és adózott eredményének, saját tőkéjének, valamint foglalkoztatottjai átlagos állományi
létszámának adatait vállalkozásonként külön-külön be kell mutatni.
(5) Nem alkalmazható az (1)-(2) bekezdés szerinti mentesítés arra az anyavállalatra, amelynek kibocsátott
- a 3. § (6) bekezdésének 2-3. pontjai szerinti - értékpapírjai tőzsdei kereskedelme engedélyezett, vagy az
engedélyezést már kérelmezték.
(6) Az (1)-(2) bekezdés alkalmazása esetén magyar nyelven a fölérendelt külföldi anyavállalat összevont
(konszolidált) éves beszámolóját és összevont (konszolidált) üzleti jelentését, az ezekről készült
könyvvizsgálói jelentést kell közzétenni. E közzétételről a mentesített anyavállalat köteles gondoskodni a
154. §-ban foglaltaknak megfelelően, a fölérendelt külföldi anyavállalat összevont (konszolidált) éves
beszámolójának elfogadásától számított 60 napon belül.
117. § (1) Az anyavállalatnak nem kell az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót
készítenie, ha az üzleti évet megelőző két - egymást követő - üzleti évben a mérleg fordulónapján a
következő három mutatóérték közül bármelyik kettő nem haladja meg az alábbi határértéket:
a) a mérlegfőösszeg 2700 millió forintot,
b) az éves nettó árbevétel 4000 millió forintot,
c) az üzleti évben átlagosan foglalkoztatottak száma a 250 főt.
(2) Az (1) bekezdés szerinti mutatóértékek meghatározásánál az anyavállalat és leányvállalatainak,
valamint közös vezetésű vállalkozásainak (ideértve a 119. § alá tartozókat is) konszolidálás előtt összesített
adatait kell figyelembe venni. A közös vezetésű vállalkozás adatait a tőkerészesedés mértékében kell
figyelembe venni.
(3) Amennyiben az anyavállalat leányvállalatai és közös vezetésű vállalkozásai valamelyike nem
rendelkezik a tárgyévet megelőző üzleti év (1) bekezdés szerinti adataival, akkor az (1) bekezdés szerinti
mutatóérték meghatározásánál a tárgyévi várható - éves időtartamra átszámított - adatokat kell figyelembe
venni.
(4) A hitelintézeti, a biztosítóintézeti anyavállalatra, a pénzügyi vállalkozásra, mint anyavállalatra az (1)
bekezdés szerinti mentesítés nem vonatkozik.
(5) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a mérleg fordulónapján az anyavállalat vagy a konszolidálásba
bevont leányvállalat részvényei, üzletrészei, illetve az általuk kibocsátott értékpapírok tőzsdei kereskedelme
engedélyezett, vagy az engedélyezést már kérelmezték.
(6) Nem kell az anyavállalatnak az üzleti évről összevont (konszolidált) éves beszámolót készítenie, ha
leányvállalatait, közös vezetésű vállalkozásait a 119. § alapján felmentette és ezen vállalkozásokra, valamint
társult vállalkozásaira alkalmazható a 129. § (2) bekezdése. Az anyavállalat éves beszámolója kiegészítő
mellékletében köteles tájékoztatást adni arról, hogy az e §-ban nevesített felmentési lehetőségek közül
melyiket alkalmazta.
118. § (1) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítésébe az anyavállalatot, minden
leányvállalatot, továbbá a 128. § (2) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő közös vezetésű vállalkozást a 119. § kivételével - be kell vonni.
(2) Amennyiben az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésekor az anyavállalat által a
konszolidálásba bevont leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások összetételében az üzleti év folyamán
lényeges változás következett be, úgy az összevont (konszolidált) éves beszámolóba fel kell venni olyan
adatokat, amelyek lehetővé teszik az egymás után következő üzleti évek összevont (konszolidált) éves
beszámolóinak összehasonlítását. Az összehasonlíthatóság követelményének úgy is eleget lehet tenni, ha az
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előző üzleti évi összevont (konszolidált) éves beszámoló adatait a változásnak megfelelően módosítják, vagy
a változásokról a kiegészítő mellékletben adnak részletes tájékoztatást.
(3) Minden leányvállalat - függetlenül attól, hogy bevonják-e a konszolidálásba - köteles az
anyavállalathoz a beszámolóját, a saját jogon készített, összevont (konszolidált) a beszámolóját, valamint a
121. § (1) bekezdése szerinti közbülső beszámolót, továbbá ha ezen beszámolók könyvvizsgálata megtörtént,
a könyvvizsgálói jelentéseket átadni. Az anyavállalat a leányvállalatoktól felvilágosítást, indokolást kérhet az
összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítéséhez.
119. § (1) A leányvállalatot nem kötelező bevonni az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésbe,
ha
a) az összevont (konszolidált) éves beszámoló elkészítéséhez szükséges adatokat az adott leányvállalat - a
konszolidálásba először történő bevonása évében az ehhez szükséges adatszolgáltatást még nem tudta
kialakítani, vagy vis maior miatt hiányzó adatait nem pótolta - aránytalanul magas költségek mellett és
késedelmesen tudja szolgáltatni; vagy
b) a leányvállalatban lévő részesedést (részvényt, üzletrészt) kizárólag továbbértékesítés céljából
szerezték meg és a forgóeszközök között mutatják ki; vagy
c) lényeges és tartós jogi korlátozások vagy rendkívüli körülmények huzamosan akadályozzák az
anyavállalatot a 3. § (2) bekezdésének 1. pontjában megnevezett jogai gyakorlásában; vagy
d) az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlegfordulónapján előtársaságként működött.
(2) A leányvállalatot nem kell az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevonni, ha a beszámoló
enélkül is megbízható és valós képet ad az anyavállalat és egyéb leányvállalatai vagyoni, pénzügyi,
jövedelmi helyzetéről. Amennyiben több leányvállalat megfelel ennek az előfeltételnek, akkor együttesen
kell elbírálni, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóból való kihagyásuk sem torzítja az
anyavállalat és egyéb leányvállalatai együtteséről kialakuló megbízható és valós összképet.
(3) Az (1)-(2) bekezdés előírásai a közös vezetésű vállalkozásra is értelemszerűen alkalmazhatók.
(4) Az (1)-(3) bekezdés alkalmazását akkor, ha összevont (konszolidált) éves beszámolót készít az
anyavállalat, az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben indokolni kell. Amennyiben a
leányvállalatokat, a közös vezetésű vállalkozásokat az anyavállalat az (1)-(3) bekezdés alapján a
konszolidálásba nem vonja be és ezért nem készít összevont (konszolidált) éves beszámolót, az (1)-(3)
bekezdés alkalmazását az éves beszámolója kiegészítő mellékletében kell indokolnia.
(5) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésébe az (1) bekezdés a)-c) pont és (2)-(3) bekezdés
szerint be nem vont leányvállalatnál, közös vezetésű vállalkozásnál szerzett részesedés értékének
megállapítására - figyelembe véve a 129. § (2) bekezdését - a 130. § rendelkezéseit kell alkalmazni.

Az összevont (konszolidált) éves beszámoló formája, tartalma
120. § (1) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló az összevont (konszolidált) mérlegből, az
összevont (konszolidált) eredménykimutatásból, az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletből áll.
(2) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlege és eredménykimutatása a 6. számú melléklet
szerint tér el az éves beszámoló mérlegétől és eredménykimutatásától.
(3) Az összevont (konszolidált) éves beszámolót világos és áttekinthető formában úgy kell elkészíteni,
hogy az a számviteli alapelvek figyelembevételével a konszolidálásba bevont vállalatok együttes vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet adjon.
(4) Ha az összevont (konszolidált) mérlegben és eredménykimutatásban szereplő adatok nem elegendőek
a megbízható és valós összkép bemutatásához, vagy ha azt különleges körülmények külön is indokolják,
akkor az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletnek kell tartalmaznia mindazon adatokat, amelyek a
konszolidálásba bevont vállalkozások együttes vagyoni, pénzügyi helyzetének, működésük eredményének
megbízható és valós bemutatásához szükségesek.
(5) Az összevont (konszolidált) éves beszámolóban a konszolidálásba bevont vállalkozások vagyoni,
pénzügyi, jövedelmi helyzetét úgy kell bemutatni, mintha ezek a vállalkozások egyetlen vállalkozásként
működnének. Ennek érdekében az összevont (konszolidált) éves beszámolóban az eszközök és a források, a
bevételek és a ráfordítások (a teljesítmények és a költségek), a nyereség és a veszteség értékéből - az
anyavállalat és a hozzátartozó leányvállalatok, közös vezetésű vállalkozások, illetve ez utóbbiak egymás
közötti kapcsolataiból adódó - halmozódásokat ki kell szűrni. Az anyavállalatot a 126-127. § szerinti
halmozódások kiszűrése tekintetében - azon adatok vonatkozásában, amelyeket a bevont beszámolók [a 121.
§ (1) bekezdése alkalmazása miatt] nem teljeskörűen tartalmaznak - választási lehetőség illeti meg.
(6) Az előző üzleti év összevont (konszolidált) éves beszámolója készítésénél alkalmazott értékelési,
konszolidálási módszereket, a beszámoló tagolását, részletezését csak indokolt esetben lehet megváltoztatni.
Az előző üzleti évtől való eltéréseket az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben fel kell sorolni és
meg kell indokolni, a vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzetre gyakorolt hatásukat pedig be kell mutatni.
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(7) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló összeállítása során - más előírás hiányában - e törvény
17-95. §-ainak előírásait a 121-134. §-ok figyelembevételével kell alkalmazni.
(8) A 20. § (3)-(5) bekezdése szerinti anyavállalat összevont (konszolidált) éves beszámolóját - saját
döntésétől függően - devizában, vagy - a 20. § (2) bekezdése szerint - forintban is elkészítheti.
(9) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló részét képező összevont (konszolidált) mérleget,
összevont (konszolidált) eredménykimutatást és az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletet a hely és a
kelet feltüntetésével az anyavállalat képviseletére jogosult személy köteles aláírni.
121. § (1) Ha egy - a konszolidálásba bevont - vállalkozás éves beszámoló készítésének
mérlegfordulónapja több mint három hónappal megelőzi az összevont (konszolidált) éves beszámoló
mérlegfordulónapját, akkor ennek a vállalkozásnak az összevont (konszolidált) éves beszámoló
mérlegfordulónapjára közbülső éves beszámolót kell készítenie, és a konszolidálásba annak alapján kell
bevonni. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlegfordulónapjáig bejegyzett - előtársasági
formában is működött - leányvállalatot, közös vezetésű vállalkozást is közbülső beszámoló alapján kell
bevonni. Az az időtartam, amelyre a közbülső éves beszámoló vonatkozik, nem haladhatja meg a tizenkét
hónapot.
(2) Ha a konszolidálásba bevont vállalkozás az összevont (konszolidált) éves beszámoló üzleti évében úgy
alakult át, hogy az átalakulás időpontjára véglegesen is éves beszámolót kellett készítenie, akkor ezen
vállalkozást a jogelőd leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás adatait is tartalmazó közbülső éves
beszámoló alapján kell a konszolidálásba bevonni.
(3) Beolvadás esetén közbülső éves beszámoló készítési kötelezettség akkor van, ha a beolvasztott
vállalkozás - a beolvasztást megelőzően - leányvállalatnak, közös vezetésű vállalkozásnak minősült.
122. § (1) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítése során az anyavállalat, a konszolidálásba
bevont leányvállalatok, a tőkerészesedés alapján bevont közös vezetésű vállalkozások éves mérlegeit és
eredménykimutatásait össze kell foglalni.
(2) A konszolidálásba bevont leányvállalatok eszközeit és forrásait, a bevételeket és a ráfordításokat teljes
egészükben, a tőkerészesedés alapján bevont közös vezetésű vállalkozások eszközeit és forrásait, a bevételeit
és a ráfordításait a tőkerészesedés arányában az összevont (konszolidált) éves beszámolóba be kell vonni tekintet nélkül arra, hogy a konszolidálásba bevont vállalkozások éves beszámolójukban figyelembe vették-e
azokat vagy sem -, feltéve, hogy az anyavállalatot a bevonásban e törvény nem korlátozza, vagy az
anyavállalatnak nincs döntési, választási lehetősége. Az anyavállalat az e törvényben biztosított
mérlegbeállítási, döntési, választási lehetőségeket az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésekor
akkor is alkalmazhatja, ha a konszolidálásba bevont vállalatok nem alkalmazták azokat, vagy akkor sem
köteles alkalmazni, ha azokat a konszolidálásba bevont vállalatok éves beszámolójukban már alkalmazták.
(3) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítése során el kell végezni:
a) az összevont (konszolidált) mérleg és eredménykimutatás tételei számbavételéhez az eltérő értékelési
módszerekből adódó korrekciókat [azaz egységes értékelést kell alkalmazni az (1)-(2) bekezdés
figyelembevételével];
b) az összevont (konszolidált) éves beszámoló pénznemétől eltérő pénznemben készült mérleg és
eredménykimutatás tételeinek átszámítását;
c) a tőkeösszevonást (a tőkeegyesítést);
d) az adósságkonszolidálást (a konszolidálásba bevont vállalkozások közötti követelések és tartozások
kiszűrését);
e) a közbenső eredmények elhagyását (a konszolidálásba bevont vállalkozások közötti ügyletekből
származó olyan nyereség- és veszteségtételek kiszűrését, amelyeket az eszközök értéke magában foglal);
f) a bevételek és a ráfordítások konszolidálását (az olyan bevételek és ráfordítások kiszűrését, amelyek a
konszolidálásba bevont vállalkozások közötti ügyletekből származnak);
g) a társult vállalkozások tőkekonszolidálását;
h) a konszolidálás miatti adókülönbözet meghatározását.
(4) Az anyavállalat és a konszolidálásba bevont vállalkozások éves mérlegeinek és
eredménykimutatásainak összefoglalása (az eltérő értékelésből adódó korrekciók és a forintra átszámítás 123. § szerinti - elvégzése után) előkészítő-mérleg és előkészítő-eredménykimutatás keretében történik.
123. § (1) A 122. § (2) bekezdése szerint a konszolidálásba bevont vállalkozásnak az összevont
(konszolidált) mérlegbe kerülő eszközeit és forrásait az anyavállalat éves mérlegében alkalmazható értékelési
előírások szerint egységesen kell értékelni. Ha valamelyik bevont vállalkozás eltér az anyavállalat éves
beszámolójánál alkalmazható értékelési módszerektől, az anyavállalatnál alkalmazható értékelésre való
áttérés miatti eltéréseket az adott vállalkozás előkészítő-eredménykimutatásában is szerepeltetni kell.
(2) Amennyiben a konszolidálásba bevont eszközöket és forrásokat a konszolidálásba bevont vállalkozás
éves beszámolójában az anyavállalatnál alkalmazottaktól vagy előírtaktól eltérően értékelte, akkor az
eltérően értékelt eszközöket és forrásokat az anyavállalat módszerei szerint kell értékelni, és ez az új kiinduló
érték kerül az összevont (konszolidált) éves beszámolóba.
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(3) A (2) bekezdés szerinti értékelés alatt ezen törvény szerinti értékelés értendő. E törvény szerint
választható értékelési módszerek eltérését - figyelembe véve a 120. § (5) bekezdésében megfogalmazott
egyetlen vállalkozásként működés elvét is - nem szükséges egységesíteni.
(4) A (2) bekezdésben foglalt előírástól el lehet tekinteni, ha az újraértékelésnek az eredménye a vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzet szempontjából nem jelentős, illetve a konszolidálásba bevont vállalkozásnak
olyan eszközei és forrásai vannak, amilyenekkel az anyavállalat nem rendelkezik, továbbá akkor is, ha a
konszolidálásba bevont vállalkozás eszközeinek, forrásainak értékelése a hitelintézetekre, a biztosítókra, az
értékpapír-forgalmazókra vonatkozó külön jogszabályok alkalmazásán alapul.
(5) A (2) bekezdésben foglalt előírástól való eltéréseket az összevont (konszolidált) kiegészítő
mellékletben be kell mutatni és megfelelő módon indokolni kell.
(6) A konszolidálásba bevont vállalkozás külföldi pénznemben készült mérlegének tételeit - ha az
anyavállalatra a 20. § (2) bekezdése vonatkozik - az összevonás előtt forintra át kell számítani a következők
szerint:
a) a befektetett eszközöket, a saját tőke elemeit - kivéve a mérleg szerinti eredményt - a 124. § (7)
bekezdése szerint választott időpontban érvényes - a 60. § szerinti, az anyavállalat éves beszámolója
készítése során alkalmazott árfolyam alapján megállapított - bekerülési árfolyamon (ez azonban nem lehet
magasabb, mint a mérlegfordulónapi, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon
számított érték), valamint az egyéb eszközöket és kötelezettségeket, az időbeli elhatárolásokat, továbbá a
mérleg szerinti eredményt a mérlegfordulónapi, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyamon; vagy
b) a mérleg valamennyi tételét mérlegfordulónapi, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyamon.
(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti értékelésből adódó különbözetet az adott vállalkozás előkészítőmérlegében, illetve előkészítő-eredménykimutatásában a következők szerint kell kimutatni:
a) amennyiben a (6) bekezdés a) pontja szerinti értékelésből adódó különbözet eltér az előző évben ilyen
címen megállapított különbözet összegétől, akkor a különbözetből az eltérés összegét az adott vállalkozás
előkészítő-eredménykimutatásában az egyéb bevételek, illetve az egyéb ráfordítások között - mint eredményt
módosító tételt - kell kimutatni;
b) a (6) bekezdés a) pontja szerinti értékelésből adódó különbözetből az előző évben ilyen címen
megállapított különbözettel azonos összeget az eredménytartalék változásaként (korrekciójaként) kell az
adott vállalkozás előkészítő-mérlegében (a változás előjelének megfelelően) szerepeltetni.
(8) A konszolidálásba bevont vállalkozás külföldi pénznemben készült eredménykimutatásának tételeit az
összevonás előtt kell forintra átszámítani a következők szerint:
a) az értékcsökkenési leírást, a befektetett pénzügyi eszközök és a forgóeszközök értékvesztését és egyéb
veszteségeit, az anyagjellegű ráfordításokat a megfelelő mérlegtételre vonatkozó árfolyamon;
b) a mérleg szerinti eredményt mérlegfordulónapi, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyamon;
c) minden más tételt havonként a hó végi - a 60. § szerinti, az anyavállalat éves beszámolója készítése
során alkalmazott - devizaárfolyamon forintra átszámított értékek éves összegzésével.
(9) A (8) bekezdés szerinti értékelés mellett jelentkező különbözetet az adott vállalkozás előkészítőeredménykimutatásában az egyéb bevételek, illetve az egyéb ráfordítások között kell - a forintra átszámítás
különbözeteként - kimutatni.
(10) Ha a (6), (8) bekezdésben alkalmazott árfolyamok mellett nem teljesül az összevont (konszolidált)
éves beszámolónál a megbízható és valós összkép követelménye, az anyavállalat a (6), (8) bekezdésben
meghatározott árfolyamoktól eltérő - a számviteli politikájában rögzített - árfolyamot is alkalmazhat. Az
alkalmazott árfolyamot, valamint az eltérés indokait az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben be
kell mutatni.
(11) Amennyiben az anyavállalat éves beszámolójára a 20. § (3)-(5) bekezdése vonatkozik, akkor a
konszolidálásba bevont vállalkozások forintban készült éves beszámolója átszámításához - a reciprok
árfolyamok meghatározásakor - a (6)-(10) bekezdés előírásait kell értelemszerűen alkalmazni.

Tőkeösszevonás (tőkekonszolidáció)
124. § (1) A konszolidálásba bevont leányvállalat saját tőkéjéből az anyavállalatot megillető részesedés
(rész) értékét az anyavállalat tulajdoni hányadára jutó összegben kell figyelembe venni. A számítást
megelőzően a konszolidálásba bevont leányvállalat által visszavásárolt saját részvények, saját üzletrészek
nyilvántartás szerinti értékével a leányvállalat saját tőkéjét csökkenteni kell. Ha a részesedésre értékvesztést
számoltak el - és az összevont (konszolidált) éves beszámolóval szembeni megbízható és valós összkép
követelménye igényli -, az értékvesztést, ha azt az eredménykimutatás tartalmazza, akkor a részesedések,
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értékpapírok, bankbetétek visszaírt értékvesztésével, ha azt az eredménykimutatás nem tartalmazza, (akkor)
az eredménytartalékkal szemben - a számítást megelőzően - vissza kell írni.
(2) A tőkekonszolidáció nem alkalmazható az anyavállalat azon részvényeire, üzletrészeire, amelyeket
maga az anyavállalat vagy a konszolidálásba bevont leányvállalat birtokol. Az ilyen részvényeket,
üzletrészeket az összevont (konszolidált) mérlegben, mint saját részvényt, saját üzletrészt a forgóeszközök
között kell - elkülönítetten - kimutatni.
(3) Az anyavállalat tulajdoni hányadára jutó összeg számításánál figyelembe kell venni a leányvállalat
olyan tulajdoni hányadait is, amelyek egy másik - a konszolidálásba bevont - leányvállalat birtokában
vannak.
(4) A konszolidálásba bevont leányvállalat mérlegéből - az összevont (konszolidált) mérlegbe - az
anyavállalatot megillető, az (1) bekezdés szerint számított részesedés helyére a leányvállalat eszközei, illetve
a források közé a leányvállalatnak a számított részesedéssel csökkentett forrásai kerülnek, feltéve, hogy az
anyavállalat e törvény szerint beállíthatja, és az összevont (konszolidált) éves beszámoló sajátossága nem
kíván eltéréseket.
(5) A leányvállalat saját tőkéjéből az anyavállalatot az (1) bekezdés szerint megillető részesedés (rész)
számításakor a leányvállalat saját tőkéjét a konszolidálásba először történő bevonáskor az alábbi
módszerekkel lehet meghatározni [az alkalmazott módszert és annak jelentős változását az előző évhez
képest az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben be kell mutatni]:
a) azt az összeget veszik figyelembe a számításnál, amely az összevont (konszolidált) éves beszámoló
előkészítő mérlegében, mint a leányvállalat saját tőkéje szerepel, könyv szerinti értéken [amely a 123. § (2)(4) bekezdés alkalmazása esetén az ott meghatározott kiinduló érték]; vagy
b) azt az összeget veszik figyelembe a számításnál, amely a (7) bekezdés szerinti választott bevonási
időpontnak megfelelő érték (aktualizált érték).
(6) Az (5) bekezdés b) pontja szerinti módszer alkalmazása esetén az anyavállalat tulajdoni hányadára jutó
saját tőke értéke az újraértékelés - az aktualizált érték meghatározása - után nem lépheti túl az anyavállalat
ezen részesedése beszerzési értékét.
(7) Az (1) bekezdés szerinti számításhoz a viszonyítási érték meghatározása történhet a részesedés
megszerzésének időpontjában vagy akkor, amikor a leányvállalatot először vonják be az összevont
(konszolidált) éves beszámoló készítésbe. Ha a részesedéseket különböző időpontokban szerezték meg, az
(1) bekezdés szerinti elszámolás alapjának meghatározása vagy a különböző időpontokban, vagy azon
időpontban fennálló értékviszonyok figyelembevételével történhet, amikor a vállalat leányvállalattá vált. A
választott időpontot az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben meg kell jelölni.
(8) A konszolidálásba bevont leányvállalatnak az anyavállalat könyveiben szereplő részesedésének és az
(5)-(6) bekezdés szerinti módszerrel meghatározott leányvállalati saját tőke tulajdoni hányaddal arányos
részének különbözetét - az anyavállalat döntésének függvényében - a következők szerint lehet elszámolni:
a) aktív különbözet esetén (a konszolidálásba először történő bevonáskor a részesedés könyv szerinti
értéke a több) a különbözeti összegből az egyes eszközökhöz hozzárendelhető "rejtett" tartalékokkal,
valamint az egyes forrásokhoz hozzárendelhető "rejtett" terhekkel - a bevonás időszaka szerinti érték és a
könyv szerinti érték különbözetével - az adott eszközök, illetve források értékét növelni, illetve csökkenteni
kell, majd az ezután fennmaradó különbözetet - mint tőkekonszolidációs különbözetet - az eszközök között
kell elkülönítetten kimutatni;
b) passzív különbözet esetén (a részesedés könyv szerinti értéke a kevesebb) a különbözet összegéből az
egyes eszközökhöz hozzárendelhető "rejtett" tartalékokkal, valamint az egyes forrásokhoz hozzárendelhető
"rejtett" terhekkel - a bevonás időszaka szerinti érték és a könyv szerinti érték különbözetével - az adott
eszközök, illetve források értékét növelni, illetve csökkenteni kell, majd az ezután fennmaradó különbözetet mint tőkekonszolidációs különbözetet - a források között kell elkülönítetten kimutatni;
c) több leányvállalat konszolidálásából keletkező, azonos jellegű (aktív vagy passzív) különbözetek
összevonhatók, az eszközök és a források között megjelenő aktív és passzív tőkekonszolidációs
különbözeteket azonban nem szabad összevonni, egymással szemben elszámolni.
(9) A (8) bekezdés a) pontja alapján az eszközök között kimutatott tőkekonszolidációs különbözet leírása
az e törvénynek az üzleti vagy cégértékre vonatkozó előírásai figyelembevételével történik.
(10) A (8) bekezdés b) pontja alapján a források között kimutatott tőkekonszolidációs különbözetet, illetve
annak egy részét csak akkor lehet az eredmény javára elszámolni, ha az összevont (konszolidált) mérleg
fordulónapján biztos, hogy ez a különbözeti összeg egy realizált eredmény. Ez általában akkor teljesül, ha az
érintett leányvállalat a konszolidálási körből kiválik (ideértve az átalakulást is), vagy az az eszköz, amihez a
különbözet kapcsolódik, a konszolidálásba be nem vont személyek részére értékesítésre került.
(11) A leányvállalat saját tőkéjéből az anyavállalatot az (1) bekezdés szerint az összevont (konszolidált)
éves beszámoló készítésekor megillető részesedés és az (5) bekezdés szerint figyelembe vett részesedés
különbözetét a saját tőke korrekciójaként - mint leányvállalati saját tőkeváltozást - kell az összevont
(konszolidált) mérlegben kimutatni.
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(12) A konszolidálásba bevont leányvállalat saját tőkéjéből az összevont (konszolidált) éves beszámoló
készítésekor nem az anyavállalatot megillető részesedés összegét az összevont (konszolidált) mérlegben a
források között - a saját tőkén belül elkülönítetten -, mint a külső tagok (más tulajdonosok) részesedését kell
kimutatni. Itt kell továbbá szerepeltetni az előkészítő eredménykimutatás jóváhagyott osztalék, részesedés
során - a 127. § (4) bekezdés szerint - kimutatott összegnek a leányvállalat éves beszámolójában
kötelezettségként el nem számolt részét is.
(13) Ha az anyavállalati részesedéshez kapcsolódó gazdasági társaság átalakul - és a részesedés
tőkekonszolidációját a megelőző év(ek) összevont (konszolidált) éves beszámolójában végrehajtották -,
akkor az átalakuláskor megszerzett részesedés a tőkekonszolidáció végrehajtásakor új beszerzésnek minősül.

Adósságkonszolidálás
125. § (1) A konszolidálásba bevont vállalatok egymás közötti követelései, céltartalékai, kötelezettségei,
valamint a megfelelő időbeli elhatárolások tételei az összevont (konszolidált) mérlegben nem szerepelhetnek.
(2) Ha az azonos jogcímen fennálló követelés és kötelezettség nem azonos összegben szerepel az adós és
a hitelező mérlegében, akkor az összevont (konszolidált) mérlegben emiatt mutatkozó különbözetet a
következők szerint kell kimutatni:
a) ha a különbözet eltér az előző évben ilyen címen megállapított különbözet összegétől, akkor a
különbözet összegéből az eltérés összegét az összevont (konszolidált) eredménykimutatásban - elkülönítetten
az egyéb bevételek, illetve az egyéb ráfordítások között -, mint eredményt módosító tételt kell kimutatni;
b) az előző évben ilyen címen megállapított különbözettel azonos összeget a saját tőke változásaként
(korrekciójaként) - mint konszolidáció miatti változások az adósságkonszolidálás különbözetéből - kell az
összevont (konszolidált) mérlegben (a változás előjelének megfelelően) szerepeltetni.
(3) Az (1) bekezdést nem kell alkalmazni, ha az elhagyandó tételek a konszolidálásba bevont
vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetére vonatkozó megbízható és valós összkép
szempontjából elhanyagolhatóak (nem lényegesek).

A konszolidálásba bevont vállalkozásokon belüli közbenső
eredmények elhagyása, kiszűrése
126. § (1) Azokat az eszközöket, amelyek a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti
szállításaiból és szolgáltatásteljesítéseiből származnak, az összevont (konszolidált) mérlegben olyan értékre
kell helyesbíteni, amellyel a konszolidálásba bevont vállalkozások ugyanazon mérlegfordulónapra vonatkozó
mérlegébe beállíthatók lettek volna, ha a konszolidálásba bevont vállalkozások együttesen, jogilag is
egyetlen vállalkozást képeznének (azaz eszközeiket bekerülési értéken kellene szerepeltetni).
(2) Ha a leányvállalat, közös vezetésű vállalkozás előkészítő mérlegében az (1) bekezdés szerinti
eszközök eltérő értéken szerepelnek, mint a konszolidálásba bevont vállalkozások bekerülési értékei, akkor
az összevont (konszolidált) mérlegben az eszközök változásaként megjelenő különbözetet a következők
szerint kell kimutatni:
a) amennyiben a különbözet eltér az előző üzleti évben ilyen címen megállapított különbözet összegétől,
akkor a különbözet összegéből az eltérés összegét az összevont (konszolidált) eredménykimutatás
tartalmazza;
b) az előző üzleti évben ilyen címen megállapított különbözettel azonos összeget a saját tőke
változásaként (korrekciójaként) - mint konszolidáció miatti változások a közbenső eredmény különbözetéből
- kell az összevont (konszolidált) mérlegben (a változás előjelének megfelelően) szerepeltetni.
(3) Nem kell az (1) bekezdés előírásait alkalmazni, ha a közbenső eredmények külön kiemelése a
konszolidálásba bevont vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete szempontjából nem jelentős.

Ráfordítások és bevételek konszolidálása
127. § (1) Az összevont (konszolidált) eredménykimutatásban:
a) az árbevételeknél a konszolidálásba bevont vállalkozások egymás közötti szállításaiból és
szolgáltatásteljesítéseiből származó árbevételeket, valamint az ezekre jutó közvetlen költségeket ki kell
szűrni. Ha az összevont (konszolidált) eredménykimutatás összköltség eljárással készül, akkor a konszolidált
árbevételre jutó közvetlen költségeket nem kell kiszűrni, amennyiben a közvetlen költségek a félkész és
késztermékek, vagy az aktivált saját teljesítmények állományát növelik;
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b) nem kerülhetnek az összevont (konszolidált) eredménykimutatásba az egymás közötti nem
áruszállításokból és nem szolgáltatásteljesítésekből származó egyéb bevételek, az egymás közötti pénzügyi
műveletek bevételei és az egymás közötti rendkívüli bevételek, valamint ezek ráfordításai sem.
(2) Az árbevételeket és a bevételeket, valamint a közvetlen költségeket és a ráfordításokat az (1) bekezdés
szerint nem kell kiszűrni, ha azok nem jelentős összegűek a konszolidálásba bevont vállalkozások valós
vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzete megítélése tekintetében.
(3) A konszolidálásba bevont vállalkozások éves beszámolója eredménykimutatása Eredménytartalék
igénybevétele osztalékra, részesedésre során kimutatott összegét az Eredménytartalék javára vissza kell
vezetni.
(4) Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás jóváhagyott osztalék és részesedés sora a más külső
tulajdonostársaknak a konszolidálásba bevont vállalkozások éves eredménykimutatásában szereplő adózott
eredményből járó, őket megillető osztalékot, részesedést tartalmazza, függetlenül attól, hogy az jóváhagyott
osztaléknak, részesedésnek minősül-e.

Közös vezetésű vállalkozások konszolidálása
128. § (1) A közös vezetésű vállalkozás eszközeit és forrásait, illetve bevételeit és ráfordításait az
összevont (konszolidált) éves beszámolóba az anyavállalat tőkerészesedésének megfelelő arányban kell
bevonni.
(2) A tőkerészesedés szerinti konszolidálás akkor lehetséges, ha a közös vezetésű vállalkozás éves
beszámolója elkészítésénél a konszolidálásra vonatkozó értékelési előírásokat figyelembe vették. Ha az
egységes értékelés elvét nem lehet érvényesíteni, akkor a közös vezetésű vállalkozásban lévő részesedést a
129. és 130. §-ban foglaltak alapján kell bevonni.
(3) A tőkerészesedés arányában történő konszolidálásra - értelemszerűen - a 124-127. §-ok előírásait kell
alkalmazni.

Társult vállalkozások konszolidálása
129. § (1) Ha egy konszolidálásba bevont vállalkozás jelentős, mértékadó befolyást gyakorol egy - a 3. §
(2) bekezdésének 4. pontja szerinti - vállalkozás üzleti és pénzügyi döntéseire, akkor ezt a részesedést az
összevont (konszolidált) mérlegben külön soron kell szerepeltetni.
(2) Az (1) bekezdést, valamint a 130. §-t nem szükséges alkalmazni akkor, ha a konszolidálásba bevont
vállalkozások vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének megbízható és valós megítélése szempontjából
nem jelentős a társult vállalkozás részesedése.
130. § (1) A társult vállalkozásban lévő részesedés a nem teljes körű bevonáskor a következő módszerek
szerint mutatható ki [a választott módszert az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben szerepeltetni
kell]:
a) vagy az anyavállalat, vagy a konszolidálásba bevont leányvállalat mérlegében kimutatott könyv szerinti
értékkel, vagy
b) azzal az értékkel, amely a társult vállalkozásnak a (4) bekezdésben meghatározott időpont szerinti saját
tőkéjéből a konszolidálásba bevont vállalkozás tulajdoni hányadára jut. Ez az összeg azonban nem lehet
magasabb, mint a konszolidálásba bevont vállalkozás könyveiben szereplő részesedés beszerzési értéke.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti módszer alkalmazása esetén - amikor a társult vállalkozást első
alkalommal bevonják - meg kell állapítani a társult vállalkozás saját tőkéjéből a részesedésre a tulajdoni
hányad arányában jutó összeget. A részesedés könyv szerinti értéke és a társult vállalkozás saját tőkéjéből a
részesedésre jutó összeg különbözetét az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben elkülönítetten ki
kell mutatni.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti módszer alkalmazása esetén a részesedés könyv szerinti értéke és a
társult vállalkozás saját tőkéjéből a tulajdoni hányadra jutó (részarányos) saját tőke különbözetét - mint
tőkekonszolidációs különbözetet - az eszközök között elkülönítetten kell kimutatni és a különbözeti összeg
elszámolásánál a 124. § (9) bekezdésében leírtakat kell alkalmazni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti részesedés viszonyítási értékének és különbözeti összegének meghatározása
történhet a részesedés megszerzésének időpontjában, vagy akkor, amikor a társult vállalkozást első
alkalommal bevonják az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésbe. Ha a részesedéseket különböző
időpontokban szerezték meg, az (1) bekezdés szerinti részesedés meghatározása vagy a különböző
időpontokban, vagy a gazdasági társaság társult vállalkozássá válásának időpontjában fennálló
értékviszonyok figyelembevételével történhet. A választott időpontot az összevont (konszolidált) kiegészítő
mellékletben meg kell jelölni.
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(5) A társult vállalkozásban lévő részesedésnek (érdekeltségnek) az (1) bekezdés alapján megállapított
értékét a következő években módosítani kell:
a) a társult vállalkozás saját tőkéje változásának a részesedéssel arányos összegével;
b) az eredménykimutatásban nem szereplő, a társult vállalkozástól járó (várható) osztalék, részesedés
összegével (ezt az összeget a következő évben le kell vonni);
c) az eredménykimutatásba beállított, de az összevont (konszolidált) mérleg fordulónapjáig meg nem
kapott, - a társult vállalkozástól járó - osztalék, részesedés összegével (ezt az összeget a következő évben le
kell vonni);
d) a részesedés, a tőkekonszolidációs különbözet leírt összegével.
(6) Ha a társult vállalkozás éves beszámolójában a 123. §-ban foglaltaktól eltérő értékelési módszert
alkalmazott, akkor az eltérően értékelt eszközök, kötelezettségek - az (1)-(5) bekezdésben meghatározott
célokra - az összevont (konszolidált) éves beszámoló értékelési módszere szerint átértékelhetők. Ha ilyen
esetben az újraértékeléstől eltekintenek, akkor ezt a tényt az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben
fel kell tüntetni.
(7) A 126. §-t a közbenső eredmények kiszűrésére megfelelően alkalmazni kell, amennyiben a szükséges
információk hozzáférhetőek, ismertek. A közbenső eredmények a társult vállalkozás tőkerészesedése
függvényében elhagyhatók.
(8) Az (1)-(7) bekezdés alkalmazásakor minden esetben a társult vállalkozás utolsó éves beszámolóját kell
alapul venni. Amennyiben a társult vállalkozás összevont (konszolidált) éves beszámolót készít, és az
rendelkezésre áll, akkor ebből kell kiindulni.
131. § Az anyavállalattal, a konszolidálásba bevont leányvállalattal - a 3. § (2) bekezdése 5. pontja szerinti
- egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás részesedését az anyavállalat, illetve a konszolidálásba
bevont leányvállalat éves mérlegében szereplő könyv szerinti értéken kell az összevont (konszolidált)
mérlegben kimutatni.

Konszolidálás miatti társasági adókülönbözet kimutatása
132. § Ha az összevont (konszolidált) éves beszámoló alapján számított éves adózás előtti eredmény - az
összevonás következtében - alacsonyabb vagy magasabb, mint a konszolidálásba bevont vállalkozások
adózás előtti eredményeinek együttes összege, úgy a konszolidálásba bevont vállalkozások szerint és az
összevont (konszolidált) eredménykimutatás szerint fizetendő adó különbözetéből azt az összeget, ami a
konszolidálásba bevont vállalkozások ki nem gazdálkodott negatív adóalapjából, továbbá a megelőző üzleti
évek, a tárgyév konszolidálási intézkedéseiből származik és várhatóan kiegyenlítődik a későbbi üzleti
években, konszolidálás miatti társasági adó-különbözetként ki kell mutatni. Amennyiben a konszolidálásba
bevont vállalkozások eredménykimutatásai szerint fizetendő adó több, mint az összevont (konszolidált)
eredménykimutatás szerint fizetendő adó, akkor a különbözetet áthúzódó adókövetelésként, fordított esetben
a különbözetet áthúzódó adótartozásként kell az összevont (konszolidált) mérlegben elkülönítetten kimutatni.
Az összevont (konszolidált) eredménykimutatásban az adó-különbözetet külön soron (elkülönített tételként) mint konszolidálásból adódó (számított) társasági adó-különbözetet - kell szerepeltetni.

Összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet
133. § (1) Az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletnek az előzőekben előírtakon túl a
következőket kell tartalmaznia:
a) az összevont (konszolidált) mérleg és az összevont (konszolidált) eredménykimutatás összeállításánál
alkalmazott mérlegértékelési eljárásokat;
b) a forintra, a devizára történő átszámítás során alkalmazott módszert, ha a konszolidálásba bevont
vállalkozások az anyavállalattól eltérően más pénznemben készítették éves beszámolójukat, vagy ha az
összevont (konszolidált) éves beszámoló olyan tételeket tartalmaz, amelyeket a konszolidálásba bevont
vállalkozások éves beszámolói nem tartalmaztak, és amelyeket eredetileg más pénznemben adtak meg;
c) ha az előző üzleti évhez képest megváltoztak az értékelési, a konszolidálási módszerek, ezen változások
indokolását, valamint ezen változások hatását a konszolidálásba bevont vállalkozások vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetére.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltakon kívül még a következőket kell ismertetni:
a) a konszolidálásba bevont leányvállalatok neve és székhelye, ezen leányvállalatok jegyzett tőkéjéből az
anyavállalat és a konszolidálásba bevont más vállalkozás részesedésének mértéke és összege, továbbá a
leányvállalat részesedésének mértéke és összege minden más, a konszolidálásba bevont vállalkozás saját
tőkéjéből;
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b) közös vezetésű vállalkozások neve és székhelye, az anyavállalat és a konszolidálásba bevont más
vállalkozás részesedésének mértéke és összege a közös vezetésű vállalkozás jegyzett tőkéjéből, továbbá a
közös vezetésű vállalkozás részesedésének mértéke és összege minden más, a konszolidálásba bevont
vállalkozás jegyzett tőkéjéből;
c) a társult vállalkozások neve és székhelye, ezen vállalkozások jegyzett tőkéjéből az anyavállalat és a
konszolidálásba bevont más vállalkozás részesedésének mértéke és összege, továbbá a társult vállalkozás
részesedésének mértéke és összege minden más, a konszolidálásba bevont vállalkozás jegyzett tőkéjéből. A
129. § (2) bekezdésének alkalmazását mindenkor be kell mutatni és indokolni szükséges;
d) a 115. § (2)-(3) bekezdése szerinti jogosultságokat az a)-c) pontoknál külön-külön ki kell emelni,
feltüntetve a jogosultság jogcímét is.
(3) A (2) bekezdésben felsorolt adatokat abban az esetben nem kell szolgáltatni, ha az anyavállalat
adatszolgáltatása miatt a leányvállalatnak, vagy egy másik - a (2) bekezdésben megjelölt - vállalkozásnak
hátránya származhat ezen adatszolgáltatásból. E szabály alkalmazásának indokait az összevont (konszolidált)
kiegészítő mellékletben ismertetni kell.
(4) Az összevont (konszolidált) kiegészítő mellékletben az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túl a
következő adatokat kell feltüntetni:
a) az összevont (konszolidált) mérlegben kimutatott azon kötelezettségek teljes összegét, amelyek
futamideje öt évnél hosszabb, valamint az összevont (konszolidált) mérlegben kimutatott azon
kötelezettségek teljes összegét, amelyek a konszolidálásba bevont vállalkozások részéről zálogjoggal vagy
hasonló jogokkal biztosítottak, feltüntetve a biztosítékok fajtáját és formáját;
b) azoknak a pénzügyi kötelezettségeknek a teljes összegét, amelyek a pénzügyi helyzet értékelése
szempontjából jelentőséggel bírnak, de nem jelennek meg az összevont (konszolidált) mérlegben. Ezek közül
külön ki kell emelni a konszolidálásba teljeskörűen be nem vont leányvállalatokkal szembeni kötelezettségek
összegét;
c) az összevont (konszolidált) éves beszámolóba bevont vállalkozások tárgyévben foglalkoztatott
munkavállalóinak átlagos statisztikai létszámát, bérköltségét és személyi jellegű egyéb kifizetéseit,
mindegyiket állománycsoportonkénti bontásban;
d) az anyavállalatnál az igazgatóság, az ügyvezetés (üzletvezetés), a felügyelő bizottság tagjainak
tevékenységükért az üzleti év után járó járandóság összegét, ideértve a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb
kifizetéseket, a gazdasági társaság által átvállalt és így helyettük fizetett összegeket is, csoportonként
összevontan, beleértve a leányvállalatoknál végzett tevékenység utáni járandóságokat is;
e) az anyavállalat igazgatósága, ügyvezetése (üzletvezetése), felügyelő bizottsága tagjainak az
anyavállalat, illetve a leányvállalatai által folyósított kölcsönök és előlegek időpontját, nagyságát, lejáratát,
megadva a kamat mértékét, a lényeges feltételeket, a tárgyévben visszafizetett összegeket, továbbá ezen
személyek nevében vállalt garanciális kötelezettségeket;
f) az értékesítés árbevételének fontosabb tevékenységek (a konszolidálásba bevont vállalkozásokra
jellemző termékek, terméktípusok), továbbá az exportárbevételnek az Európai Unió, valamint más, az
Európai Unión kívüli országok szerinti, illetve ezen belül földrajzilag meghatározott piacok szerinti
megbontását, amennyiben ebből a konszolidálásba bevont vállalkozásoknak jelentősebb hátránya nem
származik. Ez utóbbi esetben itt erre utalni kell;
g) a vállalatcsoport egészére vonatkozóan a 90. § (7) bekezdésében előírt információkat;
h) a tárgyévi üzleti évre vonatkozó összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatáért a
könyvvizsgáló által felszámított díjat, valamint a könyvvizsgáló által a tárgyévi üzleti évben az egyéb
bizonyosságot nyújtó szolgáltatásokért, az adótanácsadói szolgáltatásokért és az egyéb, nem könyvvizsgálói
szolgáltatásokért felszámított díjakat külön-külön összesítve;
i) azon összevont (konszolidált) mérlegen kívüli tételek és összevont (konszolidált) mérlegben nem
szereplő megállapodások jellegét, üzleti célját és pénzügyi kihatásait, amelyek bemutatásáról e törvény külön
nem rendelkezik, ha e tételekből és megállapodásokból származó kockázatok vagy előnyök lényegesek, és
bemutatásuk szükséges a konszolidálásba bevont vállalkozások egésze pénzügyi helyzetének megítéléséhez;
j) az anyavállalat vagy a konszolidálásba bevont más vállalkozás által kapcsolt felekkel lebonyolított azon
ügyleteket (ide nem értve a vállalatcsoporton belüli ügyleteket), amelyek bemutatásáról e törvény külön nem
rendelkezik, ha ezen ügyletek lényegesek és nem a szokásos piaci feltételek között valósultak meg. Ennek
során be kell mutatni az ügyletek értékét, a kapcsolt féllel fennálló kapcsolat jellegét és az ügyletekkel
kapcsolatos egyéb, a konszolidálásba bevont vállalkozások egésze pénzügyi helyzetének megítéléséhez
szükséges információkat. Az egyedi ügyletekre vonatkozó információk összesíthetők az ügyletek jellege
szerint, ha az összesítés nem akadályozza az érintett ügyleteknek a konszolidálásba bevont vállalkozások
egésze pénzügyi helyzetére gyakorolt hatásának a megítélését.
(5) A kiegészítő mellékletben be kell mutatni az anyavállalat minden olyan részvényének, üzletrészének
névértékét, amelyet maga az anyavállalat, leányvállalata vagy olyan harmadik személy birtokol, aki a
tulajdonosi jogokat saját nevében, de ezen vállalatok javára gyakorolja.
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(6) Az összevont (konszolidált) kiegészítő melléklet készítése során nem kötelező alkalmazni a 91. § b) és
c) pontjában, a 92. § (2) bekezdésében rögzített előírásokat.
(7) Az összevont (konszolidált) éves beszámolót a 10. § (2)-(3) bekezdése alapján a nemzetközi
számviteli standardok szerint készítő vállalkozó köteles az összevont (konszolidált) éves beszámoló
a) kiegészítő mellékletében bemutatni a nemzetközi számviteli standardok alkalmazásának első üzleti
évében a bázis évi összevont (konszolidált) éves beszámoló adatainak a nemzetközi számviteli standardok
szerinti mérlegbe és eredménykimutatásba való átrendezését, valamint annak az eredményre gyakorolt
hatását;
b) kiegészítő mellékletében vagy az összevont (konszolidált) éves beszámoló önálló részeként bemutatni
számviteli politikájának a nemzetközi számviteli standardok szerint készített összevont (konszolidált) éves
beszámolójára vonatkozó főbb szabályait, így különösen:
ba) az összevont (konszolidált) éves beszámoló részeit,
bb) az összevont (konszolidált) éves beszámolóban alkalmazott mérleg- és eredménykimutatás-tagolást,
valamint a tételek tartalmát,
bc) a kapcsolt vállalkozási kör meghatározását,
bd) az alkalmazott konszolidációs módszereket,
be) az alkalmazott értékelési eljárásokat és azok feltételeit,
bf) a nemzetközi számviteli standardok által adott választási lehetőségek közül alkalmazott szabályokat,
bg) a konszolidációnál alkalmazott mentesítéseket.

Összevont (konszolidált) üzleti jelentés
134. § (1) Az összevont (konszolidált) üzleti jelentésnek a konszolidálásba bevont vállalkozások
együttesének helyzetét és üzletmenetét, a vállalkozások tevékenysége során felmerülő főbb kockázatokkal és
bizonytalanságokkal együtt úgy kell tartalmaznia, hogy az a tényleges viszonyokról megbízható és valós
képet adjon.
(2) Az üzleti jelentésnek a 95. § (2)-(7) bekezdésben, valamint a 95/A. §-ban foglaltakon kívül be kell
mutatnia a konszolidálásba bevont vállalkozások előrelátható fejlődését is.
(3) Amennyiben a konszolidálásba bevont valamely vállalkozás átruházható értékpapírjait az Európai
Gazdasági Térség valamely államának szabályozott piacán kereskedésre befogadták, az összevont
(konszolidált) üzleti jelentésben be kell mutatni a vállalatcsoport belső ellenőrzési és kockázatkezelési
rendszereinek főbb jellemzőit az összevont (konszolidált) éves beszámoló készítésével összefüggésben.
(4) Az összevont (konszolidált) üzleti jelentést magyar nyelven kell elkészíteni és azt a hely és a kelet
feltüntetésével az anyavállalat képviseletére jogosult személy köteles aláírni.

VII. Fejezet
SAJÁTOS BESZÁMOLÁSI KÖTELEZETTSÉGEK
Előtársasági időszak
135. § (1) A jogelőd nélkül alapított vállalkozó a 11. § (5) bekezdése szerinti előtársasági időszakról - a
(2)-(4) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - e törvény szerinti könyvvezetéssel alátámasztott
beszámolót köteles készíteni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti beszámolási (beszámolókészítési, nyilvánosságra hozatali és közzétételi)
kötelezettségnek a vállalkozó cégjegyzékbe való bejegyzésének, illetve a cégbejegyzés iránti kérelem jogerős
elutasításának, vagy a cégbejegyzési eljárás megszüntetésének napját követő 90 napon belül köteles eleget
tenni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti időszak meghosszabbodik mindaddig, amíg a cégbejegyzési eljárás
folyamatban van, ha a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény
szerint ismételten benyújtották a cégbejegyzési kérelmet.
(4) Cégbírósági bejegyzés esetén a cégjegyzékbe való bejegyzés napjával létrejött vállalkozó eszközeinek
és forrásainak nyitó adatai az (1) bekezdés szerinti beszámoló eszközeinek és forrásainak záró adataival
egyeznek meg.
(5) Amennyiben a vállalkozót a cégjegyzékbe - a cégbejegyzés iránti kérelme jogerős elutasítása, vagy a
cégbejegyzési eljárás megszüntetése miatt - nem jegyzik be, az (1) bekezdés szerinti beszámoló elkészítését
követően, a jogutód nélküli megszűnés szabályai szerint, alapvetően a végelszámolás szabályai
figyelembevételével kell elszámolni az előtársasági időszak hitelezőivel és az alapítókkal.
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(6) Nem kell az előtársasági időszakról, mint önálló üzleti évről külön beszámolót készíteni, ha ezen
időszak alatt a vállalkozó vállalkozási tevékenységét nem kezdte meg, és a bejegyzésre az üzleti év naptári
évnek megfelelő, illetve a 11. § (2) bekezdése szerint választott mérlegfordulónapjáig sor került. Ez esetben
az első üzleti év a létesítő okirat ellenjegyzésének, illetve közokiratba foglalásának napjától a bejegyzett
társaság üzleti évének mérlegfordulónapjáig tart.

Gazdasági társaságok átalakulása
Vagyonmérleg, vagyonleltár
136. § (1) Gazdasági társaságok átalakulása, egyesülése (összeolvadása, beolvadása), szétválása
(különválása, kiválása) (a továbbiakban együtt: átalakulás) során az átalakuló, az egyesülő, a szétváló (a
továbbiakban együtt: átalakuló) (jogelőd) gazdasági társaság(ok) és az átalakulással létrejövő (jogutód)
gazdasági társaság(ok) vagyonának (saját tőkéjének) megállapításához vagyonmérleget kell készíteni. A
vagyonmérleget vagyonleltárral kell alátámasztani. A vagyonleltár tételesen tartalmazza a jogelőd, illetve a
jogutód gazdasági társaság(ok) eszközeit és forrásait.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonmérleget és vagyonleltárt az átalakulás során két alkalommal kell
elkészíteni: először az átalakulásról szóló döntés megalapozásához, a cégbírósági eljárás alátámasztására - a
gazdasági társaság legfőbb szerve által meghatározott mérlegfordulónapra (vagyonmérleg-tervezet és
vagyonleltár-tervezet) -, majd az átalakulás napjával (végleges vagyonmérleg és végleges vagyonleltár).
(3) A vagyonmérleget (a vagyonmérleg-tervezetet és a végleges vagyonmérleget), a vagyonleltárt (a
vagyonleltár-tervezetet és a végleges vagyonleltárt) az e törvény szerinti beszámoló mérlegére és az azt
alátámasztó leltárra vonatkozó előírások szerint kell elkészíteni a (4)-(9) bekezdésben és a 137-143. §-ban
foglaltak figyelembevételével.
(4) A (3) bekezdés szerinti vagyonmérleget - ha törvény másként nem rendelkezik - háromoszlopos
formában kell elkészíteni oly módon, hogy
a) az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérlege tartalmazza a könyv szerinti értéket, - a 137. § (2)
bekezdése, illetve a 139. § (3) bekezdése figyelembevételével - az átértékelési különbözetet, illetve a kettő
együtteseként a vagyonértékelés szerinti értéket,
b) az átalakulással létrejövő gazdasági társaság(ok) vagyonmérlege - a (6)-(7) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - tartalmazza a jogelőd gazdasági társaság(ok) vagyonát (eszközeit, kötelezettségeit, a
kettő különbözeteként a saját tőkét) [a) pont szerinti vagyonmérleg harmadik oszlopa], a 139. § (2)-(5)
bekezdései szerinti eltéréseket ("különbözetek"), illetve a kettő együtteseként a jogutód gazdasági
társaság(ok) vagyonát (eszközeit, kötelezettségeit, a kettő különbözeteként a saját tőkét).
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget külön-külön kell elkészítenie:
a) beolvadás esetében a beolvadó, illetve az átvevő gazdasági társaságnak,
b) összeolvadás esetében az egyesülő gazdasági társaságoknak.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti vagyonmérleg a jogelőd gazdasági társaságok vagyonát
a) beolvadás esetében beolvadó és átvevő gazdasági társaság megbontásban és együttesen,
b) összeolvadás esetében az egyesülő gazdasági társaságok szerinti megbontásban és együttesen
tartalmazza.
(7) A (4) bekezdés a) pontja szerinti vagyonmérleget az átalakulással létrejövő gazdasági társaságok
vagyonmérlegének elkészítéséhez meg kell bontani a gazdasági társaság legfőbb szerve által meghatározott
módon
a) kiválás esetében a kiválással létrejövő, valamint a változatlan társasági formában továbbműködő
gazdasági társaság vagyonmérlegére,
b) különválás esetében a különválással létrejövő gazdasági társaságok vagyonmérlegére.
(8) A (4) bekezdés a) pontja szerinti könyv szerinti értéket az átalakuló gazdasági társaság e törvény
szerinti beszámolója mérlegére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell meghatározni azzal, hogy a
vagyonmérlegben az értékhelyesbítés és az értékhelyesbítés értékelési tartaléka, valamint az értékelési
különbözet és a valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepelhet.
(9) A vagyonmérleget (mind a vagyonmérleg-tervezetet, mind a végleges vagyonmérleget) és az azt
alátámasztó vagyonleltárt (mind a vagyonleltár-tervezetet, mind a végleges vagyonleltárt) könyvvizsgálóval
kell ellenőriztetni. Az átalakulás számviteli bizonylata a könyvvizsgáló által hitelesített vagyonmérleg.
(10) Ha a kiválásra úgy kerül sor, hogy a társaságtól megváló tag(ok) a társasági vagyon egy részével
más, már működő társaság(ok)hoz csatlakozik (csatlakoznak), akkor a kiválásban az átvevő társaság(ok) is
részt vesz(nek) és e tekintetben a vagyonmérlegek (az azokat alátámasztó vagyonleltárak) elkészítése során a
beolvadás szabályait is megfelelően alkalmazni kell.
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137. § (1) Az átalakuló gazdasági társaság a mérlegében (könyveiben) értékkel kimutatott eszközeit és
kötelezettségeit (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is) átértékelheti, a könyveiben
értékkel nem szereplő, a 23. § szerinti feltételeknek megfelelő eszközöket és a gazdasági társaságot terhelő
kötelezettségeket a vagyonmérlegbe felveheti (vagyonátértékelés).
(2) Beolvadás esetében az átvevő gazdasági társaságnál, kiválás esetében a változatlan társasági formában
továbbműködő gazdasági társaságnál nem lehet az eszközöket és a kötelezettségeket átértékelni, az (1)
bekezdés szerinti vagyonátértékelés nem alkalmazható.
(3) Átértékelés esetében az eszközöket piaci értékükön, a kötelezettségeket az elfogadott, illetve a várható
összegben kell a vagyonmérlegben szerepeltetni.
(4)-(5)

Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete
138. § (1) Az átalakuló gazdasági társaságnak - a társaság legfőbb szerve által meghatározott
mérlegfordulónapra (amely nem lehet későbbi időpont, mint az átalakulásról való döntés időpontja) vagyonmérleg-tervezetet kell készíteni. A vagyonmérleg-tervezetet (azonos fordulónappal) vagyonleltártervezettel kell alátámasztani.
(2) Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete az (1) bekezdés szerinti mérlegfordulónapra
vonatkozóan tartalmazza az átalakuló gazdasági társaság eszközeinek és kötelezettségeinek, ezek
különbözeteként a saját tőkének az értékét könyv szerinti, illetve a 137. § szerinti átértékelési különbözettel
korrigált értéken.
(3) A (2) bekezdés szerinti átértékelési különbözeteket a vagyonmérleg-tervezetben külön oszlopban kell
kimutatni, és így a harmadik oszlop az eszközök, a kötelezettségek és a saját tőke vagyonértékelés szerinti
értékét mutatja.
(4) Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében az eszközönként és a kötelezettségenként
külön-külön kimutatott átértékelési különbözetek összevont értékével a saját tőkét kell helyesbíteni,
amennyiben
a) az összevont átértékelési különbözet negatív (vagyis összességében a vagyont leértékelték), a
különbözettel a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell
csökkenteni,
b) az összevont átértékelési különbözet pozitív (vagyis összességében a vagyont felértékelték), a
különbözet összegével a tőketartalékot kell megnövelni.
(5) Ha az átalakuló gazdasági társaság nem él [vagy a 137. § (2) bekezdése szerint nem élhet] az
átértékelés lehetőségével, úgy a vagyonmérleg-tervezetben a saját tőke értéke (a harmadik oszlopban)
megegyezik a saját tőke (első oszlopban szereplő) könyv szerinti értékével.
(6) Az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének harmadik oszlopában a saját tőke
tételében csak jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék (ez utóbbi negatív előjelű is lehet) és lekötött
tartalék tétel szerepelhet, ennek érdekében előzőleg a szükséges átvezetéseket is el kell végezni.
(7) Az átalakuló gazdasági társaság a vagyonmérleg-tervezet fordulónapjára vonatkozóan az analitikus és
a főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni.

Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete
139. § (1) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezete jogelőd gazdasági
társaság vagyonát tartalmazó oszlopának adatai - a 136. § (6)-(7) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével - megegyeznek az átalakuló gazdasági társaság(ok) 138. § szerinti vagyonmérlegtervezete harmadik oszlopának adataival.
(2) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének "különbözetek" oszlopa
tartalmazza:
a) az átalakulással egyidejűleg belépő új tagok (részvényesek) pénzbeli és nem pénzbeli (vagyoni)
hozzájárulását eszközönként, és ezzel azonos értékben a saját tőke (jegyzett tőke, tőketartalék) létesítő okirat
szerinti növekedését;
b) az átalakulás feltételeként meghatározott, a meglévő tagokat (részvényeseket) terhelő, pótlólagosan
teljesítendő pénzbeli és nem pénzbeli (vagyoni) hozzájárulást eszközönként, és ezzel azonos értékben a saját
tőke (jegyzett tőke, tőketartalék) létesítő okirat szerinti növekedését;
c) az átalakulással létrejövő gazdasági társaságban részt venni nem kívánó tagok (részvényesek) részére
kiadásra kerülő eszközöknek és kötelezettségeknek a vagyonmérleg-tervezet szerinti értékét, és ezek
különbözetével azonos értékben a saját tőke (jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék) létesítő okirat
szerinti csökkenését;
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d) a beolvadó, illetve szétváló részvénytársaság részvényesei számára juttatható kiegészítő
készpénzfizetés összegét és ezzel azonos értékben a tőketartalék, az eredménytartalék létesítő okirat szerinti
csökkenését.
(3) A kiválással létrejövő gazdasági társaságnak - ha élt az átértékelés lehetőségével - a vagyonmérlegtervezete "különbözetek" oszlopában elkülönítetten kell kimutatnia az átértékelési különbözetet, a 138. § (4)
bekezdésében foglaltak szerint.
(4) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének "különbözetek" oszlopában
kell kimutatni egyesülés esetén a jogutód gazdasági társaság jegyzett tőkéjének meghatározása során
figyelembe nem vehető részesedések (részvények, törzsbetétek) jogelőd gazdasági társaság vagyonmérlegtervezete szerinti értékét az eszközök, illetve a saját tőke csökkenéseként (a névértéknek megfelelő összeget
a jegyzett tőke csökkenéseként, a névérték és a vagyonmérleg-tervezet szerinti eszközérték különbözetét az
eredménytartalék változásaként). A "különbözetek" oszlop szolgál a törvényben külön nem nevesített egyéb
tételek rendezésére is.
(5) Egyesülés esetén az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében a
"különbözetek" oszlopban kell kiszűrni az egyesülő (jogelőd) gazdasági társaságok vagyonmérlegtervezeteiben szereplő, egymással szemben fennálló követelések-kötelezettségek tételeit a követelések és a
kötelezettségek, illetve az időbeli elhatárolások csökkentésével, valamint ezen követelések és
kötelezettségek, illetve az időbeli elhatárolások értékeinek különbözetével a saját tőkét kell (az
eredménytartalék változásaként) módosítani.
(6) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság(ok) 138. § (1) bekezdése szerinti mérlegfordulónapra
elkészített vagyonmérleg-tervezetét (azonos mérlegfordulónappal) tételes adatokat tartalmazó vagyonleltártervezettel kell alátámasztani.
140. § (1) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetének a jogutód gazdasági
társaság vagyonát tartalmazó oszlopában a saját tőke tételében jegyzett tőke, tőketartalék, eredménytartalék,
illetve lekötött tartalék tételek szerepelhetnek, és csak pozitív összegekkel.
(2) Ha a saját tőke egyes elemeinek - az előző előírások szerint kialakított - értékétől a (3)-(7)
bekezdésben foglaltakat is figyelembe véve a létesítő okiratban a szerződő felek eltérnek, vagy az eltérést
törvény írja elő, akkor a saját tőke - létesítő okirat szerinti megosztásának megfelelő - átrendezéséhez egy
további külön oszlopot ("rendezés" oszlop) is be kell iktatni a vagyonmérleg-tervezetbe.
(3) A vagyonmérleg-tervezetben a saját tőkének jegyzett tőkére, tőketartalékra, eredménytartalékra és
lekötött tartalékra történő megosztása során a gazdasági társaságokról szóló törvény előírásai, illetve a 139.
§, valamint az (1)-(2) és (4)-(7) bekezdés előírásai szerint kell eljárni, azzal, hogy a jegyzett tőke összege
nem haladhatja meg a lekötött tartalékkal csökkentett saját tőke összegét.
(4)
(5) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében a saját tőkén belül a lekötött
tartalék tételében (elkülönítetten) fedezetet kell képezni az átalakulás napjáig várhatóan bekövetkező
vagyonvesztésre.
(6)
(7) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében az eredménytartalék összege
- az (1) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - csak az (1), (3)-(6) bekezdés, valamint a 138. § (4)
bekezdésének a) pontja, illetve a 139. § (3)-(5) bekezdése alapján növelő-csökkentő tételek összevont pozitív
értékével haladhatja meg az átalakuló gazdasági társaság vagyonmérleg-tervezetében egyébként szereplő
eredménytartalék összegét.

A végleges vagyonmérleg
141. § (1) Az átalakulás napjával, az átalakulás napját követő 90 napon belül végleges vagyonmérleget és
végleges vagyonleltárt kell készíteni és a cégbíróságnál letétbe helyezni mind az átalakuló gazdasági
társaságra, mind az átalakulással létrejövő gazdasági társaságra vonatkozóan.
(2) A végleges vagyonmérleget és végleges vagyonleltárt a (3)-(4) és (7) bekezdés szerinti eltérésekkel a
136-140. és 142-143. §-ban foglaltaknak megfelelően kell elkészíteni.
(3) Az átalakulás során megszűnő gazdasági társaság a végleges vagyonmérleg elkészítését megelőzően
köteles az átalakulás napjával - mint mérlegfordulónappal - a számviteli törvény szerinti beszámolóját
elkészíteni, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait lezárni. Az az átalakuló gazdasági társaság, amely az
átalakulás során nem szűnik meg (beolvadásnál az átvevő, kiválásnál a változatlan társasági formában
továbbműködő gazdasági társaság), a végleges vagyonmérlegét a folyamatos könyvelés adatai alapján készíti
el, analitikus és főkönyvi nyilvántartásait nem zárja le, azokat folyamatosan köteles vezetni, az átvett-átadott
eszközöket-kötelezettségeket (ideértve a céltartalékokat és az időbeli elhatárolásokat is), ezek
különbözeteként a saját tőkét a folyamatos könyvelés keretében - az átalakulás időpontjával - rendezi.
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(4) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében kimutatott saját tőke és a
vagyonmérleg-tervezetében kimutatott saját tőke különbözetének összegével - a változás tartalmának és
előjelének megfelelően - a tőketartalékot, az eredménytartalékot, illetve a lekötött tartalékot kell módosítani a
végleges vagyonmérlegben. A tőketartalék módosítása során, ha emiatt a tőketartalék negatívvá válna, a
tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell csökkenteni.
(5) Ha az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti saját tőke - 140. §
(3) bekezdése szerinti lekötött tartalékkal csökkentett, illetve a (7) bekezdés szerinti jegyzett, de még be nem
fizetett tőkeként kimutatott összeggel növelt - összege nem éri el a vagyonmérleg-tervezete szerinti (a
cégbíróságon bejegyzett) jegyzett tőke értékét, a jegyzett tőkét le kell szállítani.
(6)
(7) Az átalakulással létrejövő gazdasági társaság végleges vagyonmérlegében a részére rendelkezésre
bocsátandó - a 139. § (2) bekezdésének a) és b) pontja szerinti - pénzbeli és nem pénzbeli (vagyoni)
hozzájárulás átalakulás napjáig még nem teljesített részét, illetve ezen időpontig ki nem adott - a 139. § (2)
bekezdés c) pontja szerinti - vagyonhányadot az átalakulás napján fennálló állapotnak megfelelően jegyzett,
de még be nem fizetett tőkeként, illetve kötelezettségként kell kimutatni.
(8) Ha a cégbíróság az átalakulás cégbejegyzését elutasítja (megtagadja), vagy a bejegyzési kérelem
visszavonása miatt a cégbejegyzési eljárást megszünteti, az átalakulni kívánó gazdasági társaság a korábbi
formájában működik tovább, végleges vagyonmérleget nem kell készítenie, az e törvény szerinti könyvviteli
nyilvántartásában a meghiúsult átalakulással kapcsolatosan tételek nem szerepelhetnek.
(9) Gazdasági társaság beolvadása esetén az átvevő (beolvasztó) gazdasági társaságnál a beolvadás során
az átvett eszközök és az átvállalt kötelezettségek (ideértve az időbeli elhatárolások, céltartalékok összegeit is)
állományba vett - a megszűnt gazdasági társaság végleges vagyonmérlege szerinti - értékének
különbözetével a saját tőkét kell a létesítő okiratnak megfelelően módosítani. A saját tőke módosítása során az előbbieken túlmenően - a 139. § (4) bekezdése szerinti, a jegyzett tőke meghatározásánál figyelembe nem
vehető részesedések értékét, továbbá a részesedésekhez kapcsolódó üzleti vagy cégérték beolvadás során
megszüntetendő összegét, valamint a 139. § (5) bekezdése szerinti, az egymással szemben fennálló
követelések és kötelezettségek, időbeli elhatárolások értékeinek különbözetét a saját tőkével szemben kell
kivezetni.
142-143. §

Egyéb átalakulás
144. § A gazdasági társaságon kívüli, egyéb vállalkozó átalakulása során - ha az átalakulást törvényi
előírás lehetővé teszi - a 136-143. § előírásait kell értelemszerűen alkalmazni, az alapul szolgáló külön
törvény előírásai figyelembevételével.

Devizanemek közötti áttérés elszámolási szabályai
145. § (1) A vállalkozó az éves beszámolóban, az egyszerűsített éves beszámolóban az adatokat a 20. §
(2), illetve (3)-(5) bekezdésének megfelelően vagy forintban, vagy a létesítő okiratban rögzített devizában
köteles megadni.
(2) Amennyiben a vállalkozó a 20. § (3)-(5) bekezdése szerinti kötelezettség, illetve lehetőség
figyelembevételével az (1) bekezdés szerinti adatokat forint helyett a létesítő okiratban rögzített devizában, a
létesítő okiratban rögzített deviza helyett forintban, illetve a létesítő okiratban rögzített deviza helyett más - a
létesítő okirat módosításában szereplő - devizában adja meg, a forintról devizára, a devizáról forintra, illetve
a devizáról más devizára való áttéréskor a (3)-(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmaznia.
(3) A (2) bekezdés szerinti áttérési időponttal (mint mérlegfordulónappal) e törvény előírásainak
megfelelő éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót kell készíteni az áttérés előtti pénznemben.
(4) A (3) bekezdés szerinti éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót a 153. § előírásainak
megfelelően az áttérést követő 90 napon belül letétbe kell helyezni, a 154. § szerint közzé kell tenni.
(5) A (3) bekezdés szerinti - a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott - éves beszámoló,
egyszerűsített éves beszámoló mérlegében szereplő adatokat a 146-149. § szerint kell forintról devizára,
devizáról forintra, illetve devizáról más devizára átszámítani. Az átszámítás alapján, annak megfelelően az
áttérés napjára vonatkozóan külön mérleget kell készíteni a létesítő okiratban rögzített devizában, illetve
forintban, majd ezen - a könyvvizsgáló által hitelesített - külön mérleg alapján kell a könyveket az áttérés
napját követő nappal, a létesítő okiratban rögzített devizában, illetve forintban megnyitni.
(6) A 20. § (4) és (5) bekezdése szerinti lehetőség alkalmazása esetén az áttérésre csak az üzleti év végén,
az üzleti év mérlegfordulónapjával kerülhet sor.
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Forintról devizára való áttérés
146. § (1) A forintban elkészített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló mérlegének valamennyi
tételét az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam reciprok
értékén kell - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - a létesítő okiratban rögzített devizára átszámítani.
(2) A létesítő okiratban rögzített devizanemben fennálló követeléseket, továbbá valuta-, devizakészleteket,
illetve kötelezettségeket nyilvántartás szerinti valuta-, devizaösszegükben kell az átszámításnál figyelembe
venni.
(3) Amennyiben a létesítő okiratban rögzített devizanemben fennálló követelések, valuta-, devizakészletek
forintban kimutatott értékének az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyam reciprok értékén számított valuta-, devizaértéke eltér a létesítő okiratban rögzített devizában
fennálló követelések, valuta-, devizakészletek devizaértékétől, a különbözetet átszámítási különbözetként a
149. § (1) bekezdése szerint kell figyelembe venni.
(4) Amennyiben a létesítő okiratban rögzített devizanemben fennálló kötelezettségek forintban kimutatott
értékének az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam
reciprok értékén számított devizaértéke eltér a létesítő okiratban rögzített devizában fennálló kötelezettség
devizaértékétől, a különbözetet átszámítási különbözetként kell a 149. § (1) bekezdése szerint figyelembe
venni.
(5) Amennyiben a létesítő okiratban rögzítettől eltérő devizanemben fennálló követelések, pénzeszközök
forintértékéből az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam
reciprok értékével számított - a létesítő okiratban rögzített devizanem szerinti - devizaértéke eltér ezen
követelések, illetve pénzeszközök valutáinak, devizáinak a keresztárfolyamok alapján számított - a létesítő
okiratban rögzített devizanem szerinti - devizaértékétől, akkor a különbözetet átszámítási különbözetként a
149. § (1) bekezdése szerint kell figyelembe venni.
(6) Amennyiben a létesítő okiratban rögzítettől eltérő devizanemben fennálló kötelezettségek
forintértékéből az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyam
reciprok értékével számított - a létesítő okiratban rögzített devizanem szerinti - devizaértéke eltér ezen
kötelezettségek devizáinak a keresztárfolyamok alapján számított - a létesítő okiratban rögzített devizanem
szerinti - devizaértékétől, akkor a különbözetet átszámítási különbözetként kell a 149. § (1) bekezdése szerint
figyelembe venni.

Devizáról forintra való áttérés
147. § (1) Az áttérést megelőzően a létesítő okiratban rögzített devizanemben elkészített éves beszámoló,
egyszerűsített éves beszámoló mérlegének valamennyi tételét az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti
Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon kell - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak kivételével - forintra
átszámítani.
(2) A forintban fennálló követeléseket, továbbá a forintpénzeszközöket, illetve a forintban fennálló
kötelezettségeket nyilvántartás szerinti forintösszegükben kell az átszámításnál figyelembe venni.
(3) Amennyiben a forintban fennálló követelések, illetve forintpénzeszközök valutában, devizában
kimutatott értékének az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos
devizaárfolyamon számított forintértéke eltér a forintban fennálló követelések, illetve forintpénzeszközök
nyilvántartás szerinti forintösszegétől, a különbözetet átszámítási különbözetként a 149. § (1) bekezdése
szerint kell figyelembe venni.
(4) Amennyiben a forintban fennálló kötelezettségek devizában kimutatott értékének az áttérés napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számított forintértéke eltér a
forintban fennálló kötelezettségek nyilvántartás szerinti forintösszegétől, a különbözetet átszámítási
különbözetként kell a 149. § (1) bekezdése szerint figyelembe venni.
(5) A létesítő okiratban - az áttérést megelőzően - rögzítettől eltérő devizanemben fennálló
követeléseknél, pénzeszközöknél, amennyiben a létesítő okiratban - az áttérést megelőzően - rögzített
valutában, devizában kimutatott értékének az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által
közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számított forintértéke eltér ezen követelések, illetve pénzeszközök
valutáinak, devizáinak a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti, az áttérés napjára vonatkozó devizaárfolyamon
számított forintértékétől, akkor a különbözetet átszámítási különbözetként a 149. § (1) bekezdése szerint kell
figyelembe venni.
(6) A létesítő okiratban - az áttérést megelőzően - rögzítettől eltérő devizanemben fennálló
kötelezettségeknél, amennyiben a létesítő okiratban rögzített devizában kimutatott értékének az áttérés
napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon számított forintértéke
eltér ezen kötelezettségek devizáinak a 60. § (4)-(6) bekezdése szerinti, az áttérés napjára vonatkozó
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devizaárfolyamon átszámított forintértékétől, akkor a különbözetet átszámítási különbözetként a 149. § (1)
bekezdése szerint kell figyelembe venni.

Devizáról más devizára való áttérés
148. § (1) Az áttérést megelőzően a létesítő okiratban rögzített devizanemben elkészített éves beszámoló,
egyszerűsített éves beszámoló mérlegének valamennyi tételét a létesítő okirat módosítása előtti deviza és a
létesítő okirat módosítása szerinti devizának az áttérés napján érvényes keresztárfolyamán kell átszámítani a
(2)-(7) bekezdésben foglaltak kivételével.
(2) A létesítő okirat módosítása szerinti devizanemben fennálló követeléseket, pénzeszközöket,
értékpapírokat, valamint kötelezettségeket ebben a devizanemben, az áttérést megelőzően külön vezetett
nyilvántartás szerinti valuta-, devizaösszegükben kell az átszámításnál figyelembe venni.
(3) A létesítő okirat módosítása szerinti devizanemben fennálló követelések, pénzeszközök, értékpapírok,
valamint kötelezettségek (2) bekezdés szerinti értéke és az (1) bekezdés szerint átszámított értéke közötti
különbözetet átszámítási különbözetként a 149. § (1) bekezdése szerint kell figyelembe venni.
(4) A létesítő okirat módosítása előtti, illetve utáni devizanemtől eltérő devizanemben fennálló
követeléseket, pénzeszközöket és értékpapírokat az adott deviza és a létesítő okirat módosítása szerinti
deviza áttérés napján érvényes keresztárfolyamán átszámított értéken kell figyelembe venni.
(5) A létesítő okirat módosítása előtti, illetve utáni devizanemtől eltérő devizanemben fennálló
kötelezettségeket az adott deviza és a létesítő okirat módosítása szerinti deviza áttérés napján érvényes
keresztárfolyamán átszámított értéken kell figyelembe venni.
(6) A forintban fennálló követeléseket, pénzeszközöket és értékpapírokat a létesítő okirat módosítása
szerinti devizának az áttérés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamán
átszámított devizaértékén kell figyelembe venni.
(7) A forintban fennálló kötelezettségeket a létesítő okirat módosítása szerinti devizának az áttérés napján
érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett devizaárfolyamán átszámított devizaértékén kell
figyelembe venni.
(8) Amennyiben a (4)-(7) bekezdések szerint számított érték eltér annak az (1) bekezdés szerint
átszámított értékétől, a két érték közötti különbözet összegét, mint átszámítási különbözetet a 149. § (1)
bekezdése szerint kell figyelembe venni.
149. § (1) A 146. § (3)-(6), a 147. § (3)-(6), illetve a 148. § (3) és (8) bekezdése szerinti átszámítási
különbözeteket össze kell vonni, és azzal
a) nyereség esetén a tőketartalékot kell növelni,
b) veszteség esetén az eredménytartalékot kell csökkenteni.
(2) Ha a cégbíróságon forintban bejegyzett jegyzett tőke 146. § (1) bekezdése szerint devizára átszámított
értéke eltér a létesítő okirat módosításában devizában meghatározott és a cégbíróságon devizában bejegyzett
jegyzett tőke devizaértékétől,
a) a különbözettel (amennyiben az átszámított érték az alacsonyabb) a tőketartalék pozitív összegéig a
tőketartalékot, azt meghaladóan az eredménytartalékot kell csökkenteni,
b) a különbözettel (amennyiben az átszámított érték a több) a tőketartalékot kell növelni.
(3) Ha a jegyzett tőke 147. § (1) bekezdése szerint forintra átszámított értéke eltér a létesítő okirat
módosításában forintban meghatározott és a cégbíróságon forintban bejegyzett jegyzett tőke forintértékétől,
a) a különbözettel (amennyiben az átszámított érték az alacsonyabb) a számított jegyzett tőke összegét a
tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékkal, azt meghaladóan az eredménytartalékkal szemben kell
növelni,
b) a különbözettel (amennyiben az átszámított érték a több) a számított jegyzett tőke összegét a
tőketartalékkal szemben kell csökkenteni.
(4) A 148. § (1) bekezdése szerint átszámított jegyzett tőke és a cégnyilvántartásba bejegyzett jegyzett
tőke különbözetét,
a) ha az átszámított érték az alacsonyabb, akkor a tőketartalék pozitív összegéig a tőketartalékkal, azt
meghaladóan az eredménytartalékkal szemben kell növelni a jegyzett tőkét,
b) ha az átszámított érték a több, akkor a tőketartalékkal szemben kell csökkenteni a jegyzett tőkét
a különbözettel.

VIII. Fejezet
SZÁMVITELI SZOLGÁLTATÁS
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150. § (1) E törvény alkalmazásában számviteli szolgáltatás az e törvényben, továbbá a kapcsolódó
kormányrendeletekben előírt könyvvezetési, beszámolókészítési kötelezettség teljesítése érdekében
elvégzendő feladatok összessége (a továbbiakban: könyvviteli szolgáltatás), valamint a könyvvizsgálói
tevékenység.
(2) A könyvviteli szolgáltatás körébe tartozik különösen:
a) a számviteli politika, a könyvviteli elszámolás, a beszámolókészítés rendszerének, módszerének
kialakításával (ideértve a belső információs rendszer kialakítását is), a számlarend, a könyvvezetéshez, a
beszámolókészítéshez szükséges szabályzatok elkészítésével, rendszeres karbantartásával kapcsolatos
feladatok ellátása, beleértve a főkönyvi nyilvántartások vezetését, az összesítő feladások készítését, a
beszámoló összeállítását, a beszámolóban, a könyvviteli nyilvántartásokban szereplő adatok elemzését, a
gazdasági döntéseket megalapozó következtetések levonását is,
b) az elszámolások, a beszámolóban szereplő adatok jogszerűségének, szabályszerűségének,
megbízhatóságának, bizonylatokkal való alátámasztottságának, a számviteli alapelvek követelményei
megtartásának biztosításával a valóságnak megfelelő belső és külső információk előállítása, szolgáltatása.
(3) A törvényi előírásoknak megfelelő, a vállalkozó vagyoni, pénzügyi helyzetéről, működésének
eredményéről megbízható és valós összképet adó beszámoló készítőinek, illetve felülvizsgálóinak az ilyen
tevékenységre jogosító - jogszabályi feltételeken alapuló - engedéllyel kell rendelkezniük.
(4) A könyvvizsgálói tevékenységet végző könyvvizsgálóval, továbbá a könyvvizsgálói
szakképesítéssel szembeni követelményeket külön törvények szabályozzák.
151. § (1) A vállalkozó a 150. § (2) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó feladatok
irányításával, vezetésével, az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált)
éves beszámoló elkészítésével
a) olyan természetes személyt köteles megbízni, illetve ezen feladatok végzésére alkalmazni, aki
okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel, illetve az
engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítéssel egyenértékű szakképesítéssel (ez
utóbbiak a továbbiakban együtt: mérlegképes könyvelői szakképesítés) és a tevékenység ellátására jogosító
engedéllyel rendelkezik, vagy aki a 152/B. § szerinti bejelentést tett, vagy
b) olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot köteles megbízni, amelynek a feladat irányításával,
vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja megfelel az a) pontban meghatározott
követelményeknek.
(2) Az (1) bekezdésben előírt kötelezettség alól mentesül az a vállalkozó, amelynél az éves (éves szintre
átszámított) nettó árbevétel az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában - ennek hiányában a tárgyévben
várhatóan - a 10 millió forintot nem haladja meg.
(3) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkezőkről nyilvántartást kell
vezetni. A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult, mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők,
továbbá az okleveles könyvvizsgálói szakképesítéssel rendelkező nem kamarai tagok nyilvántartását a
könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételét végző szervezet (a továbbiakban: nyilvántartásba
vételt végző szervezet), az aktív és a tagságát szüneteltető kamarai tag könyvvizsgálók nyilvántartását a
Magyar Könyvvizsgálói Kamara vezeti. A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély megadásával
egyidejűleg a nyilvántartásba vételt végző szervezet hivatalból igazolványt állít ki. A nyilvántartás
vezetésének célja annak hiteles dokumentálása, hogy a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult
természetes személy rendelkezik a tevékenység végzéséhez jogszabályban előírt ismeretekkel és szakmai
gyakorlattal. A nyilvántartásban szereplő természetes személyek nyilvános adatainak, az azokban
bekövetkező változásoknak a közzététele az ellenőrzés lehetőségének megteremtését, illetve az időszerű
tájékoztatást szolgálja.
(4) A mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők, valamint az okleveles könyvvizsgálói
szakképesítéssel rendelkező nem kamarai tagok könyvviteli szolgáltatási tevékenysége engedélyezésének és
az engedély visszavonásának, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartásba vételének és a
nyilvántartásból való törlésének, a 152/B. § szerinti bejelentésnek és a határon átnyúló könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való törlésének, a nyilvántartásba vételt
végző szervezet kijelölésének, továbbá a kötelező szakmai továbbképzésnek, a továbbképzés ellenőrzésének,
a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jelentkező szervezetek akkreditációs eljárásának és a
kreditpont-minősítési eljárásnak a szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.
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(5) A mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők, valamint az okleveles könyvvizsgálói
szakképesítéssel rendelkező nem kamarai tagok
a) könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély iránti kérelme tartalmazza a kérelmező
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) lakcímét és levelezési címét,
ac) szakképesítését (mérlegképes könyvelői szakképesítésnél a szakot is), illetve az engedélyezés
szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítésnek elismert szakirányú egyetemi, főiskolai
végzettségét,
ad) ac) pont szerinti szakképesítését, végzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány számát, a kiállító
intézmény nevét, a kiállítás keltét,
ae) az engedélyezéshez előírt számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlata megszerzésének
helyét, időtartamát, valamint annak a munkakörnek vagy tevékenységnek a megnevezését, amelyben a
szakmai gyakorlatot megszerezte, és
af) regisztrálási szakterületét;
b) részére az a) pont szerinti kérelem alapján a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyt meg
kell adni, és egyidejűleg őket a (3) bekezdés szerinti nyilvántartásba fel kell venni, ha
ba) legalább mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkeznek,
bb) a ba) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően legalább 3 éves számviteli, pénzügyi,
ellenőrzési gyakorlatot igazolnak,
bc) büntetlen előéletűek, és nem állnak a könyvviteli szolgáltatás gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt.
(6) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély visszavonásával egyidejűleg a nyilvántartásból
törölni kell azt a természetes személyt,
a) aki a 152. § (1) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettségének teljesítését elmulasztja, és
ezen mulasztását nem tudja kimenteni,
b) aki büntetett előéletűvé vált,
c) akit a bíróság a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól
eltiltott,
d) aki az engedélyezéskor vagy az engedély megadását követően valótlan adatot közölt, az engedély
visszavonására okot adó körülményt 30 napon belül nem jelentette be, a valótlan adatközlés, illetve a
bejelentés elmulasztása utólagos megállapításakor,
e) aki azt kéri,
f) akit jogerős bírói ítélet a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alá helyezett,
g) aki elhalálozott.
(7) Az a természetes személy, akinek a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedélyét
visszavonták, az engedély újbóli megadását és a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásába való újbóli
felvételét kérheti:
a) az engedély visszavonását követő 2 év után, ha arra a (6) bekezdés a) pontja miatt,
b) a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alóli mentesülést követően, ha az engedély
visszavonására a (6) bekezdés b) pontja miatt,
c) a könyvviteli szolgáltatás körébe tartozó tevékenység vonatkozásában a foglalkozástól való eltiltás alóli
mentesítést követően, ha az engedély visszavonására a (6) bekezdés c) pontja miatt,
d) az engedély visszavonását követő 3 év után, ha arra a (6) bekezdés d) pontja miatt,
e) az engedély visszavonását követő 2 év után, ha arra a (6) bekezdés e) pontja miatt,
f) a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően, ha az engedély visszavonására a (6) bekezdés f)
pontja miatt
került sor.
(8) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása tartalmazza az engedéllyel rendelkezők
a) regisztrálási számát,
b) természetes személyazonosító adatait,
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c) lakcímét és levelezési címét,
d) igazolványa számát, az igazolvány kiadásának időpontját,
e) szakképesítését - mérlegképes könyvelői szakképesítés esetében a szakot is -, valamint az
engedélyezés szempontjából mérlegképes könyvelői szakképesítésnek elismert szakirányú egyetemi,
főiskolai végzettségét,
f) e) pont szerinti szakképesítését, végzettségét igazoló oklevél, bizonyítvány számát, a kiállító intézmény
nevét, a kiállítás keltét,
g) az engedélyezéshez előírt számviteli, pénzügyi vagy ellenőrzési gyakorlata megszerzésének
helyét, időtartamát, valamint annak a munkakörnek vagy tevékenységnek a megnevezését, amelyben a
szakmai gyakorlatot jellemzően megszerezték,
h) regisztrálási szakterületét, valamint
i) szakmai továbbképzési kötelezettségének teljesítését.
(9) A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartása tartalmazhatja, a könyvviteli szolgáltatást végző
önkéntes adatszolgáltatása alapján a nyilvántartásba felvettek
a) telefonszámát,
b) elektronikus elérhetőségét,
c) könyvviteli szolgáltatás végzésénél hasznosítható egyéb szakképesítéseit, ezen szakképesítéseket
igazoló oklevél, bizonyítvány számát, a kiállító nevét, a kiállítás keltét,
d) államilag elismert idegennyelv-tudását igazoló, eredményes nyelvvizsga (nyelvvizsgák) típusát,
valamint fokozatát.
(10) A nyilvántartásba vett könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosult természetes személy neve,
születési neve, anyja születési neve, regisztrálási száma, igazolványszáma, regisztrálási szakterülete,
valamint hozzájárulása esetén egyéb, a nyilvántartásban szereplő adata nyilvános, azokról bárki tájékoztatást
kaphat.
(11) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a tárgyévben nyilvántartásba vett és nyilvántartásból
törölt természetes személyek (10) bekezdés szerinti nyilvános adatait, valamint a nyilvántartásba vettek ezen
adataiban bekövetkezett változásokat az egységes Kormányzati Portálon évente közzéteszi, továbbá
internetes honlapján valamennyi nyilvántartásba vett természetes személy előbbi adatait nyilvánosságra
hozza, és biztosítja, hogy a nyilvános adatokról a nyilvántartásba vételt végző szervezettől bárki tájékoztatást
kapjon.
(12) A mérlegképes könyvelői szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményeit a számviteli
szabályozásért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) rendeletben szabályozza.
(13) A nyilvántartásból törölt természetes személyek adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet a
törlést követő 10 évig köteles megőrizni.
(14) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvénytől
eltérően, ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az engedély megadásáról a rá irányadó ügyintézési
határidőn belül nem hozott határozatot, akkor a kérelmezőt nem illeti meg a kérelmezett tevékenység
megkezdésének, illetve folytatásának joga, és a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló
törvénynek a hatóság mulasztására vonatkozó általános szabályait kell alkalmazni.
151/A. § (1) A könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély kiadása iránti kérelem benyújtásával
egyidejűleg a kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű, valamint nem
áll a könyvviteli szolgáltatás gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények
fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére
- annak a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély kiadása iránti kérelem elbírálása céljából
benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa. Az adatigénylés során a nyilvántartásba vételt végző szervezet
a (2) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet az engedélyhez kötött könnyviteli szolgáltatás gyakorlásának
időtartama alatt lefolytatott hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt, hogy a könyvviteli szolgáltatás
végzésére jogosító engedéllyel rendelkező személy büntetlen előéletű, és nem áll a könyvviteli szolgáltatás
gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzést folytató nyilvántartásba vételt
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végző szervezet adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon
adatra irányulhat, hogy a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedéllyel rendelkező személy
büntetlen előéletű-e, valamint a könyvviteli szolgáltatás gyakorlását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt áll-e.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a nyilvántartásba vételt végző szervezet
a) a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély kiadása iránti eljárás jogerős befejezéséig vagy
b) a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosító engedély kiadása esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára
vagy az engedély visszavonására irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.
152. § (1) A könyvviteli szolgáltatást végzők kötelesek a már megszerzett ismereteket naprakészen
tartani, fejleszteni, a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni. Ennek érdekében kötelesek
szakmai továbbképzésen részt venni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzés tematikáját, időtartamát - a szakmai szervezetek és az Országos
Számviteli Bizottság bevonásával - a miniszter határozza meg.
(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzést a miniszter által akkreditált szervezet végezheti.
152/A. § A 151. § szerinti engedélyezési eljárásért, valamint a 152. § (3) bekezdése szerinti akkreditációs
eljárásért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
152/B. § (1) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvény szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező természetes személy szolgáltató a Magyar
Köztársaság területén a 151. § (1) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatás határon átnyúló
szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles - a külföldi bizonyítványok és
oklevelek elismeréséről szóló törvény rendelkezéseire is figyelemmel - a nyilvántartásba vételt végző
szervezetnek bejelenteni. A nyilvántartásba vételt végző szervezet a könyvviteli szolgáltatás végzésére
jogosult bejelentést tevőt nyilvántartásba veszi.
(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező könyvviteli szolgáltatásnyújtó szervezet határon
átnyúló szolgáltatási tevékenysége keretében a 151. § (1) bekezdése szerinti könyvviteli szolgáltatást akkor
folytathat, ha a feladat irányításával, vezetésével, a beszámoló elkészítésével megbízott tagja, alkalmazottja
teljesítette az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségét.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésre és a bejelentést tevők nyilvántartásba vételére megfelelően
alkalmazni kell a 151. § (5) bekezdés a) pont aa)-ad) és af) alpontjában, b) pont bc) alpontjában, (6)
bekezdés b)-g) pontjában, (7) bekezdés b)-f) pontjában, (8) bekezdés a)-c), e), f) és h) pontjában, (9)-(11) és
(13) bekezdésében, valamint a 152/A. §-ban foglalt rendelkezéseket.
(4) A határon átnyúló szolgáltatásnyújtás tekintetében az átmeneti és alkalmi jelleget a szolgáltatás
időtartamára, gyakoriságára, rendszerességére és folytonosságára tekintettel a nyilvántartásba vételt végző
szervezet esetenként állapítja meg.

IX. Fejezet
NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL ÉS KÖZZÉTÉTEL
Letétbe helyezés
153. § (1) A kettős könyvvitelt vezető, cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó köteles a jóváhagyásra
jogosult testület által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat
esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az
adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150 napon belül letétbe helyezni ugyanolyan formában és
tartalommal (szövegezésben), mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az éves beszámolót vagy az
egyszerűsített éves beszámolót felülvizsgálta.
(2) Az anyavállalat a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott összevont (konszolidált) éves
beszámolót a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független
könyvvizsgálói jelentéssel együtt az összevont (konszolidált) éves beszámoló mérlegfordulónapjától
számított 180 napon belül köteles letétbe helyezni ugyanolyan formában és tartalommal (szövegezésben),
mint amelynek alapján a könyvvizsgáló az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgálta.
(3)
(4) A letétbe helyezett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, egyszerűsített beszámoló,
összevont (konszolidált) éves beszámoló adatai, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot
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vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt
nyilvánosak, azokról bárki tájékoztatást kaphat, és másolatot készíthet.
(5) A külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe köteles a külföldi székhelyű vállalkozás
által elfogadott éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék
megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt, valamint az adózott
eredmény felhasználására vonatkozó határozatot az adott üzleti év mérlegfordulónapjától számított 150
napon belül letétbe helyezni.

Közzététel
154. § (1) Minden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó (ideértve a külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepét is) köteles az éves beszámolót, illetve az egyszerűsített éves beszámolót, kötelező
könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó
független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.
(2) A vállalkozó köteles biztosítani, hogy munkavállalói, alkalmazottai, tagjai az éves beszámolót, az
egyszerűsített éves beszámolót, az összevont (konszolidált) éves beszámolót, kötelező könyvvizsgálat esetén
a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói
jelentést a vállalkozó (az anyavállalat) székhelyén megtekinthessék és azokról teljes vagy részleges
másolatot készíthessenek.
(3) Ha a vállalkozó közzétett éves beszámolóját, illetve egyszerűsített éves beszámolóját könyvvizsgáló
nem ellenőrizte, vagy kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló a záradék megadását elutasította,
akkor a vállalkozó az általa elkészített éves beszámoló, illetve egyszerűsített éves beszámoló mérlegén,
eredménykimutatásán, kiegészítő mellékletén (ezek minden egyes példányán) köteles feltüntetni a következő
szöveget: "A közzétett adatok könyvvizsgálattal nincsenek alátámasztva."
(4) Az anyavállalat köteles az összevont (konszolidált) éves beszámolót a könyvvizsgálói záradékot vagy
a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt közzétenni.
(5) A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibák esetén a már közzétett - az adott üzleti évet
megelőző üzleti évre vonatkozó - éves beszámolót, egyszerűsített éves beszámolót ismételten közzé kell
tenni. Az ismételten közzétett éves beszámolóban, egyszerűsített éves beszámolóban a jóváhagyásra jogosult
testület által elfogadott, az ismételt közzétételt megelőzően közzétett üzleti év
a) mérlegének záró adata mellett az ellenőrzés megállapításainak ezen eszközök és források értékét
összevontan módosító összegeit,
b) eredménykimutatásának tárgyévi oszlopának adatai mellett az ellenőrzés megállapításainak az előző
év(ek) eredményét érintő értékeit összevontan
kell feltüntetni.
(6) Az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló ismételt közzétételéhez is szükséges - kötelező
könyvvizsgálat esetén - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó
független könyvvizsgálói jelentés, a jóváhagyásra jogosult testület elé terjesztés, továbbá a jóváhagyást
követő 30 napon belül - a cégjegyzékbe bejegyzett vállalkozó esetén - a letétbe helyezés. Nem kell a
megelőző üzleti év éves beszámolóját, egyszerűsített éves beszámolóját ismételten letétbe helyezni és
közzétenni, ha az erre nyitva álló határidő letelte előtt az adott üzleti évi éves beszámoló, egyszerűsített éves
beszámoló letétbe helyezése és közzététele megtörtént és annak mérlegében és eredménykimutatásában a
lezárt korábbi üzleti év(ek)re vonatkozó módosítások külön oszlopban bemutatásra kerültek.
(7) Közzétételi kötelezettségének - ideértve az ismételt közzétételt is - azzal tesz eleget a vállalkozó, a
külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha az éves beszámoló, az egyszerűsített éves
beszámoló, az anyavállalat az összevont (konszolidált) éves beszámoló egy eredeti vagy egy hiteles másolati
példányát, kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának
elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel, valamint a cégnyilvánosságról, a bírósági
cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény szerinti elektronikus űrlappal együtt a céginformációs
szolgálatnak megküldi a kormányzati portál útján. Az elektronikus űrlapot a céginformációs szolgálat
továbbítja az állami adóhatóság felé.
(8) A 10. § (2) bekezdése szerinti vállalkozó a (7) bekezdésben szereplő dokumentumokat az üzleti
jelentéssel, az összevont (konszolidált) üzleti jelentéssel együtt - az ott megjelölt időpontban - internetes
honlapján is köteles közzétenni, és a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a következő
második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítani.
(9) Amennyiben a vállalkozó e törvény vagy más jogszabály, illetve saját döntés alapján az internetes
honlapján vagy egyéb más módon is közzéteszi a beszámolót és a kapcsolódó üzleti jelentést, a
könyvvizsgálatra való hivatkozás tekintetében a (3) bekezdés szerint köteles eljárni.
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(10) A cégjegyzékbe be nem jegyzett vállalkozó - ha jogszabály a közzétételről, annak módjáról külön
rendelkezik - a közzétételről az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő 150 napon belül, az ismételt
közzétételről az ellenőrzés befejezését követő három hónapon belül köteles gondoskodni.
(11) Ha a vállalkozó nem tett eleget letétbe helyezési, valamint közzétételi kötelezettségének és a letétbe
helyezés, a közzététel elmaradása harmadik fél jogos érdekeit érinti, a harmadik fél kezdeményezheti a
cégbíróság törvényességi felügyeleti eljárását.
(12) Az éves beszámoló részét nem képező üzleti jelentés, az összevont (konszolidált) üzleti jelentés
megtekintését a vállalkozó, illetve az anyavállalat székhelyén minden érdekelt részére biztosítani kell,
továbbá lehetővé kell tenni azt, hogy arról minden érdekelt teljes vagy részleges másolatot készíthessen.
154/A. § (1) Azon külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, amely vállalkozás székhelye
az Európai Unió valamely tagállamában található, mentesül a 153. § (5) bekezdésében előírt letétbe
helyezési, a 154. §-ban előírt közzétételi, valamint a 155. §-ban előírt könyvvizsgálati kötelezettség alól.
(2) Az (1) bekezdésben említett kötelezettségek alól mentesül továbbá azon külföldi székhelyű vállalkozás
magyarországi fióktelepe is, amely vállalkozás székhelye nem az Európai Unió valamely tagállamában
található, azonban az adott állam jogszabályai által előírt éves beszámoló készítési, könyvvizsgálati, letétbe
helyezési és közzétételi kötelezettségek összhangban vannak az Európai Unió vonatkozó előírásaival. Ezen
államok listáját a miniszter teszi közzé.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben említett kötelezettségek teljesítése alól mentesülő fióktelepet kizárólag a
külföldi székhelyű vállalkozás által a székhely szerinti állam jogszabályai alapján összeállított éves
beszámoló, illetve összevont (konszolidált) éves beszámoló tekintetében terheli közzétételi és letétbe
helyezési kötelezettség, azzal a feltétellel, hogy ezen beszámolóknak az összeállítása, ellenőrzése,
közzététele és letétbe helyezése az Európai Unió vonatkozó irányelveivel összhangban történt.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott közzétételi és letétbe helyezési kötelezettségének a fióktelep magyar
nyelven köteles eleget tenni.
(5) A közzétételi, letétbe helyezési és könyvvizsgálati kötelezettség alól az (1)-(2) bekezdés alapján
mentesülő fióktelep köteles a fióktelep működéséről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló
és adózási célú kimutatások megtekintését, valamint azokról másolat készítését a fióktelep székhelyén az
érintett felek részére lehetővé tenni.
(6) A külföldi hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások magyarországi fióktelepei éves beszámolója
közzétételi, letétbe helyezési és könyvvizsgálati kötelezettségéről az ezen vállalkozásokra vonatkozó, sajátos
számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendelet rendelkezik.
154/B. § (1) A vállalkozó (ideértve az anyavállalatot és a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi
fióktelepét is) a 153-154/A. §-okban foglalt letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének - a
cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény vonatkozó előírásainak
figyelembevételével - elektronikus úton tesz eleget.
(2) A vállalkozó az éves beszámolónak, az egyszerűsített éves beszámolónak, az összevont (konszolidált)
éves beszámolónak a céginformációs szolgálat részére a kormányzati portál útján történő (1) bekezdés
szerinti megküldésével egyidejűleg teljesíti mind a letétbe helyezési, mind a közzétételi kötelezettségét.

X. Fejezet
KÖNYVVIZSGÁLAT
A könyvvizsgálat célja, a könyvvizsgálati kötelezettség
155. § (1) A könyvvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a vállalkozó által az üzleti évről készített
éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, továbbá az összevont (konszolidált) éves beszámoló e
törvény előírásai szerint készült, és ennek megfelelően megbízható és valós képet ad a vállalkozó (a
konszolidálásba bevont vállalkozások együttes) vagyoni és pénzügyi helyzetéről, a működés eredményéről.
A könyvvizsgálat során ellenőrizni kell az éves beszámoló, az összevont (konszolidált) éves beszámoló és a
kapcsolódó üzleti jelentés adatainak összhangját, kapcsolatát is.
(2) Kötelező a könyvvizsgálat - a (3) bekezdésben foglaltak kivételével - minden kettős könyvvitelt vezető
vállalkozónál. Minden olyan esetben, amikor a könyvvizsgálat e törvény vagy más jogszabály előírásai
szerint nem kötelező, a vállalkozó dönthet arról, hogy a beszámoló felülvizsgálatával könyvvizsgálót bíz
meg.
(3) Nem kötelező a könyvvizsgálat, ha az alábbi két feltétel együttesen teljesül:
a) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó
árbevétele nem haladta meg a 100 millió forintot, és
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b) az üzleti évet megelőző két üzleti év átlagában a vállalkozó által átlagosan foglalkoztatottak száma nem
haladta meg az 50 főt.
(4) Jogelőd nélkül alapított vállalkozónál - a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásakor -, ha az üzleti évet
megelőző két üzleti év egyikének vagy mindkettőnek az adatai hiányoznak vagy csak részben állnak
rendelkezésre, akkor a tárgyévi várható adatokat és - ha van - a megelőző (első) üzleti évi (éves szintre
átszámított) adatait kell figyelembe venni.
(5) A (3) bekezdésben foglaltakat nem alkalmazhatja:
a) az a kettős könyvvitelt vezető vállalkozó, ahol a könyvvizsgálatot jogszabály írja elő,
b) a takarékszövetkezet,
c) a konszolidálásba bevont vállalkozás,
d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe,
e) az a vállalkozó, amelyik a 4. § (4) bekezdése szerint - a megbízható és valós kép érdekében - a kivételes
esetben eltér a törvény előírásaitól.
(6) Ha kötelező a könyvvizsgálat, akkor a vállalkozó legfőbb szerve az üzleti évről készített éves
beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló felülvizsgálatára, az abban foglaltak valódiságának és
jogszabályszerűségének ellenőrzésére köteles a (7) bekezdésnek megfelelően bejegyzett könyvvizsgálót,
könyvvizsgáló céget - az előző üzleti év éves beszámolójának, egyszerűsített éves beszámolójának
elfogadásakor, jogelőd nélkül alapított vállalkozónál az üzleti év mérlegfordulónapja előtt - választani.
(7) A (6) bekezdés szerinti könyvvizsgálatra a Magyar Könyvvizsgálói Kamara tagja vagy a Magyar
Könyvvizsgálói Kamaránál nyilvántartásba bejegyzett könyvvizsgáló cég választható.
(8) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló kötelező felülvizsgálatára, a (7) bekezdésnek megfelelően
bejegyzett könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget az anyavállalat tulajdonosai választják. A könyvvizsgálót,
könyvvizsgáló céget a konszolidálásra kerülő üzleti év mérlegfordulónapja előtt a (6) bekezdésben foglaltak
szerinti időpontban kell megválasztani.
(9) Ha az összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálatára a (8) bekezdés szerint nem
választottak könyvvizsgálót, könyvvizsgáló céget, akkor az anyavállalat könyvvizsgálójának, könyvvizsgáló
cégének a feladata az összevont (konszolidált) éves beszámoló felülvizsgálata is. Erről az anyavállalat
könyvvizsgálójával, könyvvizsgáló cégével írásban, a (8) bekezdés szerinti időpontig kell megállapodni.
(10) A bejegyzett könyvvizsgálóra, a könyvvizsgáló cégre egyebekben a gazdasági társaságokról szóló
törvény, a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló törvény, valamint a
Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói
közfelügyeletről szóló törvény előírásai az irányadóak.
155/A. § (1) A 155. § (6) bekezdése szerinti könyvvizsgáló vagy könyvvizsgáló cég megbízása csak
megfelelő indok alapján mondható fel. A számviteli vagy a könyvvizsgálati eljárások tekintetében fennálló
véleményeltérés nem minősül megfelelő indoknak.
(2) A vállalkozó az ok megjelölésével közli a Könyvvizsgálói Közfelügyeleti Bizottsággal, ha a kamarai
tag könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég a megbízásának időtartama alatt lemondott, vagy ha a megbízást a
vállalkozó felmondta.
155/B. § (1) Ha a megbízó legfőbb szerve könyvvizsgáló céget választ a könyvvizsgálói tevékenység
ellátására, a személyében felelős kamarai tag könyvvizsgáló helyettesítésére - annak tartós távolléte esetére helyettes könyvvizsgáló is kijelölhető.
(2) Helyettes könyvvizsgáló csak kamarai tag könyvvizsgáló lehet, aki megfelel mindazon
követelményeknek, amelyeknek a helyettesített könyvvizsgálónak is meg kellett felelnie a feladat
ellátásához.
(3) A helyettes és a helyettesített könyvvizsgáló köteles együttműködni annak érdekében, hogy a
megbízás tárgyát képező könyvvizsgálói tevékenység megfelelően kerüljön ellátásra.
(4) Helyettesítés esetén a könyvvizsgálói tevékenység ellátása során a helyettes könyvvizsgálót
ugyanazon jogok illetik meg, és ugyanazon kötelezettségek terhelik, mint a helyettesített könyvvizsgálót.

Könyvvizsgálói jelentés és a könyvvizsgálói záradék
156. § (1) A vállalkozótól független könyvvizsgáló feladata az éves beszámoló, az egyszerűsített éves
beszámoló valódiságának és szabályszerűségének (a mérleg, az eredménykimutatás, a kiegészítő melléklet)
felülvizsgálata, e törvény és a létesítő okirat előírásai betartásának ellenőrzése, és ennek alapján az éves
beszámolóról, az egyszerűsített éves beszámolóról a könyvvizsgáló állásfoglalását tükröző vélemény
kialakítása, a független könyvvizsgálói jelentés elkészítése.
(2) Az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálója köteles együttműködni a konszolidálásba
bevont vállalkozás könyvvizsgálójával annak érdekében, hogy az összevont (konszolidált) éves beszámolóba
összefoglalt éves beszámolók adatai megfeleljenek az összevont (konszolidált) éves beszámolókészítés
követelményeinek, és a konszolidálásba bevont vállalkozások figyelembe vegyék az összevont (konszolidált)
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éves beszámoló készítésének a rájuk vonatkozó előírásait. Ez azonban az összevont (konszolidált) éves
beszámoló könyvvizsgálójának a felelősségét nem korlátozza.
(3) A konszolidálásba bevont vállalkozás könyvvizsgálója köteles az összevont (konszolidált) éves
beszámoló felülvizsgálatát végző könyvvizsgálóval együttműködni annak érdekében, hogy az összevont
(konszolidált) éves beszámoló megbízható és valós képet adjon a konszolidálásba bevont vállalkozások
együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről.
(4) A könyvvizsgáló az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált)
éves beszámoló felülvizsgálatáról - a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is
tartalmazó - írásbeli könyvvizsgálói jelentést köteles készíteni és azt megbízójának átadni.
(5) A független könyvvizsgálói jelentésnek tartalmaznia kell:
a) a független könyvvizsgálói jelentés címét, továbbá címzettjét;
b) a könyvvizsgálat tárgyát képező éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló, összevont
(konszolidált) éves beszámoló azonosítóit (különösen melyik vállalkozó, melyik üzleti évre vonatkozó,
milyen mérlegfordulónappal készült, milyen főbb jellemző adatokat tartalmazó beszámolója), a beszámoló
összeállításánál alkalmazott beszámolási szabályrendszer megjelölésével együtt;
c) a könyvvizsgálat hatókörének leírását, a könyvvizsgálat során alkalmazott könyvvizsgálati
standardrendszer megjelölését;
d) az elvégzett, a könyvvizsgálói véleményt (a záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását)
megfelelően alátámasztó vizsgálatok jellegét, összefoglaló bemutatását;
e) a könyvvizsgáló éves beszámolóhoz, egyszerűsített éves beszámolóhoz, összevont (konszolidált) éves
beszámolóhoz adott, a könyvvizsgálói záradékban vagy a záradék megadásának elutasításában kifejezett
véleményét, határozott álláspontját arról, hogy a beszámoló megfelel-e az e törvényben foglaltaknak, továbbá
azon egyéb jogszabályok előírásainak, amelyek a könyvvizsgáló számára a beszámolóban szereplő adatok
vonatkozásában feladatokat határoznak meg;
f) a (hitelesítő, korlátozott, elutasító) könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását;
g) hivatkozást bármely olyan kérdésre, amelyre a könyvvizsgáló hangsúlyosan fel kívánja hívni a
figyelmet anélkül, hogy az a könyvvizsgáló véleményét minősítette volna (figyelemfelhívó megjegyzés);
h) a könyvvizsgáló véleményét arról, hogy az éves beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló
összhangban áll-e az ugyanazon üzleti évről készített üzleti jelentéssel;
i) a könyvvizsgálói jelentés keltezését;
j) a könyvvizsgálatért személyében felelős könyvvizsgáló nevét, aláírását, kamarai bejegyzési
(nyilvántartási) számát;
k) könyvvizsgáló cég esetén a - j) pontban foglaltakon túlmenően - társaság képviseletére jogosult
személy nevét, aláírását, a társaság megnevezését, székhelyét, kamarai nyilvántartási számát is.
(6) Ha a kiegészítő mellékletben a vállalkozó [az összevont (konszolidált) éves beszámoló kiegészítő
mellékletében az anyavállalat] nem, vagy nem a valóságnak megfelelően értékel, akkor a könyvvizsgáló az
írásbeli könyvvizsgálói jelentésben köteles bemutatni az általa feltárt tényeket és megállapításokat, kitérve az
előző üzleti évre, továbbá az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az összevont (konszolidált)
éves beszámoló mérlegfordulónapja után bekövetkezett jelentősebb eseményekre és főleg hátrányos
változásokra, az éves eredményt befolyásoló kedvezőtlen tényezők bemutatására.
157. § (1) A könyvvizsgáló jogosult a vállalkozótól, annak alkalmazottaitól az ellenőrzés során adatokat
és felvilágosítást kérni.
(2) Ha a könyvvizsgáló az ellenőrzés során a jogszabályi rendelkezések, a létesítő okirat megsértéséről,
vagy olyan tényről szerez tudomást, amely a vállalkozó helyzetét, jövőbeni kilátásait hátrányosan
befolyásolja, erről haladéktalanul köteles megbízóját értesíteni, s indokolt esetben jogosult, illetve köteles az
igazgatóság, a felügyelő bizottság vagy a legfőbb szerv összehívását kezdeményezni.
(3) A könyvvizsgálót a tevékenysége során tudomására jutott tények, adatok, üzleti információk
tekintetében titoktartási kötelezettség terheli.
(4) Az összevont (konszolidált) éves beszámolót felülvizsgáló könyvvizsgálónak - ha a gondos vizsgálat
szükségessé teszi - az anya- és leányvállalatokkal, illetve ezek könyvvizsgálóival szemben is megvannak az
(1) és (2) bekezdésben előírt jogai, valamint a (3) bekezdésben meghatározott kötelezettsége.
158. § (1) Ha a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során megállapítja, hogy az éves beszámoló (az
egyszerűsített éves beszámoló) a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós
képet ad, a felülvizsgálat során sem törvénysértést, sem szabálytalanságot nem tapasztalt és ezért az éves
beszámolóban, az egyszerűsített éves beszámolóban foglaltakkal egyetért, a beszámolóhoz kapcsolódóan a
következőket is magában foglaló hitelesítő záradékot ad: "A könyvvizsgálat során a vállalkozó éves
beszámolóját (egyszerűsített éves beszámolóját), annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és
ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az éves beszámolót (az
egyszerűsített éves beszámolót) a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek szerint
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készítették el. Az éves beszámoló (az egyszerűsített éves beszámoló) a vállalkozó vagyoni, pénzügyi és
jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. Az üzleti jelentés az éves beszámoló adataival
összhangban van."
(2) Ha a könyvvizsgáló a felülvizsgálat során megállapítja, hogy az összevont (konszolidált) éves
beszámoló a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről
megbízható és valós képet ad, a felülvizsgálat során sem törvénysértést, sem szabálytalanságot nem tapasztalt
és ezért az összevont (konszolidált) éves beszámolóban foglaltakkal egyetért, az összevont (konszolidált)
éves beszámolóhoz kapcsolódóan a következőket is magában foglaló hitelesítő záradékot ad: "A
könyvvizsgálat során az összevont (konszolidált) éves beszámolót, annak részeit és tételeit, azok bizonylati
alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltam, és
ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztem arról, hogy az összevont (konszolidált) éves
beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és az általános számviteli elvek figyelembevételével állították
össze. Az összevont (konszolidált) éves beszámoló a konszolidálásba bevont vállalkozások együttes vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad, annak adataival az összevont (konszolidált)
üzleti jelentés összhangban van."
(3) Ha a könyvvizsgáló azt állapítja meg, hogy az éves beszámoló, az egyszerűsített éves beszámoló, az
összevont (konszolidált) éves beszámoló egészében vagy részben nem felel meg e törvény előírásainak és a
valóságnak, akkor a hitelesítő záradék helyett korlátozott vagy elutasító záradékot ad a záradék korlátozása
vagy elutasítása okainak részletes feltüntetésével.
(4) Ha a könyvvizsgáló nem tud záradékot adni, mert ahhoz nem tudott elegendő és megfelelő
könyvvizsgálói bizonyítékot szerezni, akkor a záradék megadásának elutasítását (az elutasítás okainak
részletes feltüntetésével) tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést kell letétbe helyezni, illetve
közzétenni.
(5) Amennyiben az összevont (konszolidált) éves beszámolót a 10. § (2) vagy (3) bekezdése alapján, a
nemzetközi számviteli standardoknak megfelelően állították össze, úgy erre a könyvvizsgálói záradékban is
megfelelően utalni kell.
(6) Kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgáló által ellenőrzött éves beszámoló, egyszerűsített éves
beszámoló, összevont (konszolidált) éves beszámoló a független könyvvizsgálói jelentéssel együtt
terjeszthető a legfőbb szerv (a részvénytársaság közgyűlése, a korlátolt felelősségű társaság taggyűlése) elé.
(7) Amennyiben a közgyűlés, a taggyűlés az eléterjesztett éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló,
összevont (konszolidált) éves beszámoló adatait megváltoztatja, vagy olyan információ jutott a
könyvvizsgáló tudomására, amely mellett a közgyűlést, a taggyűlést megelőzően adott könyvvizsgálói
záradék már nem tükrözi a valós helyzetet, a könyvvizsgálónak a letétbe helyezésre, a közzétételre kerülő
éves beszámolóhoz, egyszerűsített éves beszámolóhoz, összevont (konszolidált) éves beszámolóhoz a
valóságnak megfelelő könyvvizsgálói záradékot is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentést kell - még a
letétbe helyezést, a közzétételt megelőzően - készítenie.

XI. Fejezet
KÖNYVVEZETÉS, BIZONYLATOLÁS
Kettős könyvvitel
159. § A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a tulajdonában lévő
eszközökről és azok forrásairól, továbbá a gazdasági műveletekről olyan könyvviteli nyilvántartást köteles
vezetni, amely az eszközökben (aktívákban) és a forrásokban (passzívákban) bekövetkezett változásokat a
valóságnak megfelelően, folyamatosan, zárt rendszerben, áttekinthetően mutatja.

Az egységes számlakeret
160. § (1) Az egységes számlakeret célja, hogy a gazdálkodó eszközeinek és forrásainak, a gazdasági
műveletek eredményre gyakorolt hatásának egységes rendszerbe foglalásával segítséget adjon a gazdálkodó
számvitelének megszervezéséhez, biztosítsa az e törvény szerinti, illetve e törvény felhatalmazása alapján
kiadott kormányrendelet szerinti beszámoló elkészítéséhez szükséges alapinformációkat.
(2) Az 1-4. számlaosztály tartalmazza a mérlegszámlákat, ezen belül az 1-3. számlaosztály az
eszközszámlákat, a 4. számlaosztály pedig a forrásszámlákat. E számlaosztályok számlái biztosítják a mérleg
elkészítéséhez szükséges adatokat.
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a) Az 1. számlaosztály az immateriális javak, a tárgyi eszközök (ideértve a rendeltetésszerűen használatba
nem vett, üzembe nem helyezett beruházásokat is), valamint a befektetett pénzügyi eszközök nyilvántartására
szolgáló számlákat foglalja magában.
b) A 2. számlaosztály a vásárolt és a saját előállítású készleteket foglalja magában.
c) A 3. számlaosztály tartalmazza a készletek kivételével a forgóeszközök (a pénzeszközök, az
értékpapírok, a vevőkkel, az adósokkal, a munkavállalókkal és a tagokkal, az állami költségvetéssel és az
egyéb szervezetekkel szembeni követelések), továbbá az aktív időbeli elhatárolások számláit.
d) A 4. számlaosztályban kell kimutatni az eszközök forrásait. Idetartoznak a saját tőke, a céltartalékok, a
hosszú és rövid lejáratú kötelezettségek, valamint a passzív időbeli elhatárolások számlái.
(3) Az eredménykimutatás elkészítéséhez, a mérleg szerinti eredmény megállapításához szükséges
adatokat az 5. és a 8-9. számlaosztály számlái tartalmazzák.
a) Az 5. számlaosztály a költségeket költségnemek szerint csoportosítva tartalmazza. Az 5.
számlaosztályon belül a költségnemek: anyagköltség, igénybe vett szolgáltatások költségei, egyéb
szolgáltatások költségei, bérköltség, személyi jellegű egyéb kifizetések, bérjárulékok, értékcsökkenési leírás.
A számlaosztályon belül - az eredménykimutatást összköltség eljárással készítő vállalkozónak elkülönítetten kell kimutatni az - egyébként költségnemnek, költségmegtérülésnek nem minősülő - aktivált
saját teljesítmények tárgyévi értékének változását, mint a vele azonos nagyságú közvetlen költségek
fedezetét, és az értékesítésre nem került teljesítmények közvetlen önköltséggel azonos értékét.
b) A 8. számlaosztály az összköltség eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az
anyagjellegű ráfordításokat [ezen belül az anyagköltséget, az igénybe vett szolgáltatások értékét, az egyéb
szolgáltatások értékét, az eladott áruk beszerzési értékét, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét], a
személyi jellegű ráfordításokat (ezen belül a bérköltséget, a személyi jellegű egyéb kifizetéseket, a
bérjárulékokat) és az értékcsökkenési leírást, valamint az egyéb ráfordításokat, a pénzügyi műveletek
ráfordításait, a rendkívüli ráfordításokat, az eredményt terhelő adót. A 8. számlaosztály a forgalmi költség
eljárással készülő eredménykimutatáshoz tartalmazza az értékesítés elszámolt közvetlen önköltségét, az
eladott áruk beszerzési értékét, az eladott (közvetített) szolgáltatások értékét, az értékesítés közvetett
költségeit (ezen belül az értékesítési, forgalmazási, az igazgatási, az egyéb általános költségeket), valamint az
egyéb ráfordításokat, a pénzügyi műveletek ráfordításait, a rendkívüli ráfordításokat, az eredményt terhelő
adót.
c) A 9. számlaosztályban kell kimutatni az értékesítés árbevételét, az egyéb bevételeket, a pénzügyi
műveletek bevételeit, a rendkívüli bevételeket.
(4) A 6-7. számlaosztály - a gazdálkodó döntésének megfelelően - használható a vezetői információk
biztosítására. E számlaosztályok szabad használata lehetővé teszi a vállalkozáson belüli egységek
elszámoltatását, a költséggazdálkodás, az önköltségszámítás sajátos rendszerének kialakítását.
(5) A 0. számlaosztály azokat a nyilvántartási számlákat tartalmazza, amelyeken kimutatott tételek az
adott üzleti év mérleg szerinti eredményét, a mérlegfordulónapi saját tőke összegét közvetlenül nem
befolyásolják. A 0. számlaosztályban a mérlegen kívüli tételeket is ki kell mutatni. Ilyenek a függő
kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) kötelezettségek, külön kiemelve a határidős, az opciós ügyletek és swap
ügyletek határidős részének szerződés szerinti értékét mindaddig, amíg a kötelezettség, az ügylet teljesítése
(lezárása) meg nem történt, szerződés szerint le nem járt, továbbá a határidős, az opciós ügyletek és swap
ügyletek határidős ügyletrésze miatt fennálló követelések.

Számlarend
161. § (1) A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó az egységes számlakeret előírásainak
figyelembevételével olyan számlarendet köteles készíteni, amely szerinti könyvvezetés az e törvényben előírt
beszámoló készítését maradéktalanul biztosítja.
(2) A számlarend a következőket tartalmazza:
a) minden alkalmazásra kijelölt számla számjelét és megnevezését,
b) a számla tartalmát, ha az a számla megnevezéséből egyértelműen nem következik, továbbá a számla
értéke növekedésének, csökkenésének jogcímeit, a számlát érintő gazdasági eseményeket, azok más
számlákkal való kapcsolatát,
c) a főkönyvi számla és az analitikus nyilvántartás kapcsolatát,
d) a számlarendben foglaltakat alátámasztó bizonylati rendet.
(3) Az analitikus nyilvántartásoknak szoros kapcsolatban kell lenniük a főkönyvi könyveléssel, és a kettő
között az értékadatok számszerű egyeztetésének lehetőségét biztosítani kell.
(4) A számlarend összeállításáért, annak folyamatos karbantartásáért, a naprakész könyvvezetés
helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a felelős.
(5) Az újonnan alakuló - e törvény hatálya alá tartozó és kettős könyvvitelt vezető - gazdálkodó köteles
számlarendjét a megalakulás időpontjától számított 90 napon belül, az egyszeres könyvvitelről a kettős
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könyvvitelre áttérő gazdálkodó az áttérés időpontjáig elkészíteni. E törvény változása esetén a számlarend
szükséges módosítását a törvényi változás hatálybalépését követő 90 napon belül kell elvégezni.
161/A. § (1) A gazdálkodónak a könyvvezetésre, a bizonylatolásra vonatkozó részletes belső szabályait
úgy kell kialakítania, hogy az a mérleg és az eredménykimutatás alátámasztásán túlmenően a kiegészítő
melléklet adatainak közvetlen alátámasztására is alkalmas legyen.
(2) A közpénzek felhasználásának és a köztulajdon használatának nyilvánossága és ellenőrizhetősége
érdekében a gazdálkodó nyilvántartási (könyvvezetési) rendszerét köteles oly módon továbbrészletezni, hogy
abból a vonatkozó külön jogszabályban meghatározott adatok rendelkezésre álljanak.

Egyszeres könyvvitel
162. § (1) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a kezelésében, a használatában, illetve a
tulajdonában lévő pénzeszközökről és azok forrásairól, továbbá a pénzforgalmi gazdasági műveletekről, a
pénzforgalmi műveletekhez közvetve kapcsolódó, de tényleges pénzmozgást nem eredményező végleges
vagyonváltozásokról, nem pénzben kiegyenlített bevételekről, ráfordításokról olyan könyvviteli
nyilvántartást (pénzforgalmi könyvvitel) köteles vezetni, amely ezen eszközökben és forrásokban
bekövetkezett változásokat a valóságnak megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. E könyvviteli
nyilvántartáshoz kapcsolódóan az egyszerűsített beszámoló összeállításához szükséges, hogy a gazdálkodó
az eszközökről, a forrásokról részletező nyilvántartásokat is a valóságnak megfelelően és folyamatosan
vezessen.
(2) A pénzeszközökről és azok forrásairól, valamint az azokban beállott változásokról vezetett könyvviteli
nyilvántartási kötelezettségnek naplófőkönyv vagy más, a követelményeknek megfelelő nyilvántartás
vezetésével lehet eleget tenni. Az alkalmazott nyilvántartási rendszernek olyannak kell lennie, amely a teljes
üzleti pénzforgalmat, a pénzforgalomhoz kapcsolódó, de pénzmozgással nem járó vagyon- és
eredményváltozásokat az elszámolások egyezőségét biztosító formában mutatja ki.
(3) A könyvvezetés folyamatosságáért és helyességéért a gazdálkodó képviseletére jogosult személy a
felelős.

A könyvviteli rendszerek változtatása
163. § (1) Az egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre történő áttéréskor az egyszerűsített mérleg
alapján kell a nyitómérleget elkészíteni úgy, hogy a mérleg főösszege ne változzon meg. A nyitómérleg
eredménytartalék sorába az egyszerűsített mérlegben kimutatott eredménytartalék és tartalék együttes
összegét kell beállítani. Az egyszerűsített mérleg szerinti eredményt a nyitómérlegben a mérleg szerinti
eredmény sorban kell szerepeltetni. Nyitás után
a) a vevők - fizetendő általános forgalmi adót nem tartalmazó - állományával azonos összegű árbevételt el
kell számolni az eredménytartalékkal szemben;
b) a szállítók mérleg szerinti - levonható általános forgalmi adót nem tartalmazó - állományából azon
tételeket, amelyek a vásárolt készletek nyitómérleg szerinti állományában nem szerepelnek (szolgáltatások,
előző üzleti évben már felhasznált, értékesített, vásárolt készletek), költségként el kell számolni az
eredménytartalékkal szemben;
c) a 102. § (6) bekezdésének a) pontjában felsorolt, a tartalékban figyelembe vett tételek összegét - ide
nem értve a vevőkkel szembeni követeléseket - el kell számolni rendkívüli bevételként az
eredménytartalékkal szemben;
d) a céltartalékok nyitómérlegben szereplő összegével azonos összeget el kell számolni rendkívüli
ráfordításként az eredménytartalékkal szemben;
e) a 103. § (2) bekezdése szerinti - a tartaléknál a 102. § (6) bekezdésének b) pontja szerint figyelembe
vett - kötelezettségek közül azokat, amelyeket az egyszeres könyvvitelben költségként, ráfordításként még
nem lehetett érvényesíteni, nyitás után rendkívüli ráfordításként az eredménytartalékkal szemben kell
elszámolni;
f) a 103. § (4) bekezdése szerint az egyszerűsített mérlegben kötelezettségként kimutatott, a
tevékenységhez jogszabály vagy államközi megállapodás alapján kapott vissza nem térítendő támogatás még
fel nem használt összegét a kötelezettségek közül - rendkívüli bevételként elszámolva - ki kell vezetni. Ezt a
rendkívüli bevételt a 45. § (1) bekezdése szerinti halasztott bevételek között időbelileg el kell határolni.
(2) Az áttérés előtti üzleti évről az eredménylevezetés alapján nem kell eredménykimutatást készíteni.
163/A. § (1) A kettős könyvvitelről az egyszeres könyvvitelre áttérő gazdálkodónak az áttérést
közvetlenül megelőző üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló mérlege alapján,
az egyszeres könyvvitel megnyitásához egyszerűsített mérleget kell készítenie a (2)-(4) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével.
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(2) Az áttérést közvetlenül megelőző üzleti évről készített éves beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló
összeállítását megelőzően az alapítás-átszervezés aktivált értékét, az időbeli elhatárolásokat - a 33. § (1)
bekezdése, a 45. § (1) bekezdésének b) és c) pontja, valamint a 45. § (1) bekezdésének a) pontjából a 103. §
(4) bekezdése szerinti feltételeknek megfelelő jogcímen történő elhatárolások kivételével - az eredmény
terhére, illetve az eredmény javára történő elszámolással, a 33. § (1) bekezdése szerinti aktív időbeli
elhatárolást az átvállalt kötelezettséggel szemben, a 45. § (1) bekezdésének b) és c) pontja szerinti passzív
időbeli elhatárolást az annak jogcíméül szolgáló eszközzel szemben, a 45. § (1) bekezdésének a) pontja
szerinti passzív időbeli elhatárolásból a 103. § (4) bekezdése szerinti feltételek mellett kapott pénzeszközök
miatti elhatárolást a hosszú lejáratú kötelezettségekkel szemben, az értékhelyesbítéseket az értékhelyesbítés
értékelési tartalékával, az értékelési különbözeteket a valós értékelés értékelési tartalékával szemben meg
kell szüntetni.
(3) A (2) bekezdésben foglalt korrekciók figyelembevételével meghatározott adatokat az egyszerűsített
mérleg megfelelő tételeibe kell beállítani. A vevőkkel szembeni, az egyéb, nem pénzkiadásból származó
követelések, a szállítókkal szembeni, az egyéb, nem pénzbevételből származó kötelezettségek állományát a
pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések, illetve a pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek
között kell szerepeltetni. Az eredménytartalékot és a mérleg szerinti eredményt az egyszerűsített mérleg
eredménytartalék, illetve egyszerűsített mérleg szerinti eredmény sorába kell beállítani. Az egyszerűsített
mérleg tartalék sorába az áttéréskor összeg nem kerül.
(4) Az egyszeres könyvviteli nyilvántartások megnyitását követően az egyszerűsített mérlegben
kimutatott, az áttérés előtt megfizetett vásárolt készletek állományát anyag- és árubeszerzési költségként, a
saját termelésű készletek állományát egyéb termelési és kezelési költségként el kell számolni.

Könyvviteli zárlat
164. § (1) A könyvviteli zárlathoz az üzleti év végén a folyamatos könyvelés teljessé tétele érdekében
végzett kiegészítő, helyesbítő, egyeztető, összesítő könyvelési munkák és a számlák technikai lezárása
tartoznak.
(2) A kettős könyvvitelt vezető gazdálkodó a könyvviteli számlákból az általa választott időszakonként,
de legalább a beszámoló elkészítését, valamint a más jogszabályban előírt, a számviteli adatokon alapuló
adatszolgáltatás teljesítését megelőzően, annak alátámasztására főkönyvi kivonatot köteles készíteni.
(3) Az egyszeres könyvvitelt vezető gazdálkodó a naplófőkönyvet vagy más, e törvény követelményeinek
megfelelő nyilvántartást az általa választott időszakonként, de legalább az egyszerűsített beszámoló
alátámasztásához, valamint a más jogszabályban előírt, a számviteli adatokon alapuló adatszolgáltatáshoz
köteles lezárni.

A bizonylati elv és a bizonylati fegyelem
165. § (1) Minden gazdasági műveletről, eseményről, amely az eszközök, illetve az eszközök forrásainak
állományát vagy összetételét megváltoztatja, bizonylatot kell kiállítani (készíteni). A gazdasági műveletek
(események) folyamatát tükröző összes bizonylat adatait a könyvviteli nyilvántartásokban rögzíteni kell.
(2) A számviteli (könyvviteli) nyilvántartásokba csak szabályszerűen kiállított bizonylat alapján szabad
adatokat bejegyezni. Szabályszerű az a bizonylat, amely az adott gazdasági műveletre (eseményre)
vonatkozóan a könyvvitelben rögzítendő és a más jogszabályban előírt adatokat a valóságnak megfelelően,
hiánytalanul tartalmazza, megfelel a bizonylat általános alaki és tartalmi követelményeinek, és amelyet - hiba
esetén - előírásszerűen javítottak.
(3) A bizonylatok feldolgozási rendjének kialakításakor figyelembe kell venni a következőket is:
a) a pénzeszközöket érintő gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait késedelem nélkül,
készpénzforgalom esetén a pénzmozgással egyidejűleg, illetve bankszámla forgalomnál a hitelintézeti
értesítés megérkezésekor, az egyéb pénzeszközöket érintő tételeket legkésőbb a tárgyhót követő hó 15-éig a
könyvekben rögzíteni kell;
b) az egyéb gazdasági műveletek, események bizonylatainak adatait a gazdasági műveletek, események
megtörténte után, legalább negyedévenként, a számviteli politikában meghatározott időpontig (kivéve, ha
más jogszabály eltérő rendelkezést nem tartalmaz), legkésőbb a tárgynegyedévet követő hó végéig kell a
könyvekben rögzíteni.
(4) A főkönyvi könyvelés, az analitikus nyilvántartások és a bizonylatok adatai közötti egyeztetés és
ellenőrzés lehetőségét, függetlenül az adathordozók fajtájától, a feldolgozás (kézi vagy gépi) technikájától,
logikailag zárt rendszerrel biztosítani kell.
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Számviteli bizonylatok
166. § (1) Számviteli bizonylat minden olyan a gazdálkodó által kiállított, készített, illetve a
gazdálkodóval üzleti vagy egyéb kapcsolatban álló természetes személy vagy más gazdálkodó által kiállított,
készített okmány (számla, szerződés, megállapodás, kimutatás, hitelintézeti bizonylat, bankkivonat,
jogszabályi rendelkezés, egyéb ilyennek minősíthető irat) - függetlenül annak nyomdai vagy egyéb előállítási
módjától -, amely a gazdasági esemény számviteli elszámolását (nyilvántartását) támasztja alá.
(2) A számviteli bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag hitelesnek, megbízhatónak és helytállónak kell
lennie. A bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét szem előtt kell tartani.
(3) A számviteli bizonylatot a gazdasági művelet, esemény megtörténtének, illetve a gazdasági intézkedés
megtételének vagy végrehajtásának időpontjában, illetve időszakában, magyar nyelven kell kiállítani. A
magyar nyelven kiállított bizonylaton az adatok más nyelv(ek)en is feltüntethetők.
(4) A számviteli bizonylatot - a (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az eltérést az adott gazdasági
művelet, esemény, illetve intézkedés jellemzői indokolják - idegen nyelven is ki lehet állítani. Az idegen
nyelven kibocsátott, illetve a befogadott idegen nyelvű bizonylaton azokat az adatokat, megjelöléseket,
amelyek a bizonylat hitelességéhez, a megbízható, a valóságnak megfelelő adatrögzítéshez, könyveléshez
szükségesek - a könyvviteli nyilvántartásokban történő rögzítést megelőzően - belső szabályzatban
meghatározott módon magyarul is fel kell tüntetni.
(5) Átalakulás esetén a jogelődnél - a jogutód cégjegyzékbe való bejegyzése napjától - keletkezett
bizonylatok, illetve a jogelőd nevére kiállított bizonylatok alapján a gazdasági eseményeket a jogutód (több
jogutód esetén az, amelyiknél a gazdasági esemény hatása megjelenik) rögzíti a könyvviteli
nyilvántartásokban, amennyiben a jogelőd éves beszámolója, egyszerűsített éves beszámolója elkészítése
során azokat figyelembe venni nem lehetett, illetve, ha a jogelőd nem tudta azokat figyelembe venni.
(6) A számviteli bizonylatokon az adatok időtállóságát a 169. §-ban meghatározott megőrzési időn belül
biztosítani kell.
167. § (1) A könyvviteli elszámolást közvetlenül alátámasztó bizonylat általános alaki és tartalmi kellékei
a következők:
a) a bizonylat megnevezése és sorszáma vagy egyéb más azonosítója;
b) a bizonylatot kiállító gazdálkodó (ezen belül a szervezeti egység) megjelölése;
c) a gazdasági műveletet elrendelő személy vagy szervezet megjelölése, az utalványozó és a rendelkezés
végrehajtását igazoló személy, valamint a szervezettől függően az ellenőr aláírása; a készletmozgások
bizonylatain és a pénzkezelési bizonylatokon az átvevő, az ellennyugtákon a befizető aláírása;
d) a bizonylat kiállításának időpontja, illetve - a gazdasági művelet jellegétől, időbeni hatályától függően annak az időpontnak vagy időszaknak a megjelölése, amelyre a bizonylat adatait vonatkoztatni kell (a
gazdasági művelet teljesítésének időpontja, időszaka);
e) a (megtörtént) gazdasági művelet tartalmának leírása vagy megjelölése, a gazdasági művelet okozta
változások mennyiségi, minőségi és - a gazdasági művelet jellegétől, a könyvviteli elszámolás rendjétől
függően - értékbeni adatai;
f) külső bizonylat esetében a bizonylatnak tartalmaznia kell többek között: a bizonylatot kiállító
gazdálkodó nevét, címét;
g) bizonylatok adatainak összesítése esetén az összesítés alapjául szolgáló bizonylatok körének, valamint
annak az időszaknak a megjelölése, amelyre az összesítés vonatkozik;
h) a könyvelés módjára, az érintett könyvviteli számlákra történő hivatkozás;
i) a könyvviteli nyilvántartásokban történt rögzítés időpontja, igazolása;
j) továbbá minden olyan adat, amelyet jogszabály előír.
(2) A számlával, az egyszerűsített adattartalmú számlával kapcsolatos további követelményeket más
jogszabály is meghatározhat.
(3) A bizonylat (ideértve mind a kibocsátott, mind a befogadott bizonylatokat) alaki és tartalmi
hitelessége, megbízhatósága - ha az más módon nem biztosítható - a gazdálkodó képviseletére jogosult
személy (ideértve a Polgári Törvénykönyv szerinti képviseletet is), vagy belső szabályzatban erre külön
feljogosított személy aláírásával is igazolható.
(4)
(5) Számviteli bizonylatként alkalmazható az elektronikus aláírásról szóló törvény szerinti legalább
fokozott biztonságú elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátott elektronikus dokumentum, irat, ha
megfelel e törvény előírásainak. Az elektronikus dokumentumok, iratok bizonylatként történő
alkalmazásának feltételeit, hitelességének, megbízhatóságának követelményeit más jogszabály is
meghatározhatja.
(6) Ha a könyvviteli nyilvántartás mint számviteli bizonylat technikai, optikai eljárás eredménye,
biztosítani kell:
a) az adatok vizuális megjelenítése érdekében azoknak - szükség esetén - a késedelem nélküli kiíratását,
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b) az egyértelmű azonosítás érdekében a kódjegyzéket.
(7) A gazdálkodó az (1) bekezdés h) és i) pontjában, illetve a 166. § (4) bekezdésében foglalt
kötelezettségnek oly módon is eleget tehet, hogy a megjelölt adatokat, információkat és igazolásokat az
eredeti bizonylathoz egyértelmű hozzárendeléssel, elválaszthatatlan módon, az utólagos módosítás
lehetőségét kizárva csatolja.

Szigorú számadási kötelezettség
168. § (1) A készpénz kezeléséhez, más jogszabály előírása alapján meghatározott gazdasági
eseményekhez kapcsolódó bizonylatokat (ideértve a számlát, az egyszerűsített adattartalmú számlát és a
nyugtát is), továbbá minden olyan nyomtatványt, amelyért a nyomtatvány értékét meghaladó vagy a
nyomtatványon szereplő névértéknek megfelelő ellenértéket kell fizetni, vagy amelynek az illetéktelen
felhasználása visszaélésre adhat alkalmat, szigorú számadási kötelezettség alá kell vonni.
(2) A szigorú számadási kötelezettség a bizonylatot, a nyomtatványt kibocsátót terheli.
(3) A szigorú számadás alá vont bizonylatokról, nyomtatványokról a kezelésükkel megbízott vagy a
kibocsátásukra jogosult személynek olyan nyilvántartást kell vezetni, amely biztosítja azok elszámoltatását.

A bizonylatok megőrzése
169. § (1) A gazdálkodó az üzleti évről készített beszámolót, az üzleti jelentést, valamint az azokat
alátámasztó leltárt, értékelést, főkönyvi kivonatot, továbbá a naplófőkönyvet vagy más, a törvény
követelményeinek megfelelő nyilvántartást olvasható formában legalább 10 évig köteles megőrizni.
(2) A könyvviteli elszámolást közvetlenül és közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatot (ideértve a
főkönyvi számlákat, az analitikus, illetve részletező nyilvántartásokat is), legalább 8 évig kell olvasható
formában, a könyvelési feljegyzések hivatkozása alapján visszakereshető módon megőrizni.
(3) A szigorú számadású bizonylatok rontott példányaira is vonatkozik a (2) bekezdés szerinti megőrzési
kötelezettség.
(4) A megőrzési időn belüli szervezeti változás (ideértve a jogutód nélküli megszűnést is) nem
hatálytalanítja e kötelezettséget, így az (1), illetve (2) bekezdés szerinti bizonylatok megőrzéséről a
szervezeti változás végrehajtásakor intézkedni kell.
(5) Az elektronikus formában kiállított bizonylatot - az elektronikus archiválásra vonatkozó külön
jogszabály előírásainak, valamint a 167. § (5) bekezdése szerinti feltételeknek a figyelembevételével elektronikus formában kell megőrizni, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa a bizonylat összes
adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az utólagos módosítás
lehetőségét.
(6) Az eredetileg nem elektronikus formában kiállított bizonylat - az elektronikus archiválásra vonatkozó
külön jogszabály előírásainak, valamint a 167. § (5) bekezdése szerinti feltételeknek a figyelembevételével elektronikus formában is megőrizhető, oly módon, hogy az alkalmazott módszer biztosítsa az eredeti
bizonylat összes adatának késedelem nélküli előállítását, folyamatos leolvashatóságát, illetve kizárja az
utólagos módosítás lehetőségét.

XII. Fejezet
JOGKÖVETKEZMÉNYEK
170. § (1) E törvényben előírt számviteli szabályok megsértéséért való felelősségre a Polgári
Törvénykönyv általános felelősségi szabályait kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésében foglaltakon túlmenően, a törvényben foglalt rendelkezések megsértése esetén az
érintettek a külön törvényekben (Büntető Törvénykönyv, szabálysértésekről szóló törvény) meghatározott
felelősséggel is tartoznak.
(3) Amennyiben az adóhatóság megállapítja, hogy a 154. § (3) bekezdése szerint közzétett éves
beszámoló, egyszerűsített éves beszámoló egészében vagy részben nem felel meg e törvény előírásainak,
akkor az ilyen beszámolót készítő vállalkozóra az adózás rendjéről szóló törvény szerint mulasztási bírság
szabható ki.

XIII. Fejezet
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AZ ORSZÁGOS SZÁMVITELI BIZOTTSÁG
A bizottság létrehozása
171. § (1) A számvitel elméletének és alkalmazott módszertani megoldásának fejlesztésére, a törvényben
foglalt számviteli alapelvek gyakorlati érvényesülésének elősegítésére a miniszter szakértőkből Országos
Számviteli Bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hoz létre.
(2) A bizottság elnökét és tagjait a miniszter nevezi ki, illetve menti fel.
(3) A miniszter a bizottság tagjainak legalább kétharmadát a szakmai szervezetek javaslata alapján nevezi
ki.

A bizottság feladata
172. § A bizottság feladata különösen:
a) rendszeresen javaslatokat tesz a miniszter részére a törvény esetleges módosításának
kezdeményezésére, számviteli ajánlások felülvizsgálatára vagy újak megalkotására,
b) ellátja a 176. § szerinti nemzeti számviteli standardok előkészítésével, elfogadásával, értelmezésével
kapcsolatos, a 178. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kormányrendeletben meghatározott feladatokat,
c) figyelemmel kíséri a számviteli rendszer gyakorlati megvalósulását, a felmerülő problémák
megoldására javaslatot ad a miniszter részére,
d) rendszeresen javaslatot tesz a könyvvizsgálói feladatok végrehajtását is segítő számviteli ajánlások
elkészítésére, felülvizsgálatára,
e) a külföldi számviteli szabályozást és gyakorlatot figyelemmel kíséri, azokról a magyar vállalkozókat
tájékoztatja.

A bizottság működése
173. § (1) A bizottság munkáját az elnök irányítja, akinek tevékenységét a titkárság segíti.
(2) A titkársági feladatok ellátásáról a miniszter gondoskodik.
(3) A bizottság a vonatkozó jogszabályok figyelembevételével kialakítja és írásban rögzíti szervezeti és
működési rendjét.
(4) A bizottság munkája - a szervezeti és működési rendben szabályozott kivételektől eltekintve nyilvános.

XIV. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
174. § (1) Ez a törvény - a (2)-(4) bekezdésben foglaltak kivételével - 2001. január 1-jével lép hatályba
azzal, hogy rendelkezéseit először a 2001. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(2) A 4. § (5) bekezdése az Európai Unióhoz való csatlakozással egyidejűleg lép hatályba.
(3) A fölérendelt anyavállalat, ha az Európai Gazdasági Térség valamely államában székhellyel
rendelkezik, a 116. § (1) bekezdése alapján a belföldi székhelyű alárendelt anyavállalatot az Európai
Unióhoz való csatlakozás időpontját követő üzleti évben mentesítheti.
(4) A 151. § (1) bekezdése 2003. január 1-jével lép hatályba.
(5)

Az Európai Unió jogának való megfelelés
175. § (1) E törvény megállapítja az Európai Parlament és a Tanács 2002. július 19-i, a nemzetközi
számviteli standardok alkalmazásáról szóló 1606/2002/EK rendeletének végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket.
(2) E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
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a) a Tanács 1978. július 25-i, 78/660/EGK (negyedik) irányelve a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének
g) pontja alapján meghatározott jogi formájú társaságok éves beszámolójáról,
b) a Tanács 1983. június 13-i, 83/349/EGK (hetedik) irányelve a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g)
pontja alapján az összevont (konszolidált) éves beszámolóról,
c) a Tanács 1984. november 27-i, 84/569/EGK irányelve a 78/660/EGK irányelvben ECU-ben kifejezett
összegek felülvizsgálatáról,
d) a Tanács 1989. december 21-i, 89/666/EGK (tizenegyedik) irányelve a valamely tagállam jogának
hatálya alá tartozó meghatározott jogi formájú társaságoknak egy másik tagállamban létesített fióktelepeire
vonatkozó bejelentési és közzétételi követelményeiről,
e) a Tanács 1990. november 8-i, 90/604/EGK irányelve az éves beszámolóról szóló 78/660/EGK
irányelvnek és az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK irányelvnek a kis- és
középvállalkozásokra vonatkozó mentességek és a beszámolók ECU-ben történő közzététele tekintetében
történő módosításáról,
f) a Tanács 1990. november 8-i, 90/605/EGK irányelve az éves beszámolóról szóló 78/660/EGK
irányelvnek és az összevont (konszolidált) éves beszámolóról szóló 83/349/EGK irányelvnek az alkalmazási
kör tekintetében történő módosításáról,
g) a Tanács 1994. március 21-i, 94/8/EK irányelve a 78/660/EGK irányelvnek az ECU-ben kifejezett
összegek felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról,
h) a Tanács 1999. június 17-i, 1999/60/EK irányelve az ECU-ben kifejezett összegek tekintetében a
78/660/EGK irányelv módosításáról,
i) az Európai Parlament és a Tanács 2001. szeptember 27-i, 2001/65/EK irányelve a 78/660/EGK, a
83/349/EGK és a 86/635/EGK irányelvnek az egyes társaságok, illetve a bankok, valamint egyéb pénzügyi
intézmények éves és összevont (konszolidált) beszámolójára vonatkozó értékelési szabályok tekintetében
történő módosításáról,
j) a Tanács 2003. május 13-i, 2003/38/EK irányelve a meghatározott jogi formájú társaságok éves
beszámolójáról szóló 78/660/EGK irányelvnek az euróban kifejezett összegek tekintetében történő
módosításáról,
k) az Európai Parlament és a Tanács 2003. június 18-i, 2003/51/EK irányelve a meghatározott jogi
formájú társaságok, a bankok és más pénzügyi intézmények, illetve biztosítóintézetek éves és összevont
(konszolidált) éves beszámolóiról szóló 78/660/EGK, 83/349/EGK, 86/635/EGK és 91/674/EGK irányelvek
módosításáról,
l) az Európai Parlament és a Tanács 2004. április 21-i, 2004/25/EK irányelve a nyilvános vételi ajánlatról,
m) az Európai Parlament és a Tanács 2006. május 17-i, 2006/43/EK irányelve az éves és összevont
(konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról, a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi
irányelv módosításáról, valamint a 84/253/EGK tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről,
n) az Európai Parlament és a Tanács 2006. június 14-i, 2006/46/EK irányelve a meghatározott jogi
formájú társaságok éves beszámolójáról szóló 78/660/EGK, az összevont (konszolidált) éves beszámolóról
szóló 83/349/EGK, a bankok és más pénzügyi intézmények éves beszámolójáról és konszolidált éves
beszámolójáról szóló 86/635/EGK, valamint a biztosítóintézetek éves és összevont (konszolidált) éves
beszámolóiról szóló 91/674/EGK tanácsi irányelv módosításáról.

A magyar számviteli standardok
176. § Azokat a törvényi előírásokhoz kapcsolódó részletes szabályokat, módszereket, eljárásokat,
amelyek a megbízható és valós kép bemutatásához szükségesek, nemzeti számviteli standardokba kell
foglalni.

Átmeneti rendelkezések
177. § (1) A 2003. december 31-én egyszeres könyvvitelt vezető vállalkozónak 2004. január 1-jével az
egyszeres könyvvitelről a kettős könyvvitelre át kell térnie.
(2) A 25. § (9) bekezdése szerint az immateriális javakra adott előlegek, továbbá a 26. § (3) bekezdése
szerint az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok, valamint a 26. § (6) bekezdése szerinti
tenyészállatok átsorolását 2001. január 1-jével - a nyitó tételek könyvelését követően - el kell végezni.
(3) A 38. § (2) és (3) bekezdése szerint a tőketartalékból, illetve az eredménytartalékból lekötött
összegeket, továbbá az eredménytartalék javára korábban elszámolt pótbefizetés összegét 2001. január 1jével - a nyitó tételek könyvelését követően - a lekötött tartalékba át kell vezetni. Amennyiben a
szövetkezetnél a fel nem osztható szövetkezeti vagyon a jegyzett tőkében szerepel, a törvény hatálybalépését
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követő 180 napon belül gondoskodni kell annak a jegyzett tőke leszállításával a lekötött tartalékba
helyezéséről.
(4)
(5) Amennyiben a 2001-ben befejeződő üzleti év mérlegfordulónapján a valutapénztárban lévő
valutakészlet, a devizaszámlán lévő deviza, továbbá a külföldi pénzértékre szóló követelés, befektetett
pénzügyi eszköz, értékpapír, illetve kötelezettség 60. § (3) bekezdése szerint megállapított értékelési
különbözete összevontan árfolyamnyereség, a vállalkozó dönthet arról, hogy az összevontan
árfolyamnyereséget jelentő különbözetet
a) a 60. § (3) bekezdésének b) pontja szerint időbelileg elhatárolja, vagy
b) a 33. § (2) bekezdése szerint a megelőző üzleti év(ek)ben időbelileg elhatárolt nem realizált
árfolyamveszteséget ilyen összeggel csökkentve, annak fedezetére használja fel, ezért azt a 60. § (3)
bekezdésének b) pontja szerint nem határolja el.
(6) A 2001. évi összevont (konszolidált) éves beszámoló készítési kötelezettségnek a 117. § (1) bekezdése
szerinti feltételei teljesülésének meghatározásánál a 117. § (2) bekezdése szerinti vállalkozások 1999-2000.
évi adatait kell viszonyítani a 117. § (1) bekezdése szerinti mutatóértékekhez.
(7) A 155. § (3) bekezdésében foglaltak - a törvény 151. §-a (1) bekezdésének hatálybalépését
megelőzően - csak akkor alkalmazhatók, ha a vállalkozó könyvviteli nyilvántartásait, továbbá éves
beszámolóját (egyszerűsített éves beszámolóját) legalább mérlegképes könyvelői képesítéssel rendelkező
vezeti és készíti el, vagy ha a vállalkozó éves (éves szintre átszámított) nettó árbevétele az üzleti évet
megelőző két év átlagában nem haladta meg (ennek hiányában a tárgyévben várhatóan nem haladja meg) az
5 millió forintot.
(8) A követelések miatt a várható veszteségek fedezetére képzett és 2000. december 31-én a mérlegben
ilyen címen kimutatott céltartalékot legkésőbb a törvény hatálybalépését követő üzleti év
mérlegfordulónapjáig meg kell szüntetni.
(9) A 151. § (5) bekezdésének b) pontjában foglalt, a képesítés megszerzését követő 3 éves szakmai
gyakorlat teljesítésébe
- 2002-ben és 2003-ban maximum 2 éves,
- 2004-ben maximum 1 éves,
a képesítés megszerzését megelőző számviteli, pénzügyi, ellenőrzési gyakorlat is figyelembe vehető.
(10) A valuta- és devizakészlet, a külföldi pénzértékre szóló eszközök és kötelezettségek 60. § (2)
bekezdése szerinti értékelésekor összevontan nyereséget mutató - a 2003. január 1-je előtti előírások alapján
a passzív időbeli elhatárolások között kimutatott - különbözetet maximum 5 év alatt, a számviteli politikában
meghatározott módon kell megszüntetni.
(11) Az a gazdasági társaság, amely a devizajogszabály szerinti devizakülföldi minősítést a vonatkozó
jogszabályok jogharmonizációs célú változásai miatt veszítette (veszíti) el, legkésőbb a Magyar Köztársaság
Gazdasági és Monetáris Unióhoz történő csatlakozásának időpontjától köteles a 20. § szerinti általános
rendelkezéseknek megfelelni. Ezen időpontig a 20. § (3) bekezdése szerinti, a létesítő okiratban rögzített
devizában készítheti el éves beszámolóját akkor is, ha egyébként a 20. § (3) bekezdésében előírt feltételeknek
már nem felel meg.
(12) A (11) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazása során jogharmonizációs célú változásnak tekintendő
az is, ha a devizakülföldi minősítés elvesztése a többségi befolyással rendelkező tag (tulajdonos)
személyében történő változás miatt következett be.
(13) A 10. § (2) bekezdését először a 2007. évben induló üzleti évről készített összevont (konszolidált)
éves beszámolóra kell alkalmaznia annak a vállalkozónak (anyavállalatnak), amelynek az Európai Unió
valamely tagállamának elismert (szabályozott) piacán (tőzsdéjén) csak a hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírjai forgalmazása engedélyezett.
(14) Ha a - 2004. december 31-éig hatályos előírások szerint a 2005. évi üzleti évben éves beszámoló
készítésére kötelezett - vállalkozó az adókról, járulékokról szóló törvények módosításáról szóló 2005. évi
XXVI. törvény 49. §-ával módosított 9. § (2) bekezdés szerinti határértékek alapján (az előző üzleti évek
adatainak a megemelt határértékek szerinti minősítésével) a 2005. évi üzleti évben egyszerűsített éves
beszámolót készíthetne, akkor a 97. § (2) bekezdésében foglalt előírástól eltérően közvetlenül - már a 2005.
évi üzleti évről készítendő beszámolóra vonatkozóan is - áttérhet az egyszerűsített éves beszámoló
készítésére.
(15) Amennyiben a vállalkozó az e törvény - egyes adótörvények módosításáról szóló 2007. évi CXXVI.
törvény 292. §-ával módosított - 55. §-a (2) bekezdésének előírását adott üzleti évre vonatkozóan először
alkalmazza, az adott üzleti év első napjával ezen követelésekhez kapcsolódóan kimutatott értékvesztés
összegét az egyéb bevételekkel szemben meg kell szüntetnie (vissza kell írnia).
(16) E törvénynek az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény,
valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú
törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított 3. § (4) bekezdés 10. pont e)
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alpontját, 3. § (8) bekezdés 12. pontját, 9. § (3)-(4) bekezdését, 11. § (3) bekezdését, 33. § (6) bekezdését, 47.
§ (8) bekezdését, 59/C. § (2) bekezdését, 60. § (2) bekezdését, 60. § (6) bekezdését, 60. § (10) bekezdését,
84. § (8) bekezdését, 85. § (4) bekezdését, 86. § (9) bekezdését, 93. § (1) bekezdés b) pontját, 96. § (4)-(6)
bekezdését, 116. § (1) bekezdésének felvezető szövegét, 116. § (2) bekezdését, 116. § (6) bekezdését, 140. §
(6) bekezdését, 141. § (4) bekezdését, 153. § (5) bekezdését, 154/A. § (5) bekezdését, valamint 6. számú
mellékletét először a 2011. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell alkalmazni.
(17) E törvénynek a (16) bekezdésben hivatkozott, az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a
könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését
célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvénnyel módosított
rendelkezései a 2010. évben induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazhatók.

Felhatalmazás
178. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben szabályozza:
a) az államháztartás szervezetei beszámoló készítését, könyvvezetési kötelezettségét, a beszámolás és a
könyvvezetés során érvényesítendő sajátos fogalmi meghatározásokat, figyelemmel az államháztartási
törvényben foglaltakra;
b) a Magyar Nemzeti Bank, a hitelintézetek, a pénzügyi vállalkozások, a befektetési vállalkozások, a
biztosító intézetek (ideértve a viszontbiztosítókat is), a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, a befektetési alapok, az egyéb alapok, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves
beszámoló készítésének és könyvvezetésének sajátosságait a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének
kikérésével;
c) a 3. § (1) bekezdésének 4. pontja szerinti - a b) pont alá nem tartozó - egyéb szervezetek beszámoló
készítésének és könyvvezetésének sajátosságait;
d) a mérlegképes könyvelői szakképesítéssel rendelkezők, valamint az okleveles könyvvizsgálói
szakképesítéssel rendelkező nem kamarai tagok könyvviteli szolgáltatási tevékenysége engedélyezésének és
az engedély visszavonásának, a könyvviteli szolgáltatás végzésére jogosultak nyilvántartásba vételének és a
nyilvántartásból való törlésének, a 152/B. § szerinti bejelentésnek és a határon átnyúló könyvviteli
szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételének és a nyilvántartásból való törlésének részletes szabályait, a
nyilvántartásba vételt végző szervezet kijelölését, a kötelező szakmai továbbképzés és a szakmai
továbbképzés ellenőrzésének részletes szabályait, továbbá a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására
jelentkező szervezetek akkreditációs eljárásának és a kreditpont-minősítési eljárásnak a részletes szabályait;
e) a nemzeti számviteli standardok készítésének, kidolgozásának feltételeit, a standardok elfogadásának,
bevezetésének, hatályba léptetésének követelményeit;
f) a végelszámolás számviteli feladatait;
g) az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságait.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben szabályozza a mérlegképes könyvelői képesítés
szakmai és vizsgakövetelményeit.
(3) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a 154/A. § (2) bekezdésének megfelelő államok listáját
közzétegye.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy - az (1) bekezdés e) pontja szerinti kormányrendelet
előírásainak figyelembevételével - a nemzeti számviteli standardokat rendelettel kihirdesse.
(5) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg a könyvviteli szolgáltatást
végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a
nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért és a kreditpontminősítési eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat és a díj megfizetésének részletes szabályait.

1. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
A mérleg előírt tagolása
"A" változat
Eszközök (aktívák)
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A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

381

3. Halasztott ráfordítások
Eszközök összesen
Források (passzívák)
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
F. Kötelezettségek
I. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
III. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből: az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
G. Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
Források összesen

A mérleg előírt tagolása
"B" változat
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A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2. Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3. Vagyoni értékű jogok
4. Szellemi termékek
5. Üzleti vagy cégérték
6. Immateriális javakra adott előlegek
7. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Műszaki berendezések, gépek, járművek
3. Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4. Tenyészállatok
5. Beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3. Egyéb tartós részesedés
4. Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5. Egyéb tartósan adott kölcsön
6. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Befejezetlen termelés és félkész termékek
3. Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4. Késztermékek
5. Áruk
6. Készletekre adott előlegek
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3. Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Egyéb követelések
6. Követelések értékelési különbözete
7. Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
III. Értékpapírok
1. Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Egyéb részesedés
3. Saját részvények, saját üzletrészek
4. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5. Értékpapírok értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
1. Pénztár, csekkek
2. Bankbetétek
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
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2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások
D. Egy éven belül esedékes kötelezettségek
1. Rövid lejáratú kölcsönök
- ebből: az átváltoztatható kötvények
2. Rövid lejáratú hitelek
3. Vevőktől kapott előlegek
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5. Váltótartozások
6. Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
9. Kötelezettségek értékelési különbözete
10. Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
E. Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek
F. Forgóeszközök - rövid lejáratú kötelezettségek különbözete (B+C-D-E)
G. Az eszközök összértéke az egy éven belül esedékes kötelezettségek levonása után (A+F)
H. Egy évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2. Átváltoztatható kötvények
3. Tartozások kötvénykibocsátásból
4. Beruházási és fejlesztési hitelek
5. Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6. Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7. Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Hátrasorolt kötelezettségek
1. Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
3. Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
I. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Egyéb céltartalék
J. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
Ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
1. Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2. Valós értékelés értékelési tartaléka
VII. Mérleg szerinti eredmény

2. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
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Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
"A" változat
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03. Saját termelésű készletek állományváltozása
04. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II. Aktivált saját teljesítmények értéke (+03+04)
III. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
05. Anyagköltség
06. Igénybe vett szolgáltatások értéke
07. Egyéb szolgáltatások értéke
08. Eladott áruk beszerzési értéke
09. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV. Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
10. Bérköltség
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések
12. Bérjárulékok
V. Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
VI. Értékcsökkenési leírás
VII. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye (I+II+III-IV-V-VI-VII)
13. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
14. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Ebből: értékelési különbözet
VIII. Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17)
18. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
20. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből: értékelési különbözet
IX. Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19+20+21)
B. Pénzügyi műveletek eredménye (VIII-IX)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (+A+B)
X. Rendkívüli bevételek
XI. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (X-XI)
E. Adózás előtti eredmény (+C+D)
XII. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény (+E-XII)
22. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
23. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. Mérleg szerinti eredmény (+F+22-23)

Az eredménykimutatás előírt tagolása (összköltség eljárással)
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"B" változat
Ráfordítások
I. Saját termelésű készletek állományának csökkenése
01. Anyagköltség
02. Igénybe vett szolgáltatások értéke
03. Egyéb szolgáltatások értéke
04. Eladott áruk beszerzési értéke
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II. Anyagjellegű ráfordítások (01+02+03+04+05)
06. Bérköltség
07. Személyi jellegű egyéb kifizetések
08. Bérjárulékok
III. Személyi jellegű ráfordítások (06+07+08)
IV. Értékcsökkenési leírás
V. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
VI. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai
(I+II+III+IV+V)
A. Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (VI<XIV)
09. Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
10. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
11. Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
12. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Ebből: értékelési különbözet
VII. Pénzügyi műveletek ráfordításai (09+10+11+12)
B. Pénzügyi műveletek nyeresége (VII<XV)
C. Szokásos vállalkozási eredmény (nyereség)
[(A+B)>(H+I)]
VIII. Rendkívüli ráfordítások
D. Rendkívüli eredmény (nyereség) (VIII<XVI)
E Adózás előtti eredmény (nyereség)
[(C+D)>(J+K)]
IX. Adófizetési kötelezettség
F. Adózott eredmény (nyereség) [(E-IX)>O]
X.. Jóváhagyott osztalék, részesedés
G. Mérleg szerinti eredmény (nyereség)
Összesen (VI+VII+VIII+IX+X+G)
Bevételek
13. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
14. Exportértékesítés nettó árbevétele
XI. Értékesítés nettó árbevétele (13+14)
15. Saját termelésű készletek állománynövekedése
16. Saját előállítású eszközök aktivált értéke
XII. Aktivált saját teljesítmények értéke (15+16)
XIII. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
XIV. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei
(XI+XII+XIII)
H. Üzemi (üzleti) tevékenység vesztesége (VI>XIV)
17. Kapott (járó) osztalék és részesedés
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
18. Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
19. Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
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20. Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek
Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
21. Pénzügyi műveletek egyéb bevételei
Ebből: értékelési különbözet
XV. Pénzügyi műveletek bevételei
(17+18+19+20+21)
I. Pénzügyi műveletek vesztesége (VII>XV)
J. Szokásos vállalkozási eredmény (veszteség)
[(A+B)<(H+I)]
XVI. Rendkívüli bevételek
K. Rendkívüli eredmény (veszteség) (VIII>XVI)
L. Adózás előtti eredmény (veszteség)
[(C+D)<(J+K)]
M. Adózott eredmény (veszteség) [(E-IX)<0] vagy [(L+IX)>0]
XVII. Eredménytartalék igénybevétele osztalékra, részesedésre
N. Mérleg szerinti eredmény (veszteség)
Összesen (XIV+XV+XVI+XVII+N)

3. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
Az eredménykimutatás előírt tagolása
(forgalmi költség eljárással)
"A" változat
01. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
02. Exportértékesítés nettó árbevétele
I. Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
03. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
04. Eladott áruk beszerzési értéke
05. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II. Értékesítés közvetlen költségei (03+04+05)
III. Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
06. Értékesítési, forgalmazási költségek
07. Igazgatási költségek
08. Egyéb általános költségek
IV. Értékesítés közvetett költségei (06+07+08)
V. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
VI. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
A. Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye
(+III-IV+V-VI)
A következő sorok értelemszerűen megegyeznek a 2. számú melléklet "A" változat 13-23. és VIII-XII.,
valamint a B-G. soraival.

Az eredménykimutatás előírt tagolása (forgalmi költség eljárással)
"B" változat
Ráfordítások
01. Értékesítés elszámolt közvetlen önköltsége
02. Eladott áruk beszerzési értéke
03. Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
I. Értékesítés közvetlen költségei (01+02+03)
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04. Értékesítési, forgalmazási költségek
05. Igazgatási költségek
06. Egyéb általános költségek
II. Értékesítés közvetett költségei (04+05+06)
III. Egyéb ráfordítások
Ebből: értékvesztés
IV. Üzemi (üzleti) tevékenység ráfordításai (I+II+III)
A. Üzemi (üzleti) tevékenység nyeresége (IV<XI)
A Ráfordítások következő sorai értelemszerűen megegyeznek a 2. számú melléklet "B" változat 09-12. és
VII-X., valamint B-G. soraival.
Bevételek
11. Belföldi értékesítés nettó árbevétele
12. Exportértékesítés nettó árbevétele
IX. Értékesítés nettó árbevétele (11+12)
X. Egyéb bevételek
Ebből: visszaírt értékvesztés
XI. Üzemi (üzleti) tevékenység bevételei (IX+X)
H. Üzemi (üzleti) tevékenység vesztesége (IV>XI)
A Bevételek következő sorai értelemszerűen megegyeznek a 2. számú melléklet "B" változat 17-21. és
XV-XVII., valamint I-N. soraival.

4. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
Az egyszerűsített mérleg előírt tagolása
Eszközök (aktívák):
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B. Forgóeszközök
I. Készletek
II. Követelések
ebből: pénzkiadásból származó követelések
pénzmozgáshoz nem kapcsolódó követelések
III. Értékpapírok
IV. Pénzeszközök
Források (passzívák):
C. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Tőketartalék
III. Eredménytartalék
IV. Lekötött tartalék
V. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény
D. Tartalék
E. Céltartalékok
F. Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
ebből: pénzbevételből származó kötelezettségek
pénzmozgáshoz nem kapcsolódó kötelezettségek

5. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
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Az eredménylevezetés előírt tagolása
A. Végleges pénzbevételek, elszámolt bevételek (III+IV)
1. Pénzügyileg rendezett nettó árbevétel
2. Pénzügyileg rendezett adóköteles egyéb bevételek
I. Adóköteles pénzbevételek (1+2)
3. Nem pénzben kiegyenlített értékesítés nettó árbevétele
4. Nem pénzben kiegyenlített egyéb bevételek
II. Pénzbevételt nem jelentő adóköteles bevételek (3+4)
III. Adóköteles bevételek (I+II)
5. Pénzbevételt is jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek
6. Pénzbevételt nem jelentő jövedelemadózás alá nem vont bevételek
IV. Jövedelemadózás alá nem vont bevételek (5+6)
B. Végleges pénzkiadások, elszámolt ráfordítások (VIII+IX)
7. Anyag- és árubeszerzés költségei
8. Személyi jellegű ráfordítások
9. Egyéb termelési és kezelési költségek, ráfordítások
V. Ráfordításként érvényesíthető kiadások
(7+8+9)
10. Nem pénzben kiegyenlített, nem beruházási célú beszerzések
11. Természetben adott juttatások munkavállalóknak, tagoknak
12. Nem pénzben kiegyenlített ráfordítások
VI. Ráfordítást jelentő eszközváltozások
(10+11+12)
13. Értékcsökkenési leírás
14. Értékvesztés
15. Kifizetett vásárolt készletek állományváltozása +
VII. Ráfordítást jelentő elszámolások (13+14+15)
VIII. Ráfordítások összesen (V+VI+VII)
16. Beruházási kiadások
17. Egyéb kiadások
IX. Jövedelemadózásban ráfordításként nem érvényesíthető kiadások (16+17)
C. Pénzügyi eredmény adóköteles tárgyévi változása (I-V)
D. Pénzügyi eredmény jövedelemadózás alá nem vont tárgyévi változása (5-IX)
E. Pénzügyi eredmény tárgyévi változása (+C+D)
F. Nem pénzben realizált eredmény (II+6-VI-VII)
G. Adózás előtti eredmény (C+F-6)=(III-VIII)
18. Fizetendő társasági adó
H. Adózott eredmény (G-18)
19. Jóváhagyott osztalék
I. Egyszerűsített mérleg szerinti eredmény (H-19)

6. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
I.
Az összevont (konszolidált) mérleg előírt tagolása a következő kiegészítésekkel tér el az 1.
számú melléklet "A" változata szerinti mérleg tagolásától
1. Az A/III. pont kiegészül az alábbi 9. sorral:
"9. Tőkekonszolidációs különbözet
- leányvállalatokból
- társult vállalkozásokból"
2. A B/II. pont kiegészül az alábbi 8. sorral:
"8. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés"
3. A D. Saját tőke sor az alábbi sorokkal egészül ki:
"VIII. Leányvállalati sajáttőke-változás (+)
IX. Konszolidáció miatti változások (+)
- adósságkonszolidálás különbözetéből
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- közbenső eredmény különbözetéből
X. Külső tagok (más tulajdonosok) részesedése"
4. Az F/I. pont az alábbi 4. sorral egészül ki:
"4. Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból"
5. Az F/III. pont az alábbi 11. sorral egészül ki:
"11. Konszolidációból adódó (számított) társasági adó tartozás"
A tagolás értelemszerűen alkalmazandó az 1. számú melléklet "B" változata szerinti mérlegnél is.

II.
Az összevont (konszolidált) eredménykimutatás előírt tagolása a következő
kiegészítésekkel tér el a 2. számú melléklet "A" változata szerinti eredménykimutatás
tagolásától
1. A "III. Egyéb bevételek" sor az alábbi sorral egészül ki:
"III/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt növelő - konszolidációs különbözet"
2. A "VII. Egyéb ráfordítások" sor az alábbi sorral egészül ki:
"VII/A. Adósságkonszolidálás miatt keletkező - eredményt csökkentő - konszolidációs különbözet"
3. A "13. Kapott (járó) osztalék és részesedés" sor helyett a következő sorokat kell felvenni: "13/a. Kapott
osztalékok társult vállalkozástól"
"13/b. Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól"
4. A "XII. Adófizetési kötelezettség" sor az alábbi sorral egészül ki:
"XII/A. Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (+)"
5. Az "Adózott eredmény" és a "Mérleg szerinti eredmény" közötti sorok a következők szerint változnak:
"Adózott eredmény
Jóváhagyott osztalék és részesedés
Mérleg szerinti eredmény"
A tagolás értelemszerűen alkalmazandó a 2. számú melléklet "B" változata, továbbá a 3. számú melléklet
"A" és "B" változata szerinti eredménykimutatásnál is.

7. számú melléklet a 2000. évi C. törvényhez
Cash flow-kimutatás
A cash flow-kimutatás tagolása
I. Szokásos tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Működési cash flow, 1-13. sorok)
1. Adózás előtti eredmény +
2. Elszámolt amortizáció +
3. Elszámolt értékvesztés és visszaírás +
4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete +
5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye +
6. Szállítói kötelezettség változása +
7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása +
8. Passzív időbeli elhatárolások változása +
9. Vevőkövetelés változása +
10. Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása +
11. Aktív időbeli elhatárolások változása +
12. Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) 13. Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés II. Befektetési tevékenységből származó pénzeszköz-változás
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok)
14. Befektetett eszközök beszerzése 15. Befektetett eszközök eladása +
16. Kapott osztalék, részesedés +
III. Pénzügyi műveletekből származó pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok)
17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +
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18. Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
19. Hitel és kölcsön felvétele +
20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
21. Véglegesen kapott pénzeszköz +
22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) 23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése 24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése 25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek 26. Véglegesen átadott pénzeszköz 27. Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása +
IV. Pénzeszközök változása (I+II+III. sorok) +
A cash flow-kimutatás sorainak tartalma
A cash flow-kimutatásban a vállalkozó - választásának függvényében - a tervezett és a tényadatokat,
illetve az előző év és a tárgyév adatait köteles feltüntetni.
A cash flow-kimutatás elkészítéséhez nem elegendőek a mérleg és az eredménykimutatás adatai.
Elkészítésénél abból kell kiindulni, hogy a cash flow-kimutatás fő sorai az elnevezéseknek megfelelő
pénzeszköz-változásokat tartalmazzák. Ehhez olyan korrekciós tételeket kell alkalmazni, amelyek
segítségével - a levezetés alapján mutatkozó - halmozódások kiszűrésre kerülnek.
Ha valamely tétel a befektetési cash flow-ba tartozik (mint a kapott osztalék, a tárgyi eszközök eladásának
bevétele), akkor azt a tételt a működési cash flow nem tartalmazhatja, az eredmény hatását ki kell szűrni. A
véglegesen kapott pénzeszköz a finanszírozási cash flow-ba tartozik, és így annak időbelileg elhatárolt
összegét a működési cash flow passzív időbeli elhatárolások változása nem tartalmazhatja.
Korrekciós tételek, amelyeket figyelembe kell venni (a felsorolás nem teljes körű):
1. Az "1. Adózás előtti eredmény" sorban a tulajdoni részesedések után kapott osztalékkal, részesedéssel
az adózás előtti eredményt csökkenteni kell.
2. A "3. Elszámolt értékvesztés" sorban az adott időszakban elszámolt értékvesztéseket, terven felüli
értékcsökkenési leírásokat pozitív előjellel, azok visszaírását negatív előjellel kell figyelembe venni.
3. A "4. Céltartalék képzés és felhasználás különbözete" soron az adott időszaki céltartalék képzés
többletét pozitív előjellel, a céltartalék felhasználás többletét negatív előjellel kell figyelembe venni.
4. Az "5. Befektetett eszközök értékesítésének eredménye" sorban a befektetett eszközök eladási ára
(kamatozó értékpapír esetén a felhalmozott kamattal csökkentett eladási ára) és könyv szerinti értéke közötti
nyereséget negatív előjellel, a veszteséget pedig pozitív előjellel kell figyelembe venni.
5. A "7. Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása" sorban a vevőktől kapott előlegek, a váltótartozások
és az egyéb rövid lejáratú kötelezettségek állománynövekedését pozitív előjellel, állománycsökkenését
negatív előjellel kell figyelembe venni.
6. Az egyéb sorokon kimutatott eszköz állományváltozásokat (a befektetési cash flow-val, a finanszírozási
cash flow-val kapcsolatos tételek kivételével) növekedés esetén negatív előjellel, csökkenés esetén pozitív
előjellel kell figyelembe venni, a forrás állományváltozásokat (a befektetési cash flow-val, a finanszírozási
cash flow-val kapcsolatos tételek kivételével) pedig növekedés esetén pozitív előjellel, csökkenés esetén
negatív előjellel kell beállítani.
7. A "13. Fizetett (fizetendő) osztalék, részesedés" sorban az adott időszak után fizetett (fizetendő, a
mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált) osztalék, részesedés és a kamatozó részvények után fizetett
(fizetendő) kamat összegét kell kimutatni.
8. A "14. Befektetett eszközök beszerzése" sorban az adott időszakban beszerzett befektetett eszközök
pénzügyileg rendezett beszerzési értékét kell kimutatni.
9. A "15. Befektetett eszközök eladása" sorban az adott időszakban eladott befektetett eszközök eladási
árának pénzügyileg is rendezett értékét kell kimutatni, a kamatozó értékpapírok esetében az eladási árban
lévő - felhalmozott - kamattal csökkentett összegben. Itt kell továbbá kimutatni a befektetett eszközök közé
tartozó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok beváltása miatt kapott, ténylegesen befolyt névérték
összegét.
10. A "17. Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele" soron az adott időszakban jegyzett tőkeemelésből
ténylegesen befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
11. A "18. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele" soron az adott
időszakban rövid és hosszú lejáratú kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátásából
származó, befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
12. A "19. Hitel és kölcsön felvétele" soron az adott időszakban felvett hitelből és igénybe vett kölcsönből
befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
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13. A "20. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése,
beváltása" soron a hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, illetve elhelyezett bankbetétek adott időszakban való
törlesztéséből, illetve beváltásából, megszüntetéséből befolyt pénzösszeget kell kimutatni.
14. A "21. Véglegesen kapott pénzeszközök" soron az adott időszakban jogszabály alapján, a tőke-, illetve
eredménytartalék javára véglegesen vagy az eredmény javára fejlesztési célból kapott (befolyt) pénzösszeget
kell kimutatni.
15. A "22. Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás)" soron az adott időszakban jegyzett tőke
leszállítás miatt a tulajdonosok részére kifizetett pénzösszeget kell kimutatni, valamint a bevont saját
részvény, üzletrész névértékét.
16. A "23. Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok visszafizetése" soron a kibocsátott
kötvények és más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok adott időszakban beváltott, törlesztett összegét kell
kimutatni.
17. A "24. Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése" soron az igénybe vett hitel, kölcsön adott
időszakban törlesztett összegét kell kimutatni.
18. A "25. Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek" soron az adott időszakban hosszú
lejáratra nyújtott kölcsönök, elhelyezett bankbetétek összegét kell kimutatni.
19. A "26. Véglegesen átadott pénzeszközök" soron az adott időszakban, jogszabály alapján, a tőke-,
illetve eredménytartalék vagy az eredmény terhére véglegesen átadott pénzeszközöket kell kimutatni.
A konszolidált éves beszámoló kiegészítő mellékletének részét képező cash flow-kimutatást a jelen
melléklet szerinti szerkezetben is el lehet készíteni a konszolidált éves beszámoló mérlege és
eredménykimutatása adatainak felhasználásával. A konszolidációs különbözeteket, illetve azok
állományváltozását a cash-flow azon soránál kell figyelembe venni, amelyikben szereplő tételhez a
konszolidált beszámolóba tartoznak.
A 14-27. sorokban kizárólag azokkal a vállalkozásokkal szembeni gazdasági eseményekből eredő
adatokat kell feltüntetni, amely vállalkozások nem tartoznak a konszolidálásba bevont vállalkozások közé.
Valós értéken történő értékelés alkalmazása esetén további korrekciós tételeket kell figyelembe venni a
valós értéken történő értékelés eredményt érintő hatásainak kiszűrésére.
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2003. évi XCII. törvény
az adózás rendjéről
I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
Alapelvek
1. § (1) E törvény célja az adózás rendjének, az eljárás törvényessége és eredményessége érdekében az
adózók és az adóhatóságok jogainak és kötelezettségeinek egységes szabályozása.
(2) Az adózó és az adóhatóság e törvénynek és más törvényeknek megfelelően gyakorolhatja jogait és
teljesíti kötelezettségeit. Ha a törvény az adóhatóságot mérlegelésre jogosítja fel, azt csak a felhatalmazás
céljának megfelelően, a törvényes keretek között gyakorolhatja.
(3) Az adóhatóság minden ügyben megkülönböztetés nélkül, a törvényeknek megfelelően köteles eljárni
és intézkedni.
(4) Ha nemzetközi szerződés másképp nem rendelkezik, a magánszemélyek adóügyeiben tilos
állampolgárság szerint megkülönböztetést tenni.
(5) Az adóhatóság az adózónak a törvények megtartásához szükséges tájékoztatást megadja, az
adóbevallás, az adóbefizetés rendjét vele megismerteti, az adózót jogainak érvényesítésére figyelmezteti. Az
adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolni és elősegíteni az adóhatóság feladatainak végrehajtását.
(6) Az adóhatóság köteles méltányosan eljárni, és ha a törvényekben, illetve e törvényben meghatározott
feltételek fennállnak, az adótartozást mérsékli, illetve fizetési könnyítést engedélyez.
(7) A szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményeket valódi tartalmuk szerint kell minősíteni. Az
érvénytelen szerződésnek vagy más jogügyletnek az adózás szempontjából annyiban van jelentősége,
amennyiben gazdasági eredménye kimutatható.
(8) A szokásos piaci ártól eltérő szerződési feltételeket alkalmazó kapcsolt vállalkozások ügyleteit adózási
szempontból a szokásos piaci ár alapulvételével kell minősíteni. Nem alkalmazható e rendelkezés, ha a
kapcsolt vállalkozások magatartása megfelel a független felektől az adott esetben elvárható piaci
magatartásnak.
(9) Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy a magatartás (cselekmény, mulasztás) törvényi
rendelkezésbe ütközik, vagy sérti a jó erkölcsöt.
2. § (1) Az adójogviszonyokban a jogokat rendeltetésszerűen kell gyakorolni. Az adótörvények
alkalmazásában nem minősül rendeltetésszerű joggyakorlásnak az olyan szerződés vagy más jogügylet,
amelynek célja az adótörvényben foglalt rendelkezések megkerülése.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetekben az adóhatóság az adót az összes körülményre, különösen a
rendeltetésszerű joggyakorlás esetén irányadó adófizetési kötelezettségre figyelemmel - ha az adó alapja így
nem állapítható meg, becsléssel - állapítja meg.

A törvény hatálya
3. § (1) A Magyar Köztársaság területén
a) székhellyel, telephellyel rendelkező vagy egyébként gazdasági (termelő, szolgáltató, üzemi, üzleti)
tevékenységet folytató jogi személy,
b) lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel rendelkező vagy egyébként itt tartózkodó magánszemély,
c) vagyonnal rendelkező vagy bevételt, jövedelmet (nyereséget) elérő magánszemély, jogi személy és
egyéb szervezet,
d) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárásban résztvevő személy
(a)-d) pontok a továbbiakban együtt: személy) adózásának és költségvetési támogatásának rendjére e törvény
rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik a vámszabad területre is e törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni.
(3) A törvény hatálya kiterjed az Európai Közösség tagállamainak területén székhellyel, telephellyel,
állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási hellyel nem rendelkező, az általános forgalmi adóról szóló
törvényben meghatározott elektronikus szolgáltatást nyújtó olyan adóalanyra, aki (amely) a szolgáltatást az
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Európai Közösség valamely tagállamának területén székhellyel, állandó lakóhellyel, szokásos tartózkodási
hellyel rendelkező, adóalanynak nem minősülő személynek nyújtja, feltéve, hogy az állami adóhatóságnál
elektronikus úton bejelentkezik (a továbbiakban: Európai Közösség tagállamában illetőséggel nem bíró
adózó).
4. § (1) E törvény hatálya kiterjed
a) az adóval, a járulékkal, az illetékkel összefüggő, a központi költségvetés, az elkülönített állami
pénzalap, a Nyugdíjbiztosítási Alap, az Egészségbiztosítási Alap vagy az önkormányzat javára teljesítendő,
törvényen alapuló kötelező befizetésre (a továbbiakban együtt: adó),
b) a központi költségvetés, az elkülönített állami pénzalap terhére törvényben, kormányrendeletben vagy
miniszteri rendeletben meghatározott feltételek alapján juttatott támogatásra (a továbbiakban együtt:
költségvetési támogatás),
c) az e befizetésekkel és költségvetési támogatásokkal kapcsolatos eljárásra,
ha annak megállapítása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy ellenőrzése az adóhatóság
hatáskörébe tartozik (az a)-c) pont szerinti tevékenység a továbbiakban együtt: adózás).
(2) A végrehajtás és az ezzel összefüggő nyilvántartás tekintetében e törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni azokra a köztartozásokra, továbbá igazgatási és bírósági szolgáltatás díjaira, amelyekre törvény
az adók módjára való behajtást rendeli el (adók módjára behajtandó köztartozás).
(3) Ha e törvény másként nem rendelkezik,
a) az adóelőleg, továbbá a bírság, a pótlék és a költség tekintetében az adóra,
b) az adó-visszaigénylés és az adó-visszatérítés tekintetében a költségvetési támogatásra
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(4) E törvény hatálya nem terjed ki a társadalombiztosítási ellátásokra, valamint a közösségi vámjog
végrehajtásáról szóló törvény hatálya alá tartozó kötelező befizetésekre (adó, illeték, díj, hozzájárulás,
költség, bírság, kamat), ha azok megállapítása, beszedése, végrehajtása, visszatérítése, kiutalása vagy
ellenőrzése a vámhatóság hatáskörébe tartozik. A vámtartozásra e törvényt az adóhatóság által a
költségvetési támogatás vonatkozásában gyakorolható visszatartási jog tekintetében azonban alkalmazni kell.
5. § (1) Ha e törvény vagy adót, adófizetési kötelezettséget, költségvetési támogatást megállapító törvény
másként nem rendelkezik, az adóügyekben - a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel - a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Adóügyekben nem kell alkalmazni a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló törvény
a) az eljárás megindítására, az újrafelvételi eljárásra, a hatósági szolgáltatásra, valamint - a határozat
jogerőre emelkedésére vonatkozó szabályok kivételével - a végrehajtási eljárásra vonatkozó szabályait,
b) a kiskorú adózó esetében az ügyintézés soronkívüliségére és határidejére vonatkozó szabályait.
(3) Adóügyben az elektronikus kapcsolattartásra akkor van lehetőség, ha azt jogszabály az ügy típusának
megjelölésével lehetővé teszi. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
törvény elektronikus kapcsolattartásra vonatkozó szabályait az ügyre vonatkozó jogszabályban
meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Adóügyekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvénynek a
kérelemre vonatkozó szabályait azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy - jogszabály eltérő rendelkezése
hiányában - az adózó nem kérheti az adóhatóságnál, hogy az más szervet adatszolgáltatás iránt keressen meg.
(5) E törvénytől eltérni az (1) bekezdésben foglaltakon túl az Európai Unió kötelező jogi aktusa,
törvénnyel, kormányrendelettel kihirdetett nemzetközi szerződés vagy viszonosság alapján lehet. A
viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszter és a külpolitikáért felelős miniszter együttes
állásfoglalása az irányadó.
5/A. § (1) Adóügyekben - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - az ügyintézési határidő 30 nap, amely
legfeljebb 30 nappal hosszabbítható meg.
(2) Ha e törvény valamely eljárási cselekmény teljesítésének határidejéről nem rendelkezik, az adóhatóság
haladéktalanul, de legkésőbb 8 napon belül gondoskodik az eljárási cselekmény teljesítéséről.
(3) Adóügyekben:
a) az adóhatóság hatáskör vagy illetékesség hiányában 8 napon belül teszi át a kérelmet és az ügyben
keletkezett iratokat a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatósághoz;
b) az adóhatóságok illetékességi összeütközése esetén 15 napon belül kell kijelölni az eljáró adóhatóságot;
c) az adóhatóság a hozzá érkezett megkeresést haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül továbbítja
ahhoz a szervhez, amely a belföldi jogsegély nyújtására jogosult;
d) belföldi jogsegély esetén az adóhatóság a megkeresést,
da) ha az ügyben a megkereső hatóság illetékességi területén kívül kell valamely eljárási cselekményt
elvégezni, vagy ha azt az ügyfél jogos érdeke vagy a költségtakarékosság indokolja, 15 napon belül,
db) egyéb esetben 8 napon belül
teljesíti;
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e) az adóhatóság vezetője a megkeresés teljesítésére vonatkozó határidőt 15 nappal hosszabbíthatja meg;
f) az adóhatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül 8 napon belül utasíthatja el;
g) a hiányosan benyújtott kérelem esetén az adóhatóság 8 napon belül bocsáthat ki hiánypótlási felhívást;
h) a kizárási ok fennállását
ha) az adóhatóság ügyintézője haladéktalanul, de legkésőbb az ok felmerülésétől számított 5 napon belül
köteles bejelenteni, illetve
hb) az ügyfél a tudomásszerzéstől számított 8 napon belül jelentheti be;
i) az eljárási cselekményhez kapcsolódó igazolási kérelmet a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az
akadály megszűnését követő 8 napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy az elmulasztott
határidő utolsó napjától számított hat hónapon belül lehet előterjeszteni.
(4) A hiánypótlási felhívás kibocsátására nyitva álló határidőre vonatkozó, a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvényben, valamint a (3) bekezdés g) pontjában foglalt
rendelkezéseket a feltételes adómegállapításra, a szokásos piaci ár megállapítására, valamint a fejlesztési
adókedvezmény iránti kérelem elbírálására irányuló eljárásokban nem kell alkalmazni.
(5) Az adóhatósági igazolás kiállítására irányuló kérelmet a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül
kell teljesíteni.

II. Fejezet
AZ ADÓZÓ ÉS AZ ADÓHATÓSÁGOK
Az adózó
6. § (1) Adózó az a személy, akinek adókötelezettségét, adófizetési kötelezettségét, adót, költségvetési
támogatást megállapító törvény vagy e törvény írja elő.
(2) Nem minősül adózónak a kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy [35. § (2) bek.]. A
kizárólag az adó megfizetésére kötelezett személy is gyakorolhatja a törvény szerint az adózót megillető
jogokat.
(3) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a jogutód adózót megilletik mindazon jogok, amelyek a
jogelődöt megillették, továbbá teljesíti a jogelőd által nem teljesített kötelezettségeket. Több jogutód esetén a
jogelőd kötelezettségeit a jogutódok vagyonarányosan teljesítik, teljesítés hiányában pedig a jogelőd
tartozásáért egyetemlegesen felelnek, a költségvetési támogatásra - eltérő megállapodás hiányában vagyonarányosan jogosultak.

Az adózó képviselete
7. § (1) Magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt
- ha nem kíván személyesen eljárni - törvényes képviselője, képviseleti jogosultságát igazoló ügyvéd,
ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó, könyvelő,
számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság alkalmazottja, tagja,
közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt eseti meghatalmazás, megbízás alapján más
nagykorú személy képviselheti. Az egyéni vállalkozó magánszemélyt az adóhatóság, az adópolitikáért felelős
miniszter által vezetett minisztérium előtt a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja is
képviselheti.
(2) Jogi személyt és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetet az adóhatóság, az
adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium előtt a rá vonatkozó szabályok szerint képviseleti
joggal rendelkező személy, a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú tag, alkalmazott, jogtanácsos,
továbbá ügyvéd, ügyvédi iroda, európai közösségi jogász, adószakértő, okleveles adószakértő, adótanácsadó,
könyvelő, számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg
egyéb szervezet alkalmazottja, tagja képviselheti.
(3) Amennyiben az adózó a képviselet ellátására állandó meghatalmazást vagy megbízást ad, és ezt az
adóhatóságnak bejelenti, a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatban a meghatalmazás, megbízás
időtartama alatt a meghatalmazott, megbízott által elkövetett jogsértés miatt megállapított mulasztási bírság a számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetőleg egyéb
szervezet alkalmazottja, tagja, valamint a képviseleti jogosultságát igazoló nagykorú alkalmazottja
kivételével - a képviselőt terheli. Ha az adózó állandó meghatalmazottja olyan gazdasági társaság, illetőleg
egyéb szervezet alkalmazottja, tagja, amely számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra
jogosult, a mulasztási bírságot a gazdasági társasággal, illetőleg egyéb szervezettel szemben kell
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megállapítani. Ha az adózó képviseletét ugyanazon bejelentett kötelezettség tekintetében több állandó
meghatalmazott, megbízott látja el, a mulasztási bírság az állandó meghatalmazottakat, megbízottakat
egyetemlegesen terheli. Az állandó meghatalmazottal, megbízottal szemben mulasztási bírság
megállapításának nincs helye, ha a bejelentett kötelezettségek teljesítését megelőzően az adózó képviselője
az adóhatósághoz írásban bejelenti az állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását.
(4) Mentesül a mulasztási bírság alól az adózó állandó meghatalmazottja vagy megbízottja, ha bizonyítja,
hogy a bejelentett kötelezettségekkel kapcsolatos jogsértés az ő érdekkörén kívül eső okra vezethető vissza.
(5) Az állandó meghatalmazás, megbízás - a külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítésén túl
- az adóhatóság előtti eljárásban akkor érvényes, ha azt az adózó vagy képviselője az adóhatóság által
rendszeresített formanyomtatványon jelenti be. Ha az állandó meghatalmazást, megbízást az adózó
képviselője jelenti be, az adóhatóság a bejelentésről az adózót írásban értesíti. Az adózó az eseti, illetve az
állandó meghatalmazás, megbízás visszavonását, felmondását haladéktalanul köteles bejelenteni az
adóhatósághoz, illetve a képviseleti jog megszűnését a meghatalmazott, megbízott is bejelentheti az
adóhatóságnál. A képviseleti jog keletkezése és megszűnése az adóhatósággal szemben az adóhatósághoz
történő bejelentéstől hatályos.
(6)
(7)
8. § (1) A külföldi vállalkozás nevében és érdekében belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben
adózási ügyvivőként kizárólag belföldi fióktelepe járhat el, ha a külföldi vállalkozás belföldi fióktelep
alapítására köteles vagy egyébként ilyennel rendelkezik.
(2) Az adózási ügyvivő teljesíti a külföldi vállalkozás belföldi adókötelezettségeit, továbbá gyakorolja az
adózót megillető jogokat is.
(3) Amennyiben a külföldi vállalkozás több fióktelepet létesít, az egyes fióktelepeken folytatott gazdasági
tevékenységével összefüggő adókötelezettségeket a fióktelepek önállóan teljesítik, azonban olyan
jognyilatkozatokat csak együttesen tehetnek meg, amelyek a külföldi vállalkozás más belföldi fióktelepeinek
adózására is kihatnak.
9. § (1) Az a külföldi vállalkozás, amely belföldi gazdasági tevékenységével összefüggésben gazdasági
célú letelepedésre nem köteles, belföldi adókötelezettségeinek teljesítésére pénzügyi képviselőt bízhat meg.
(2) Pénzügyi képviselő az a jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság lehet, melynek jegyzett
tőkéje az 50 millió forintot eléri, vagy ennek megfelelő összegű bankgaranciával rendelkezik, továbbá az
adóhatóságnál nyilvántartott adótartozása nincs. A pénzügyi képviselő a feltételek meglétét a képviselet
elfogadásának bejelentésekor az adóhatóságnál igazolja.
(3) A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás képviseletére irányuló megbízás elfogadásától és a
képviselet megszűnésétől számított 15 napon belül az állami adóhatósághoz bejelenti a képviselet
elfogadását, illetőleg megszűnését, a külföldi vállalkozás adatait, továbbá a külföldi vállalkozás adóügyeivel
összefüggésben nyitott belföldi pénzforgalmi számlaszámát.
(4) Az adóhatóság a bejelentés alapján a külföldi vállalkozást és pénzügyi képviselőjét nyilvántartásba
veszi és a külföldi vállalkozás számára adószámot állapít meg.
(5) A pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás nevében teljesíti annak belföldi adókötelezettségeit,
továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A pénzügyi képviselet fennállása alatt a külföldi vállalkozás
az adóhatóság előtt személyesen vagy más képviselője útján nem járhat el.
(6) A külföldi vállalkozás adókötelezettségéért a külföldi vállalkozást és a pénzügyi képviselőt
egyetemleges felelősség terheli. A képviselet megszűnése a külföldi vállalkozás adókötelezettségét nem
érinti.
(7) A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozás adóbevallási kötelezettségét elektronikus úton
teljesíti.
(8) A pénzügyi képviselő a képviselt külföldi vállalkozások adózással összefüggő iratait elkülönülten
tartja nyilván.
(9) Az adóhatóság a belföldön székhellyel, telephellyel nem rendelkező külföldi vállalkozást megillető
adó-visszaigénylést, adó-visszatérítést a külföldi vállalkozás adóügyeivel összefüggésben nyitott belföldi
pénzforgalmi számla javára történő átutalással teljesíti.
(10) Ha a képviselet azért szűnt meg, mert a külföldi vállalkozásnak megszűnt a Magyarországon végzett
gazdasági tevékenysége, a pénzügyi képviselő a külföldi vállalkozás záróbevallását elkészíti. A pénzügyi
képviselő az adózással összefüggő iratokat az adómegállapításhoz való jog elévüléséig megőrzi.

Az adóhatóságok
10. § (1) Adóhatóságok:
a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) adóztatási szerve, mint állami adóhatóság,
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b) a NAV vámszerve, mint vámhatóság (az állami adóhatóság és a vámhatóság a továbbiakban együtt:
állami adó- és vámhatóság),
c) az önkormányzat jegyzője (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság).
(2) Az adóhatóság feladatkörében nyilvántartja az adózókat és azokat az adózónak nem minősülő
személyeket, akiknek, amelyeknek jogát, kötelezettségét e törvény vagy adót, költségvetési támogatást
megállapító törvény írja elő, az adót, a költségvetési támogatást, adó-visszatérítést, adó-visszaigénylést - ha
törvény előírja - megállapítja, az adót, az adók módjára behajtandó köztartozást beszedi, végrehajtja, az
adókötelezettségek teljesítését ellenőrzi, a költségvetési támogatást, az adó-visszaigénylést, az adóvisszatérítést kiutalja, és vezeti az adózók adószámláját.
(3) Az adóhatóság a feladatkörébe tartozó adókötelezettségek érvényesítése és az ezekkel kapcsolatos
adózói jogok érvényre juttatása érdekében kezdeményezi a befizetések és kiutalások teljesítéséhez szükséges
számlák megnyitását, közzéteszi azok számát, rendszeresíti a kötelezettségek teljesítéséhez szükséges
nyomtatványokat és biztosítja az adóztatás feltételeit.
(4) Az adóhatóságok
a) a törvényben meghatározott feltételek szerint adatok, tények átadásával segítik egymás eredményes
működését, az adózók és más, törvényben meghatározott szervezetek kötelezettségeinek teljesítését,
b) együttműködnek az Európai Közösség tagállamainak adóhatóságaival, az Európai Bizottság illetékes
főigazgatóságával, az Európai Közösség adózásra vonatkozó szabályainak érvényesítése érdekében.

Az adóhatóságok felügyelete
11. § (1) Az adópolitikáért felelős miniszter, illetve a NAV felügyeletére kijelölt miniszter
a) az állami adó- és vámhatóság felett gyakorolja felügyeleti jogkörét a külön törvényben
meghatározottak szerint,
b) felügyeli az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóztatás törvényességét, ellenőrzi az
önkormányzati adóhatóságok irányítását, a törvények és más jogszabályok végrehajtását,
c) előterjeszti a kormányhoz az önkormányzati adóigazgatás szervezeti rendszerére vonatkozó
jogszabályok tervezetét, indítványozza a szervezeti változtatásokat, koordinálja a szervezeti rendszer egyes
elemeinek együttműködését, kezdeményezi az ezekre vonatkozó jogszabályok megalkotását,
d) a törvényesség és szakszerűség ellenőrzése érdekében az önkormányzati adóhatóságok vezetőitől
jelentéseket, beszámolókat, adatszolgáltatást, továbbá - amennyiben az jogszabályban meghatározott feladata
ellátásához szükséges - bármely adózó ügyéről tájékoztatást kérhet,
e) az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adóügyben megváltoztatja, megsemmisíti a Kormány
általános hatáskörű területi államigazgatási szervének jogszabálysértő határozatát (végzését), illetve a
határozat, végzés meghozatalának törvénysértő mulasztása esetén az eljárás lefolytatására utasítja.
(2) A NAV felügyeletére kijelölt miniszter az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hatáskörét nem
ruházhatja át.

Iratbetekintés
12. § (1) Az adózó, továbbá a 35. § (2) bekezdése szerint az adó megfizetésére kötelezett személy jogosult
az adózásra vonatkozó iratok megismerésére. Minden olyan iratba betekinthet, arról másolatot készíthet vagy
kérhet, amely jogainak érvényesítéséhez, kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges.
(2) Korlátozható az iratbetekintés az adatszolgáltatásra vonatkozó iratok tekintetében az ellenőrzés
megkezdéséig, ha valószínűsíthető, hogy azok tartalmának megismerése a későbbi ellenőrzést meghiúsítaná.
Az iratbetekintés korlátozásáról az adóhatóság végzéssel dönt.
(3) Nem tekinthet be az adózó
a) az adóhatóság, illetőleg a felettes szerv döntés-előkészítéssel összefüggő belső levelezésébe,
b) a határozat (végzés) tervezetébe,
c) a tanú vagy az eljárásban részt vevő más személy természetes személyazonosító adatait tartalmazó
jegyzőkönyvbe (iratba), ha az adóhatóság ezen adatokat zártan kezeli,
d) felhasználói engedély hiányában a minősített adatot tartalmazó iratba,
e) az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más személyre vonatkozó, adótitkot érintő
rendelkezésbe ütközik,
f) törvény által védett egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény
kizárja.

Önellenőrzési jog
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13. § (1) Az adózó önadózás esetén jogosult az önellenőrzésre, ha e törvény másként nem rendelkezik. A
jogkövetkezmények alkalmazása során az önellenőrzéssel esik egy tekintet alá, ha az adózó a bevallása
elfogadásával kivetett adó utólagos módosítását kéri, adóbevallásának módosításával.
(2)

Az adókötelezettség
14. § (1) Az adózó az adó és a költségvetési támogatás megállapítása, megfizetése (kiutalása) érdekében
köteles jogszabályban vagy e törvényben előírt:
a) bejelentésre, nyilatkozattételre,
b) adómegállapításra,
c) bevallásra,
d) adófizetésre és adóelőleg fizetésére,
e) bizonylat kiállítására és megőrzésére,
f) nyilvántartás vezetésére (könyvvezetésre),
g) adatszolgáltatásra,
h) adólevonásra, adóbeszedésre,
i) pénzforgalmi számlanyitásra
[az a)-i) pontban foglaltak együtt: adókötelezettség].
(2) Az (1) bekezdés g) és h) pontjában megjelölt kötelezettség nem terjed ki a magánszemély adózóra
akkor, ha nem vállalkozó, munkáltató, kifizető vagy adóbeszedésre kötelezett. A törvény az adózót más
kötelezettség alól is mentesítheti.
(3) A költségvetési támogatásra az adózó csak azt követően jogosult, ha eleget tesz a támogatással
kapcsolatos bejelentési vagy bevallási, nyilatkozattételi, illetőleg megállapítási kötelezettségének.
(4) Az adózó (1) bekezdésben említett kötelezettségeit a felszámoló a felszámolás kezdő időpontjától
teljesíti, továbbá gyakorolja az adózót megillető jogokat. A felszámoló (felszámolóbiztos) által a felszámolás
kezdő időpontjától elkövetett jogsértés miatt megállapított mulasztási bírság a felszámolót terheli azzal, hogy
a mulasztási bírság alól történő mentesülésre az állandó meghatalmazottra, megbízottra vonatkozó
rendelkezést kell megfelelően alkalmazni.
(5) A kockázati tőkealap adókötelezettségeit az alap kezelője teljesíti, és gyakorolja az adózót megillető
jogokat is.
(6) Az előtársaságot terhelő, a cégbejegyzést követően teljesítendő adókötelezettségeket a gazdasági
társaság, egyesülés, szövetkezet, erdőbirtokossági társulat és vízgazdálkodási társulat teljesíti, továbbá felel
az előtársaságként teljesített vagy teljesíteni elmulasztott kötelezettségekért, továbbá gyakorolja annak jogait.
(7) Ha törvény másként nem rendelkezik, e törvény vagy adót, vámot, járulékot, költségvetési támogatást
megállapító jogszabály alkalmazása során a gazdasági társaságra, egyesülésre, szövetkezetre,
erdőbirtokossági társulatra és vízgazdálkodási társulatra vonatkozó rendelkezéseket annak előtársaságára is
alkalmazni kell.
(8) Az egyéni vállalkozó, az ügyvéd és a szabadalmi ügyvivő mentesül tevékenységének szüneteltetése, a
közjegyző pedig mentesül a közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamához kötődő és ilyen
minőségében keletkezett adókötelezettségek teljesítése alól, ideértve a pénzforgalmi-számlafenntartási
kötelezettséget is.
(9) Az egyéni vállalkozó, az ügyvéd, a szabadalmi ügyvivő, illetve a közjegyző tevékenységének,
közjegyzői szolgálata szünetelésének időtartamára vonatkozóan - ha törvény vagy törvény felhatalmazása
alapján kiadott jogszabály másként nem rendelkezik - ilyen minőségében adó-visszaigénylést,
adóvisszatérítést, költségvetési támogatás-igénylést a szünetelés megszűnését követően sem kérhet, illetve a
szünetelés időtartama alatt túlfizetés visszatérítését nem kérheti. Egyéni vállalkozó esetén a szünetelés
időtartama alatt az egyéni vállalkozók nyilvántartása szerinti szünetelés kezdő- és záróidőpontja közötti
időszakot kell érteni.
15. § Az adózó és az adó megfizetésére kötelezett személy jogait és kötelességeit nem érinti, hogy az
adóból származó bevétel, illetve a költségvetési támogatás a központi költségvetést, valamely elkülönített
állami pénzalapot vagy önkormányzat költségvetését illeti meg, illetőleg terheli.

III. Fejezet
EGYES ADÓKÖTELEZETTSÉGEK
A bejelentés szabályai
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16. § (1) Adóköteles tevékenységet csak adószámmal rendelkező adózó folytathat, a 20-21. §-ban foglalt
kivétellel.
(2) Az adóköteles tevékenységet folytatni kívánó adózó adószám megállapítása végett köteles az állami
adóhatóságnál bejelentkezni.
(3) Az állami adóhatósághoz be kell jelenteni az adózó:
a) nevét (elnevezését), rövidített cégnevét, a magánszemély adóazonosító jelét, külföldi vállalkozás esetén
az illetősége szerinti állam hatósága által megállapított adóazonosító számát;
b) címét, székhelyét (székhelyszolgáltatás esetén az ügyvéd, ügyvédi iroda nevét, elnevezését, adószámát,
a székhely biztosítására kötött megbízási szerződés időtartamát és a székhelyszolgáltatás kezdő időpontját,
valamint azoknak az iratoknak a körét, amelyekre e megbízási szerződés kiterjed), a cég székhelyétől
különböző központi ügyintézés helyét, telephelyét vagy telephelyeit, illetve a cég honlapján való közzététel
esetén a cég elektronikus elérhetőségét (honlapját);
c) létesítő okiratának (alapító okirat, társasági-társulati szerződés, alapszabály) keltét, számát, a rá
vonatkozó jogszabály szerinti képviselőjének, könyvvizsgálójának nevét (elnevezését), lakóhelyét
(székhelyét), e jogviszony keletkezésének - és határozott idejű jogviszony esetén - megszűnésének
időpontját, a képviselő adóazonosító számát, könyvvizsgáló szervezet esetén annak a személynek a nevét és
lakóhelyét is, aki a könyvvizsgálatért személyében felelős;
d) gazdálkodási formáját, tevékenységének felsorolását, cégek esetén a főtevékenységet és a ténylegesen
végzett tevékenységi köröket, egyéni vállalkozók esetén a fő- és egyéb tevékenységi köröket az Európai
Parlament és a Tanács gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének
létrehozásáról szóló 1893/2006/EK rendelet (a továbbiakban: 1893/2006/EK rendelet) szerint, az egyéni
vállalkozó tevékenységének szünetelése esetén a szünetelés kezdő- és zárónapját, továbbá a statisztikai
számjelet;
e) a jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a
közös vállalat tulajdonosának (tulajdonosainak) cégnevét (nevét), székhelyét (telephelyeit, lakóhelyét),
adóazonosító számát;
f) a magánszemély adózó levelezési címét - ha az nem azonos székhelyével, telephelyével -, továbbá a
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében magyarországi kézbesítési
meghatalmazottjának nevét és lakóhelyét (székhelyét);
g) iratai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével;
h) jogelődjét és jogelődjének adóazonosító számát;
i) az önálló tevékenységet folytató magánszemély tevékenysége gyakorlását, körülményét (fő-,
mellékfoglalkozás, nyugdíj melletti kiegészítő tevékenység);
j) a 22. § (1) bekezdésében előírt nyilatkozatot;
k) átalányadó választását;
l) választása szerint a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napját;
m) közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vételét.
(4) A munkáltató és a kifizető (ideértve a kiegészítő tevékenységet folytatónak nem minősülő, a
társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezeté
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1990. évi XCIII. törvény
az illetékekről
Az Országgyűlés az állami és társadalmi feladatokhoz való arányos hozzájárulás, valamint az
önkormányzatok saját bevételi forrásának gyarapítása érdekében az illetékek alapvető szabályairól, továbbá
az igazgatási és bírósági szolgáltatások díjának megállapításáról a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
AZ ILLETÉKFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG
Illeték- és díjfizetési kötelezettség
1. § Öröklés, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházás esetén vagyonszerzési illetéket, a közigazgatási
hatósági és bírósági eljárásért eljárási illetéket vagy az e törvényben meghatározott módon, de külön
jogszabályban megállapított igazgatási, bírósági szolgáltatási díjat, a cégbíróságok törvényességi felügyeleti
tevékenységéért felügyeleti illetéket kell fizetni. Jogszabály előírhatja, hogy igazgatási szolgáltatási pótdíjat
kell az e törvényben megállapított illetéken felül fizetni, ha az illetékfizetéshez kötött hatósági eljárást a
hatóság az ügyfél kérelmére - közigazgatási szolgáltatásként, a hatóság hivatali munkaidején túli
időtartamban meghatározott munkarendben eljárva vagy a hatóság székhelyén kívül szervezett szolgáltató
helyen a hatósági eljáráshoz szükséges eszközök biztosítása mellett - azonnal lefolytatja.

A törvény területi és személyi hatálya
2. § (1) Az öröklési illetékre vonatkozó rendelkezéseket a belföldön levő hagyatékra minden esetben
alkalmazni kell. Magyar állampolgár, illetve Magyarországon élő nem magyar állampolgár vagy belföldi
székhelyű jogi személy által örökölt, külföldön levő ingóhagyatékra, valamint a külföldi hagyatékba tartozó
vagyoni értékű jogra abban az esetben kell alkalmazni, ha a hagyaték helye szerinti államban öröklési
illetéket vagy ennek megfelelő adót nem kell fizetni. A külföldön történt illeték- vagy adófizetés tényének
bizonyítása az örököst terheli. Külföldön levő ingatlanhagyatékra az öröklési illetékre vonatkozó
rendelkezések nem terjednek ki.
(2) Az ajándékozási és visszterhes vagyonátruházási illetékre vonatkozó rendelkezéseket a belföldi
ingatlan, a belföldön nyilvántartásba vett gépjármű és pótkocsi, illetve az e vagyontárgyakhoz kapcsolódó
vagyoni értékű jogok, továbbá a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétje tekintetében
kell alkalmazni, kivéve, ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik.
(3) Ingónak vagy ingóhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak jogügyleten alapuló szerzése esetében - a
belföldön már nyilvántartásba vett gépjármű és pótkocsi, illetve az ezekhez kapcsolódó vagyoni értékű
jogok, továbbá a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság vagyoni betétje kivételével - e törvényt
akkor kell alkalmazni, ha az ingó átadása, illetve a vagyoni értékű jog megszerzése belföldön történt.
(4) Követelés elengedése, engedményezés, tartozásátvállalás útján vagy más hasonló módon történő
vagyonszerzés esetében e törvényt akkor kell alkalmazni, ha a vagyonszerző a személyi jövedelemadóról
szóló törvény szerinti belföldi illetőségű magánszemély, illetve belföldön bejegyzett szervezet.
(5) E törvénynek az eljárási illetékekre vonatkozó rendelkezéseit természetes és jogi személyekre egyaránt
alkalmazni kell, kivéve, ha nemzetközi szerződés másként rendelkezik.

Az illetékkötelezettség keletkezése
3. § (1) Az öröklési illetékkötelezettség az örökhagyó halála napján keletkezik.
(2) Az ajándékozási illetékkötelezettség
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a) ingatlan ajándékozása esetén az ajándékozási szerződés megkötése napján,
b) ingó, vagyoni értékű jog ajándékozása esetén a szerződésről kiállított okirat aláírása napján; ha a
szerződésről csak külföldön állítottak ki okiratot, azon a napon, amelyen az illetékkötelezettséget megalapító
esemény [2. § (3) bekezdés] bekövetkezett,
c) ha az ingó, a vagyoni értékű jog ajándékozásáról nem állítottak ki okiratot, a vagyonszerzéskor
keletkezik.
(3) A visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség
a) a szerződés megkötése napján,
b) árverési vétel esetében az árverés napján,
c) ingatlannak, ingónak, vagyoni értékű jognak bírósági, hatósági határozattal történő megszerzése esetén
a határozat jogerőre emelkedése napján,
d) az a)-c) pontban nem említett esetekben a vagyonszerzéskor
keletkezik.
(4) Az eljárási illetékkötelezettség az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor keletkezik.
(5) A hatósági jóváhagyástól (engedélytől, hozzájárulástól, tudomásulvételtől) függő vagyonszerzési
jogügylettel kapcsolatban az illetékkötelezettség a jóváhagyás - több hatósági jóváhagyás esetén az utolsó
jóváhagyás - napján keletkezik. Ez irányadó akkor is, ha a szerződés érvényességéhez harmadik személy
beleegyezése szükséges.
(6) A felfüggesztő vagy bontó feltételtől, illetőleg a kezdő határidő bekövetkezésétől függő szerződés
esetén a vagyonszerzési illetékkötelezettség a szerződés hatályának beálltakor keletkezik.
(7) A (3) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés irányadó az ingatlanok, illetve gépjárművek
(pótkocsik) pénzügyi lízingjére vonatkozó, a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező szerződések
esetén is.

Illetékmentesség
4. § (1) Az illeték tárgyára vonatkozó mentesség (tárgyi illetékmentesség) esetén nem kell illetéket fizetni.
Az illeték fizetésére egyébként kötelezett mentessége (személyes illetékmentesség) esetén az illetéket a
mentes féltől nem lehet követelni.
(2)
5. § (1) Teljes személyes illetékmentességben részesül:
a) a Magyar Állam,
b) a helyi önkormányzatok és azok társulásai,
c) a költségvetési szerv, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt., valamint a Tartalékgazdálkodási Kht.,
illetve annak tevékenységét folytató nonprofit gazdasági társaság,
d) a társadalmi szervezet, a köztestület,
e) az egyház, egyházak szövetsége, egyházi intézmény,
f) az alapítvány, ideértve a közalapítványt is,
g) a vízgazdálkodási társulat,
h) az egészségbiztosítási szerv, a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv,
i) a Magyar Nemzeti Bank,
j) a Magyar Rádió Nonprofit Zrt., a Magyar Televízió Nonprofit Zrt., a Duna Televízió Nonprofit Zrt., a
Magyar Távirati Iroda Nonprofit Zrt., és a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap,
k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a Békepartnerség
más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, valamint az Észak-atlanti Szerződés
alapján felállított nemzetközi katonai parancsnokságok, és e fegyveres erők és parancsnokságok személyi
állományába tartozó vagy alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és
polgári állományú személyek, kizárólag a szolgálati kötelezettségükkel összefüggő illetékügyek tekintetében,
l) a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény hatálya alá tartozó fejlesztési
tanács,
m) a közhasznú, kiemelkedően közhasznú nonprofit gazdasági társaság,
n) az Európai Közösségek, valamint azok intézményei és szervei, hivatalai, elkülönült alapjai.
(2) Az (1) bekezdés c)-g) és m) pontokban említett szervezetet az illetékmentesség csak abban az esetben
illeti meg, ha a vagyonszerzést, illetőleg az eljárás megindítását megelőző naptári évben folytatott
vállalkozási tevékenységéből származó jövedelme után társasági adófizetési kötelezettsége, illetve költségvetési szerv esetében - eredménye után a központi költségvetésbe befizetési kötelezettsége nem
keletkezett.
(3) A szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás kezdeményezése, illetve
gépjármű, pótkocsi szerzése esetén nyilatkozik az illetékmentesség (2) bekezdésben meghatározott
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feltételének fennállásáról, egyéb vagyonszerzés esetén a feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból
ellenőrzi.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti nyilatkozat megtételére június 1-jét megelőzően kerül sor, a szervezetnek
(alapítványnak) arról kell nyilatkoznia, hogy adófizetési kötelezettsége előreláthatóan nem keletkezik.
Amennyiben a nyilatkozatában vállaltak nem teljesültek, úgy az illetékkötelezettség keletkezése évének
július 1. napjáig van lehetősége arra, hogy ezt a körülményt adóbírság terhe nélkül az eljáró hatóság felé
jelezze, és az illetéket pótlólag megfizesse.
6. § (1) Nemzetközi szervezet, ennek tisztségviselői és családtagjaik, idegen állam, idegen állam
magyarországi diplomáciai, konzuli és egyéb képviselete, ezek tagjai és családtagjaik illetékmentességére
nézve nemzetközi szerződés, ennek hiányában a viszonosság az irányadó.
(2) A viszonosság kérdésében az adópolitikáért felelős miniszternek a külpolitikáért felelős miniszterrel
egyetértésben kialakított állásfoglalása az irányadó.

MÁSODIK RÉSZ
A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉKEK
II. Fejezet
AZ ÖRÖKLÉSI ÉS AZ AJÁNDÉKOZÁSI ILLETÉK
7. § Az öröklési és az ajándékozási illeték tárgya a haláleset folytán, illetve az ajándékozással történt
vagyonszerzés.

Az öröklési illeték tárgya
8. § (1) Az öröklési illeték tárgya: az örökség - ideértve a haszonélvezeti jog megváltását is -, a
hagyomány, a meghagyás alapján történő vagyonszerzés, a kötelesrész szerzése, továbbá a halál esetére szóló
ajándékozás.
(2) Az örökhagyó rendelkezése folytán a hagyatékból harmadik személynek juttatott vagyontárgyat mint
az örökhagyóról közvetlenül a harmadik személyre átszállott hagyományt kell illeték alá vonni. Az ilyen
vagyontárgy értékét az örökség (hagyomány) illetékének alapjául szolgáló értékéből le kell vonni.
(3) A hagyatékhoz kell számítani az örökhagyóra szállott, de neki még át nem adott örökséget
(hagyományt) is. Az örökhagyóra szállott örökség után ebben az esetben külön meg kell fizetni az öröklési
illetéket az első és a további örökhagyó közötti rokonsági viszonynak megfelelően. Ezt az illetéket az
örökösök örökrészeik arányában kötelesek megfizetni.
(4) Nem tárgya az öröklési illetéknek az ingatlannyilvántartásba bejegyzett olyan vagyoni értékű jog,
amely a dolog tulajdonosának személyében beállott változásra (öröklésre) tekintet nélkül marad fenn.

Lemondás az öröklésről, az örökség visszautasítása
9. § (1) Az öröklésről való ingyenes lemondás esetén illetéket nem kell fizetni. Ha az öröklésről történő
lemondás ellenérték fejében történt, az ellenérték alapulvételével kell az ajándékozási illetéket megfizetni.
(2) Nem kötelezhető öröklési illeték fizetésére az az örökös vagy hagyományos, aki az öröklés megnyílta
után az örökséget, illetőleg hagyományt visszautasítja (Ptk. 674. §).

Rendelkezés a megnyílt örökségről, hagyatéki osztályos egyezség
10. § (1) Annak a terhére, aki a megnyílt hagyatékból rá eső örökséget vagy egy részét a hagyaték
tárgyalása során más örökösnek ingyen átengedi, az átengedett rész után öröklési illetéket kiszabni nem
lehet. Az így átengedett örökséget vagy egy részét megszerző más örökös úgy fizeti az öröklési illetéket,
mintha a hagyaték közvetlenül az örökhagyóról szállt volna rá. Ha az átengedés visszteher fejében történik,
az örökös terhére öröklési, az örökrészt megszerző terhére pedig visszterhes vagyonátruházási illetéket kell
kiszabni.
(2) Ha az ingatlan hagyatékot vagy egy részét az azt terhelő adósság fejében az örökhagyó hitelezője veszi
át, az átvett rész után öröklési illetéket nem lehet kiszabni. Ilyen esetben a hagyatéki hitelező terhére
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visszterhes vagyonátruházási illetéket kell kiszabni; ez a rendelkezés nem alkalmazható, ha a hagyatéki
hitelező egyben az örökhagyó örököse is.
(3) Ha az örökösök a megnyílt örökségre nézve maguk között osztályos egyezséget kötnek, mindegyik
csak a neki jutott örökrész értéke után járó öröklési illetéket köteles megfizetni. Az az örökös azonban, aki az
osztály alapján a hagyatékból a törvény vagy végrendelet szerint ráesőnél nagyobb értékű örökrészt
ellenszolgáltatás fejében kapott, az örökrészen felül átvett rész értéke után visszterhes vagyonátruházási, az
az örökös pedig, aki a vagyontárgyat ellenszolgáltatás fejében átengedte, öröklési illetéket köteles fizetni.

Az ajándékozási illeték tárgya
11. § (1) Az ajándékozási illeték tárgya:
a) ingatlan ajándékozása,
b) ingó ajándékozása,
c) vagyoni értékű jognak ingyenes alapítása, ilyen jognak vagy gyakorlásának ingyenes átengedése,
továbbá az ilyen jogról ellenszolgáltatás nélkül történő lemondás.
(2) Az (1) bekezdésben felsorolt ajándékozás csak akkor esik ajándékozási illeték alá, ha arról okiratot
állítottak ki, vagy ingó ajándékozása esetén okirat kiállítása ugyan nem történt, de az egy
megajándékozottnak jutó ingó forgalmi értéke a 150 000 forintot meghaladja. Az ilyen ajándékozást a 17. §
(1) bekezdésének c), k), l), m), r), s) és t) pontja alá eső ügyletek kivételével az állami adóhatósághoz 30
napon belül be kell jelenteni. A bejelentésre a 91. § (3)-(4) bekezdése az irányadó.
(3) Nem tárgya az ajándékozási illetéknek a vagyoni értékű jog, ha azt az ajándékozó a maga javára tartja
fenn, vagy ha az ingatlant az átruházást megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett
vagyoni értékű joggal terhelten ajándékozzák.
(4) Ha a bontó feltétel vagy véghatáridő bekövetkezésekor a dolog az ajándékozóra száll vissza, a
visszaszállás után ajándékozási illetéket nem kell fizetni.

Az öröklési és az ajándékozási illeték mértéke
12. § (1) Az öröklési és az ajándékozási illeték összegét - az egy-egy örökösnek, hagyományosnak jutott
örökség, illetőleg megajándékozottnak juttatott ajándék tiszta értéke alapulvételével - a következő
táblázatokban foglalt kulcsok alkalmazásával kell kiszámítani:
a) Öröklés esetén:

Csoport
I. Az örökhagyó házastársa,
mostoha- és nevelt gyermeke,
mostoha- és nevelőszülője
terhére

II. Az örökhagyó testvére
terhére

III. Minden más örökös
terhére

Az illeték általános mértéke
18 millió forintig 11%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 15%
35 millió forint feletti rész
után 21%
18 millió forintig 15%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész
után 30%
18 millió forintig 21%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 30%
35 millió forint feletti rész
után 40%

b) Ajándékozás esetén:

403

Lakástulajdon-szerzés
illetékének mértéke
18 millió forintig 2,5%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 6%
35 millió forint feletti rész
után 11%
18 millió forintig 6%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 8%
35 millió forint feletti rész
után 15%
18 millió forintig 8%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 12%
35 millió forint feletti rész
után 21%

Csoport

Az illeték általános mértéke

18 millió forintig 11%
18 millió forint feletti rész
I. Az ajándékozó házastársa,
után
mostoha és nevelt gyermeke, a
35 millió forintig 18%
mostoha- és nevelőszülője
35 millió forint feletti rész
után 21%
18 millió forintig 15%
18 millió forint feletti rész
II. Az ajándékozó testvére
után
terhére
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész
után 30%
18 millió forintig 21%
18 millió forint feletti rész
III. Minden más
után
megajándékozott terhére
35 millió forintig 30%
35 millió forint feletti rész
után 40%

Lakástulajdon-szerzés
illetékének mértéke
18 millió forintig 5%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 8%
35 millió forint feletti rész
után 12%
18 millió forintig 8%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 10%
35 millió forint feletti rész
után 16%
18 millió forintig 10%
18 millió forint feletti rész
után
35 millió forintig 21%
35 millió forint feletti rész
után 30%

(2) Lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog öröklési és ajándékozási illetékét az (1) bekezdés a)b) pontjaiban a lakástulajdon szerzésére megállapított illetékkulcsok alkalmazásával kell kiszámítani.
(3) Az örökhagyó halálának időpontjában, illetőleg az ajándékozáskor fennálló állapot szerint kell
megállapítani, hogy az örökös, illetőleg a megajándékozott az illeték mértéke szempontjából melyik
csoportba tartozik.
(4) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése és ajándékozása esetén az
illeték mértéke a gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének (24. §) kétszerese.
(5) Az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának ajándékozása esetén az illeték mértéke a 13. § (7)
bekezdésében meghatározott illetékalap 10%-a.
(6) Abban az esetben, ha az általános mértékű öröklési vagy ajándékozási illeték alá eső vagyontárgyak
között termőföld is van, akkor a termőföld után egyébként fizetendő illeték megállapítása során az általános
mérték alá tartozó összes vagyont kedvezmény nélkül terhelő illetékből olyan arányt kell figyelembe venni,
mint amilyen arányt az általános mértékű illeték alá tartozó összes vagyon értékében a termőföld értéke
képez.

Az öröklési és az ajándékozási illeték alapja
13. § (1) Az örökség és az ajándék tiszta értéke a megszerzett vagyonnak a (2) bekezdésben foglaltak
szerint csökkentett forgalmi értéke.
(2) A tiszta érték kiszámításánál a megszerzett vagyon forgalmi értékéből le kell vonni a hagyatékot
terhelő tartozást (Ptk. 677. §), illetőleg az ajándékot terhelő adósság és az egyéb teher értékének egy-egy
örökösre, illetőleg megajándékozottra eső részét. A hagyatéki terhekhez kell számítani a hagyatéki eljárás
során kirendelt gondnok és végrendeleti végrehajtó tiszteletdíját is. A vagyoni értékű jogból álló terheket a
72. § szerint kell számításba venni. Ilyen esetben az illeték alapját a 15. § (4) bekezdése szerint kell
megállapítani.
(3) Azokat a hagyatéki terheket, amelyek a hagyatékba tartozó egyes illetékfizetési kötelezettség alá eső
vagyontárgyakhoz kapcsolódnak, az adott vagyontárgy forgalmi értékéből kell levonni. Azokat a hagyatéki
terheket pedig, melyek az örökség egészét terhelik, az örökös által megszerzett illetékfizetési kötelezettség
alá eső és az illetékfizetési kötelezettség alá nem eső (belföldön lévő mentes és külföldön lévő, e törvény
hatálya alá nem eső) vagyon arányában kell számításba venni.
(4) Az adósság és más teher fennállását és összegét az örökös (hagyományos), illetőleg a megajándékozott
köteles igazolni. Az örökhagyó eltemettetésének szokásos költségei azonban bizonyítás nélkül is
elfogadhatók.
(5) A megajándékozottnak az ajándékot terhelő adósság és egyéb terhek után - ide nem értve az ajándékot
terhelő vagyoni értékű jogot - visszterhes vagyonátruházási illetéket kell fizetni.
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(6) Ha a hagyatékban, ajándékban, gépjármű, illetőleg pótkocsi is van, ennek értékét az egyéb hagyaték,
ajándék tiszta értékének kiszámításánál figyelmen kívül kell hagyni.
(7) Az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának ajándékozása esetén az illeték alapja a működtetési
jognak - terhekkel nem csökkentett - értéke.
(8) Ha adott ingatlan ajándékozása ugyanannak a megajándékozottnak a javára 5 éven belül több
szerződéssel történik, az illetéket az újabb tulajdoni hányaddal együtt a tulajdonában álló ingatlanrész tiszta
értékének figyelembevételével kell megállapítani, feltéve, hogy az ingatlan tiszta értéke a 18 millió forintot
meghaladja. A tiszta érték kiindulópontjául szolgáló forgalmi érték megállapításánál a korábbi tulajdoni
hányad megszerzése óta elvégzett beruházások értéknövelő hatását figyelmen kívül kell hagyni. A fentiek
szerint megállapított illeték összegéből le kell vonni azt az összeget, amelyet az ingatlan korábban
megszerzett tulajdoni hányada (hányadai) után akkor kellene megfizetni, ha annak (azoknak) megszerzésére
az újabb tulajdoni hányad megszerzésének időpontjában került volna sor.
14. § A kötelesrész értékével a kiadásra kötelezett örökös örökrészének értékét csökkenteni kell. Az az
örökös, aki a kötelesrészre jogosult követelését a hagyatékhoz nem tartozó készpénzzel vagy más
ellenszolgáltatással elégíti ki, visszterhes vagyonátruházási, míg a kötelesrészre jogosult öröklési illetéket
köteles fizetni.

A haszonélvezet, a használat öröklésének és ajándékozásának illetéke
15. § (1) Ha más személy örökli a vagyon tulajdonjogát és más annak haszonélvezetét vagy használatát, a
tulajdonjog örököse a haszonélvezetnek, használatnak a 72. § szerint számított értékével csökkentett forgalmi
érték után, a haszonélvező, használó pedig az ugyanígy számított haszonélvezeti, használati érték után fizeti
az öröklési illetéket.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni akkor is, ha az ajándékozó más személynek
ajándékozza a vagyon tulajdonjogát, és más személy részére biztosítja ennek haszonélvezetét vagy
használatát.
(3) A tulajdonszerzőt terhelő illeték alapját az (1)-(2) bekezdésben meghatározott módon kell számítani
akkor is, ha a haszonélvezet, illetőleg használat öröklése vagy ingyenes alapítása mentes az illeték alól, vagy
nem tárgya az öröklési, ajándékozási illetéknek.
(4) A haszonélvezet, illetőleg használat jogával terhelten átruházott (átszállt) vagy ilyen teher egyidejű
alapításával megszerzett vagyon esetében a tulajdonszerzőt terhelő illeték alapja a haszonélvezet, használat
figyelembevétele nélkül megállapított forgalmi érték és a haszonélvezetnek, használatnak a 72. § szerint
számított értéke közötti különbözet. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha a vagyon tulajdonjogát annak
haszonélvezője, használója szerzi meg.

Öröklési és ajándékozási illetékmentesség, kedvezmény
16. § (1) Mentes az öröklési illeték alól:
a) a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott örökség (hagyomány);
b) a takarékbetét öröklése;
c) a 12. § szerinti táblázat I. csoportjába tartozó örökös által megszerzett örökrész tiszta értékéből 20
millió forint;
d) az egy örökösnek jutó ingóörökség 300 000 forint forgalmi értéket meg nem haladó része. Az
értékhatár megállapításánál a más címen illetékmentes ingóságot, továbbá az örökhagyó gépjárművének,
pótkocsijának értékét, ruházatát és a személyes használatra szolgáló szokásos mértékű vagyontárgyait
figyelmen kívül kell hagyni;
e) lakástulajdon haszonélvezetének, használatának a túlélő házastárs általi öröklése;
f) az örökség, ha az örökhagyó kiskorú és a hagyatékát szülője - ide értve az örökbefogadó, a mostoha és a
nevelőszülőt is - örökli;
g) a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint az ilyen ingatlanra
vonatkozó vagyoni értékű jognak az öröklése, ha az örökös az örökölt ingatlanon a hagyaték jogerős
átadásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete
eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Lakóházépítési
szándékáról az örökös legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami
adóhatóságnál;
h) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam által kibocsátott, hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír megszerzése;
i) az örökhagyó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által
megszerzett örökrész.
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(2a) Az (1) bekezdés g) pontjában említett lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves
határidő (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidő) lejártát megelőzően kiadott használatba vételi
engedély igazolja, feltéve, ha az utóbb változatlan tartalommal - ide nem értve a kijavítással érintett részeket
- jogerőre emelkedik. Az igazolás kiadása érdekében a határidő elteltét követő 15 napon belül az állami
adóhatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Ha a határidő lejártáig az
építésügyi hatóság a vagyonszerző nevére használatba vételi engedélyt adott ki, amely még nem emelkedett
jogerőre, az építésügyi hatóság erről a tényről tájékoztatja, majd a használatbavételi engedély kiadására
irányuló hatósági eljárás jogerős befejezéséről külön értesíti az állami adóhatóságot. Egyidejűleg közli, hogy
a jogerős használatbavételi engedély - a kijavítással érintett részeket figyelmen kívül hagyva - tartalmában
megegyezik-e a határidő lejárta előtt kiadott használatbavételi engedéllyel. Amennyiben az építésügyi
hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerző nevére szóló, a határidő leteltét megelőzően kiadott
használatbavételi engedély változatlan tartalommal - ide nem értve a kijavítással érintett részeket - jogerőre
emelkedett, az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket törli.
Törli az állami adóhatóság az illetéket akkor is, ha a határidőn belül a vagyonszerző a nevére szóló jogerős
használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.
(2b) Amennyiben a vagyonszerző több telket örökölt, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését,
majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített
lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális
beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a
késedelmi pótlék összegét is. Ha a vagyonszerző a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a
felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen
a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a
településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó
részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.
(2c) Ha a maximális beépíthetőség az illetékkötelezettség keletkezésének időpontjában és a
használatbavételi engedély kiadásának időpontjában eltérő, a kettő közül a vagyonszerzőre összességében
kedvezőbbet kell figyelembe venni.
(2d) Ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átalakul, a
lakóház felépítésére az ingatlant megszerző jogutód köteles.
(3) Ha az öröklés útján megszerzett képző-, ipar-, népművészeti alkotást, muzeális tárgyat, gyűjteményt
vagy ennek egy részét az örökös az államnak, a helyi önkormányzatnak vagy felsőoktatási intézménynek
felajánlja, és a felajánlást elfogadják, az örökös mentesül a felajánlott ingóörökségre eső öröklési illeték alól.
A teljes öröklési illeték alól mentesül az örökös, ha a felajánlott és elfogadott ingóörökség értéke eléri az
ugyanabból a hagyatékból származó valamennyi örökségét terhelő illeték összegét.
(4) A kiskorú örökös az öröklési illetéket a nagykorúvá válásától számított két évig késedelmipótlékmentesen fizetheti meg. E fizetési határidő lejárta előtt a tartozás annyiszor 10%, de legfeljebb 70%
kedvezménnyel fizethető meg, ahány megkezdett naptári évvel korábban teljesítik azt.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti mentesség alkalmazása során az örökös által megszerzett
lakástulajdon vagy lakáshoz kapcsolódó vagyoni értékű jog (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában:
lakás) után megállapított illetékalapot kell csökkenteni. Amennyiben az örökös által megszerzett lakás tiszta
értéke a 20 millió forintot nem éri el, a 20 millió forintból a lakás tiszta értékének levonásával fennmaradó
összeg erejéig az általános mértékű öröklési illeték alá eső vagyontárgyak mentesülnek az illeték alól.
(6) Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának öröklése esetén az egyébként járó öröklési illeték
felét, ha pedig az örökös a termőföldről szóló törvény szerinti családi gazdálkodó, akkor egynegyedét kell
megfizetni. Ez utóbbi kedvezményre való jogosultságról a vagyonszerzőnek a fizetési meghagyás jogerőre
emelkedéséig kell nyilatkoznia.
(7) Azt az örököst, aki a hagyatékból ráeső termőföldet (tulajdoni hányadot) a termőföldről szóló törvény
szerinti családi gazdálkodónak minősülő magánszemély örököstársának ellenszolgáltatás fejében átengedi, az
átengedett termőföld (tulajdoni hányad) után öröklési illeték nem terheli.
17. § (1) Mentes az ajándékozási illeték alól:
a) a hazai tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti célra juttatott ajándék megszerzése
és az ilyen célú közérdekű kötelezettségvállalás (alapítvány) alapján történő vagyonszerzés, továbbá
jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték megszerzése;
b) a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon
alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a megajándékozott az ingatlanon a szerződés
illetékkiszabásra történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít, és a felépített lakóházban a
lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség
legalább 10%-át. A megajándékozott lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás
jogerőre emelkedéséig nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;
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c) az olyan ajándék megszerzése, amely után az ajándékozót vagy a megajándékozottat személyi
jövedelemadó, társadalombiztosítási járulék vagy egészségügyi hozzájárulás fizetési kötelezettség terheli,
továbbá az elismert munkavállalói értékpapír-juttatási program keretében megszerzett értékpapír, valamint a
dolgozói üzletrészként, dolgozói részvényként személyi jövedelemadót nem viselő módon a társas
vállalkozástól megszerzett üzletrész, részvény is;
d) lakástulajdon kezelői jogának ingyenes megszerzése;
e) a lakosság ellátását szolgáló közüzemi létesítmény és az ehhez tartozó földrészlet kezelői jogának az
üzemeltető által történő ingyenes megszerzése;
f) az állami tulajdonban levő természetvédelmi terület kezelői jogának a természetvédelmi kezelő által
történő megszerzése;
g) a takarékbetét ingyenes megszerzése;
h) termőföld megszerzése ajándékozással a termőföldről szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában
meghatározott mezőgazdasági termelők gazdaságátadási támogatása feltételeként;
i) közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenység céljára juttatott ajándék;
j) jogszabályi kötelezettségen alapuló ingyenes eszközátadás;
k) a munkáltató által a munkavállaló számára adott olyan ingyenes juttatás, amely mentes a személyi
jövedelemadó alól;
l) hitelintézet, befektetési szolgáltató, pénzügyi vállalkozás pénzügyi szolgáltatásból, kiegészítő pénzügyi
szolgáltatásból, befektetési szolgáltatásból vagy azt kiegészítő szolgáltatásból származó 10 000 forintot meg
nem haladó követelésének elengedése, feltéve, hogy az elengedéssel a hitelintézetnek, befektetési
szolgáltatónak, pénzügyi vállalkozásnak az adott szolgáltatásból származó követelése a magánszeméllyel
szemben végérvényesen megszűnik;
m) a közüzemi (vezetékes gáz-, áram-, távhő-szolgáltatási, víz- és csatornahasználati, szemétszállítási,
központi fűtési) díjtartozásnak a szolgáltató általi elengedése, feltéve, hogy a magánszemély kötelezett (adós)
és vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre eső jövedelme nem haladja meg a mindenkori
öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét;
n) a 18. § (2) bekezdése alapján a visszterhes vagyonátruházási illeték tárgyát nem képező ingó
vagyontárgyaknak a számvitelről szóló törvény szerinti térítésmentes eszközátruházás keretében történő,
gazdálkodó szervezet általi megszerzése, illetve a követelés gazdálkodó szervezetek közötti ajándékozás ideértve a követelés-elengedést és a tartozásátvállalást is - útján történő megszerzése;
o) a pénzügyi intézmény által elengedett követelés, amennyiben a követelés elengedése a magánszemély
adós és családja megélhetési ellehetetlenülésének megelőzése érdekében az azonos helyzetben levők egyenlő
elbánásának elve alapján történik. E feltételek fennállásáról a pénzügyi intézmény igazolást ad az adósnak;
p) az ajándékozó egyenes ági rokona (ideértve az örökbefogadáson alapuló rokoni kapcsolatot is) által
megszerzett ajándék;
q) a termőföldről szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők
gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont]
megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés
alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó (mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép,
állatállomány, készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése;
r) a Magyar Állam által a hiteladós lakása megvásárlásával összefüggésben, a szociálisan rászorult
természetes személy hiteladósok lakhatásának biztosításáról szóló törvény rendelkezése alapján elengedett
követelés;
s) lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza alapú kölcsönszerződésből származó
követelés, ha az a törvényben rögzített árfolyamon végtörlesztő magánszeméllyel szemben végérvényesen
megszűnik;
t) a pénzügyi intézmény által elengedett, lakóingatlanon alapított zálogjog fedezetével kötött, deviza
alapú kölcsönszerződésből származó követelés feltéve, hogy
ta) a magánszemély kötelezett (adós) és a vele közös háztartásban élő hozzátartozójának egy főre
eső jövedelme - a kötelezett nyilatkozata alapján, a nyilatkozattétel hónapját megelőző három hónap
átlagában - nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegének kétszeresét vagy
tb) a követelés biztosítékául szolgáló, a magánszemély tulajdonában álló lakásra a követelés
elengedését megelőzően végrehajtási eljárás keretében árverést folytattak le.
(2a) Az (1) bekezdés b) pontjában említett lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves
határidő (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidő) lejártát megelőzően kiadott használatba vételi
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engedély igazolja, feltéve, ha az utóbb változatlan tartalommal - ide nem értve a kijavítással érintett részeket
- jogerőre emelkedik. Az igazolás kiadása érdekében a határidő elteltét követő 15 napon belül az állami
adóhatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Ha a határidő lejártáig az
építésügyi hatóság a vagyonszerző nevére használatba vételi engedélyt adott ki, amely még nem emelkedett
jogerőre, az építésügyi hatóság erről a tényről tájékoztatja, majd a használatba vételi engedély kiadására
irányuló hatósági eljárás jogerős befejezéséről külön értesíti az állami adóhatóságot. Egyidejűleg közli, hogy
a jogerős használatbavételi engedély - a kijavítással érintett részeket figyelmen kívül hagyva - tartalmában
megegyezik-e a határidő lejárta előtt kiadott használatbavételi engedéllyel. Amennyiben az építésügyi
hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerző nevére szóló, a határidő leteltét megelőzően kiadott
használatbavételi engedély változatlan tartalommal - ide nem értve a kijavítással érintett részeket - jogerőre
emelkedett, az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket törli.
Törli az állami adóhatóság az illetéket akkor is, ha a határidőn belül a vagyonszerző a nevére szóló jogerős
használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.
(2b) Amennyiben a vagyonszerző több telket kapott ajándékba, és mindegyik esetében vállalta lakóház
felépítését, majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a
felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott
maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az
illetéket és a késedelmi pótlék összegét is. Ha a vagyonszerző a megszerzett telket utóbb megosztja, az
adóhatóság a felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre
esik, amelyen a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a
településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó
részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.
(2c) Ha a maximális beépíthetőség az illetékkötelezettség keletkezésének időpontjában és a
használatbavételi engedély kiadásának időpontjában eltérő, a kettő közül a vagyonszerzőre összességében
kedvezőbbet kell figyelembe venni.
(2d) Ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átalakul, a
lakóház felépítésére az ingatlant megszerző jogutód köteles.
(3) Termőföld tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának ajándékozása esetén az egyébként járó
ajándékozási illeték felét kell megfizetni. Az (1) bekezdés h) pontja szerinti mentesség esetén a mentességre
való jogosultságot az ajándékozottnak kell igazolnia. A támogatás elnyerését igazoló okiratot az ingatlanügyi
hatósághoz benyújtásra kerülő ajándékozási szerződéshez kell csatolnia, mely okiratot az ajándékozási
szerződés másolatával az ingatlanügyi hatóság a 92. § (1) bekezdés szerint továbbítja az állami
adóhatóságnak.
(4) Ha az ingyenes eszközátadásra irányuló ügyletben részt vevő, számviteli törvény szerinti gazdálkodók
egyike a másik 100%-os tulajdonában áll vagy a gazdálkodók egyazon személy 100%-os tulajdonában
állnak, akkor a gazdálkodó vagyonszerzésére a 12. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti táblázat I.
csoportjára vonatkozó illetékmértékeket kell alkalmazni. Akkor is ezeket az illetékmértékeket kell
alkalmazni, ha a gazdálkodó gazdálkodónak nem minősülő ajándékozó 100%-os tulajdonában áll.
17/A. § Mentes az ajándékozási illeték alól az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának
megszerzése, ha a korábbi jogosult az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény erejénél fogva az említett
törvény hatálybalépésétől volt jogosult a működtetési jog alapján végezhető tevékenység gyakorlására. Az
illetékmentességre való jogosultságot az önálló orvosi tevékenység működtetési jogát szerző
magánszemélynek kell igazolnia.

Az egyéni kisvállalkozói vagyon öröklési és ajándékozási illetékkedvezménye
17/B. § (1) A kisvállalkozásra vonatkozó feltételeknek megfelelő egyéni vállalkozó kizárólag üzleti célt
szolgáló vállalkozói vagyonának öröklése, továbbá - az ajándékozó kisvállalkozásának megszüntetésére való
tekintettel - az ilyen vagyonnak az egyéni vállalkozás megszüntetését követő három hónapon belüli
ajándékozása esetén a magánszemély örökös, illetve a magánszemély megajándékozott az általa megszerzett
vállalkozói vagyon forgalmi értékéből a (3)-(5) bekezdésben meghatározott illetékalap-kedvezményre
jogosult. A kedvezmény igénybevételének feltétele, hogy a vagyonszerző - öröklés esetén a hagyatékátadó
végzés jogerőre emelkedésétől, ajándékozás esetén az ajándék elfogadásától számított - 30 napon belül
a) a vállalkozási tevékenységet egyéni vállalkozóként megkezdje, vagy
b) a megszerzett vállalkozói vagyont egyéni cége, illetve többségi tulajdonában álló gazdasági társasága
részére nem pénzbeli hozzájárulásként átadja,
és a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése évének utolsó napjától számított legalább három évig a
vállalkozási tevékenységet nem szünteti meg, illetve egyéni cégében fennálló vagyoni betétjét nem idegeníti
el vagy a többségi tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló részesedésének arányát nem csökkenti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kedvezmény akkor vehető igénybe, ha
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a) öröklés esetén a túlélő házastárs, illetve túlélő házastárs hiányában vagy annak egyetértésével a
magánszemély örökös a hagyatéki tárgyaláson az (1) bekezdés szerinti feltételek vállalásáról nyilatkozatot
tesz. A nyilatkozatot a közjegyző köteles jegyzőkönyvbe foglalni, és a jegyzőkönyv hiteles másolatát a teljes
hatályú hagyatékátadó végzéshez csatolva megküldeni az állami adóhatóságnak;
b) ajándékozás esetén az ajándékozó a kisvállalkozói tevékenység megszüntetéséről, a magánszemély
megajándékozott az (1) bekezdés szerinti feltételek vállalásáról a vagyonszerzés bejelentéséig nyilatkozatot
tesz az állami adóhatóságnál.
(3) A vállalkozói vagyon tulajdonjogát vagy haszonélvezetét megszerző túlélő házastárs esetén a
vállalkozói vagyon után az őt egyébként terhelő öröklési illeték alapját 50%-kal, de legfeljebb 5 millió
forinttal csökkentett összegben kell megállapítani.
(4) A vállalkozói vagyon tulajdonjogát megszerző - a (3) bekezdésben nem említett - más magánszemély
örökös esetén a vállalkozói vagyon után az őt egyébként terhelő öröklési illeték alapját 25%-kal, de
legfeljebb 2,5 millió forinttal csökkentett összegben kell megállapítani.
(5) A vállalkozói vagyon tulajdonjogát vagy haszonélvezeti jogát ajándékozás útján megszerző
magánszemély esetén a vállalkozói vagyon után az őt egyébként terhelő ajándékozási illeték alapját 25%-kal,
de legfeljebb 2,5 millió forinttal csökkentett összegben kell megállapítani.
(6) Ha a (3)-(5) bekezdés szerinti kedvezményben részesülő vagyonszerző az (1) bekezdés a)-b) pontjai
szerinti feltételeket nem teljesíti, továbbá az (1) bekezdés szerinti 3 éves időtartam letelte előtt a vállalkozási
tevékenységet a gazdasági tevékenységgel együtt járó üzleti kockázaton túlmutató elháríthatatlan külső ok
hiányában megszünteti, vagy egyéni cégében fennálló vagyoni betétjét elidegeníti, illetve a többségi
tulajdonában álló gazdasági társaságban fennálló részesedésének arányát csökkenti, az általa igénybe vett
illetékkedvezmény alapján élvezett illetékteher-csökkenés összegének kétszeresét köteles pótlólag
megfizetni.

A kisvállalkozás vagyoni betétjének öröklési és ajándékozási illetékkedvezménye
17/C. § (1) A magánszemély vagyonszerző a kisvállalkozásnak minősülő gazdálkodó szervezetben
fennálló vagyoni betét öröklése, ajándékozása esetén a 17/B. § (3)-(5) bekezdéseiben meghatározott
illetékalap-kedvezményre jogosult, ha
a) a vagyonszerző által önállóan vagy többi vagyonszerzővel együttesen megszerzett vagyoni betéttel a
tulajdonában, illetőleg több vagyonszerző esetében a tulajdonukban levő vagyoni betét aránya meghaladja a
kisvállalkozás összes vagyoni betétjének 50%-át, és
b) a kisvállalkozás vagyoni betétjének több mint 50%-ával rendelkező örökös vagy megajándékozott a
fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozik, illetve több örökös vagy több megajándékozott esetén
együttesen nyilatkoznak arról, hogy a kisvállalkozást a fizetési meghagyás jogerőre emelkedése évének
utolsó napját követő három évig nem szünteti meg, illetőleg nem szüntetik meg vagy megszerzett vagyoni
betétje arányát nem csökkenti, illetőleg nem csökkentik.
(2) Ha a kedvezményben részesülő vagyonszerző az (1) bekezdés szerinti 3 éves időtartam letelte előtt a
kisvállalkozás működtetését a gazdasági tevékenységgel együtt járó üzleti kockázaton túlmutató
elháríthatatlan külső ok hiányában megszünteti, vagy a kedvezményes illetékfizetés mellett megszerzett
vagyoni betétje arányát csökkenti, az általa igénybe vett illetékalap-kedvezmény alapján élvezett illetéktehercsökkenés összegének kétszeresét köteles pótlólag megfizetni.

III. Fejezet
A VISSZTERHES VAGYONÁTRUHÁZÁSI ILLETÉK
Az illeték tárgya
18. § (1) Ingatlannak, valamint a (2) bekezdésben meghatározott ingónak és vagyoni értékű jognak
visszteher mellett, továbbá öröklési vagy ajándékozási illeték alá nem eső, más módon történő megszerzése
visszterhes vagyonátruházási illeték alá esik. Ezt a szabályt kell alkalmazni az öröklési szerződés alapján
történő vagyonszerzésre is azzal, hogy az illetékkötelezettség keletkezésére a 3. § (1) bekezdése az irányadó.
(2) Az illetékfizetési kötelezettség a következő vagyoni értékű jogokra és ingókra terjed ki:
a) az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése, továbbá e jognak a megszüntetése folytán
bekövetkező vagyonszerzés;
b) az ingatlanon fennálló haszonélvezet gyakorlásának átengedése;
c) ingónak hatósági árverésen történő megszerzése;
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d) gépjármű, illetőleg pótkocsi tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése;
e) közterületen álló, ingatlannak nem minősülő felépítmény tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának
megszerzése;
f) az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése;
g) az értékpapír öröklési szerződéssel való megszerzése;
h) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét (részvény, üzletrész,
szövetkezeti részjegy, befektetői részjegy, átalakított befektetői részjegy) megszerzésére, ha a belföldi
ingatlanvagyonnal rendelkező társaság olyan gazdálkodó szervezet, amelynek a cégjegyzékben feltüntetett
(ennek hiányában a létesítő okiratában megjelölt) főtevékenysége épületépítési projekt szervezése, lakó- és
nem lakó épület építése, saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése vagy saját tulajdonú
ingatlan adásvétele.
(3) Nem tárgya a visszterhes vagyonátruházási illetéknek az ingatlan tulajdonosának az a vagyonszerzése,
mely az ingatlanát terhelő haszonélvezet, használat jogának a jogosult halála, illetőleg - özvegyi jog esetén új házasság kötése folytán történő megszűnésével következik be, továbbá a feltétel bekövetkezésétől függő
vagy a meghatározott időre kikötött haszonélvezet, használat jogának a feltétel bekövetkeztével, illetve a
meghatározott idő elteltével bekövetkező megszűnése.
(4) A (2) bekezdés h) pontjában foglalt vagyonszerzés után akkor kell az illetéket megfizetni, ha
a) a vagyonszerző, illetve - magánszemély vagyonszerző esetén - annak házastársa, bejegyzett élettársa,
gyermeke, szülője,
b) az a) pontban felsoroltak - önálló vagy együttes - többségi tulajdonában álló gazdálkodó szervezet,
c) az a) és b) pontban felsoroltakkal a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt
vállalkozási viszonyban lévő gazdálkodó szervezet,
tulajdonában álló vagyoni betétek aránya önállóan vagy együttesen eléri vagy meghaladja az összes vagyoni
betét 75%-át.

Az illeték általános mértéke
19. § (1) A visszterhes vagyonátruházási illeték általános mértéke - ha a törvény másként nem rendelkezik
- a megszerzett vagyon terhekkel nem csökkentett forgalmi értéke után 4%, ingatlan, illetve belföldi
ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betét megszerzése esetén ingatlanonként 1
milliárd forintig 4%, a forgalmi érték ezt meghaladó része után 2%, de ingatlanonként legfeljebb 200 millió
forint. Ingatlan résztulajdonának szerzése esetén az 1 milliárd forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal
arányos összegére kell alkalmazni a 4%-os illetéket, illetve az ingatlanonként legfeljebb 200 millió forintot a
tulajdoni hányad arányában kell figyelembe venni. Ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzése
esetén az illetékalapból az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a
200 millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke
képvisel az ingatlan forgalmi értékében. Vagyoni értékű joggal terhelt ingatlan - ideértve a tulajdonszerzéssel
egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - szerzése esetén a vagyoni értékű jog értékével csökkentett
forgalmi értékből az 1 milliárd forint olyan hányadára kell alkalmazni a 4%-os illetékmértéket, illetve a 200
millió forint olyan hányadát kell figyelembe venni, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel az
ingatlan forgalmi értékében.
(2) Ingatlanok tulajdonjogának cseréje esetén az illeték alapja - a 21. §-ban foglaltak kivételével - a
cserével megszerzett ingatlan forgalmi értéke.
(3) Az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának megszerzése esetén az illeték alapja a működtetési
jognak - terhekkel nem csökkentett - értéke, az illeték mértéke pedig az illetékalap 10%-a.
(4) Tartási, életjáradéki vagy öröklési szerződés alapján történő vagyonszerzés esetén az illeték alapja a
megszerzett vagyon forgalmi értéke.
(5) A 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betét megszerzése esetén az illeték alapja a
társaság tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékének olyan aránya, amekkora arányt a 18. § (4)
bekezdésében foglalt feltétel bekövetkeztének időpontjában az illetékfizetésre kötelezett tulajdonában lévő
vagyoni betétek névértéke a társaság összes vagyoni betétje névértékének összegében képvisel, csökkentve
az illetékfizetésre kötelezett tulajdonában lévő azon vagyoni betétekre eső forgalmi értékkel, melyeket az
illetékfizetésre kötelezett
a) 5 évnél régebben, illetve 2010. január 1-jét megelőzően,
b) a 18. § (4) bekezdésében foglalt feltétel bekövetkezését megelőző öt éven belül, de 2010. január 1-jét
követően, visszterhes vagyonátruházási illetékfizetési kötelezettség alá eső módon vagy a 26. § alapján
illetékmentesen,
c) öröklés vagy ajándékozás útján
szerzett.
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Haszonélvezet, használat esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja
20. § (1) A visszterhes vagyonszerzéssel egyidejűleg alapított haszonélvezet, használat esetében a
tulajdonszerző a - 72. § szerint számított - haszonélvezet, használat értékével csökkentett forgalmi érték után
fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket, a haszonélvező, használó pedig a haszonélvezet, használat
számított értéke után fizeti a szerzés jogcímének megfelelő vagyonszerzési illetéket.
(2) Ha az ingatlant az átruházását megelőzően már fennállott és az ingatlannyilvántartásba bejegyzett
haszonélvezettel, használattal terhelten idegenítik el, vagy az elidegenítés az átruházó haszonélvezetének
vagy a használat jogának fenntartásával történik, ez esetben a haszonélvezet fennmaradása, illetve a
használati jog megszerzése illetékmentes. A tulajdonszerző ilyenkor az (1) bekezdés szerint csökkentett
forgalmi érték után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket. Ezt a szabályt kell alkalmazni akkor is, ha
az ingatlan tulajdonjogát annak haszonélvezője, használója szerzi meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben említett esetekben a tulajdonszerzőt és a haszonélvezet, használat jogának
szerzőjét terhelő illeték alapját a 15. § (4) bekezdésében meghatározott módon kell megállapítani. Az így
számított illetékalap után - ha a törvény másként nem rendelkezik - a 19. § (1) bekezdésében meghatározott
mértékű illetéket kell fizetni.

Lakástulajdon és a hozzá kapcsolódó jogok visszterhes vagyonátruházási illetékének
mértéke
21. § (1) Lakástulajdon szerzése esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja - ha e törvény
másképp nem rendelkezik - a lakástulajdon forgalmi értéke. Az illeték mértéke - lakásonként - 4 millió
forintig 2%, a forgalmi érték ezt meghaladó összege után 4%. Lakás résztulajdonának szerzése esetén a 4
millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos összegére alkalmazható a 2%-os illeték, a forgalmi
érték ezt meghaladó része után 4% illetéket kell fizetni.
(2) Ha a lakástulajdon szerzője a vásárláshoz lakásépítési kedvezményben részesül, ennek összegét - a
(3)-(5) bekezdésben, valamint (8) bekezdésben említett esetek kivételével - a forgalmi értékből le kell vonni.
(3) Lakástulajdonok egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt ingatlanok - terhekkel nem
csökkentett - forgalmi értékének a különbözete.
(4) Kettőnél több lakás tulajdonjogának egymás közötti cseréje esetén az illeték alapja az elcserélt
legnagyobb és legkisebb - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékű ingatlanok értékkülönbözete.
(5) Lakástulajdon vásárlása esetén, ha a magánszemély vevő a másik lakástulajdonát a vásárlást megelőző
vagy azt követő egy éven belül eladja, az illeték alapja a vásárolt és az eladott lakástulajdon - terhekkel nem
csökkentett - forgalmi értékének a különbözete. Ha a magánszemély vevő egy éven belül több lakástulajdont
vásárol, illetve értékesít, akkor az illeték alapját képező értékkülönbözet megállapításánál minden egyes
lakásvásárlással szemben a szerzést közvetlenül megelőző vagy követő - a fizetésre kötelezett számára
kedvezőbb illetékalapot eredményező - egyetlen értékesítést lehet figyelembe venni. Amennyiben a
magánszemély vevő a további lakásvásárlásaival szemben az előbbi feltételeknek megfelelő, további
lakásértékesítést nem tud igazolni, e lakásszerzések illetékkötelezettsége az általános szabályok [21. § (1)-(2)
bek.] szerint alakul. E bekezdés alkalmazásában nem minősül tehernek a lakástulajdonhoz kapcsolódó
haszonélvezet, használat joga.
(6) Ha az (5) bekezdés szerint megállapított értékkülönbözet nagyobb a vásárolt lakástulajdon forgalmi
értékénél, az illeték alapja a vásárolt lakástulajdon forgalmi értéke.
(7) Az (5) bekezdésben említett adásvételnél a vevő az ott említett másik lakástulajdona eladását a
tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésére alkalmas adásvételi szerződés másolatával vagy más
megfelelő módon köteles igazolni. Ezzel egyidejűleg kell nyilatkoznia arról is, hogy a vásárláskor az (5)
bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelt.
(8) Lakástulajdonok egymás közötti cseréje, illetőleg az (5) bekezdésben említett adásvétele esetén, ha az
elcserélt, illetőleg eladott lakástulajdont haszonélvezet, használat joga terhelte és a tulajdonszerzéssel
egyidejűleg ugyanennek a jogosultnak a javára a tulajdonos a korábbival azonos jogot alapít, a jog szerzője a
forgalmi értékek különbözete alapján számított vagyoni értékű jog értéke, a tulajdonos pedig e jog számított
értékével csökkentett értékkülönbözet után fizeti a visszterhes vagyonátruházási illetéket.
(9) Ha a vagyonszerzőt a 27. § (1) bekezdése alapján terhelő illeték összege magasabb, mint amit az általa
megszerzett lakás tulajdonjoga, illetve az ahhoz kapcsolódó haszonélvezet, használat joga után az (1)
bekezdés, illetve a 23. § szerint fizetnie kellene, akkor tőle csak ez az alacsonyabb összegű illeték
követelhető.
22. § Lakástulajdonnak állami, helyi önkormányzati tulajdonban álló bérlakás bérleti joga megszerzése
ellenében történő átruházása esetén a visszterhes vagyonátruházási illeték alapja a lakástulajdon forgalmi
értékének 50%-a. Az illeték mértékére a 21. § (1) bekezdésében foglalt rendelkezés irányadó.
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23. § Lakástulajdonhoz kapcsolódó vagyoni értékű jog megszerzéséért a 72. § szerint számított forgalmi
érték után a 21. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű illetéket kell fizetni. A 4 millió forintnak olyan
hányadára alkalmazható a 2%-os illetékmérték, mint amilyen arányt a vagyoni értékű jog értéke képvisel a
lakás forgalmi értékében. Vagyoni értékű joggal terhelt lakástulajdon - ideértve a tulajdonszerzéssel
egyidejűleg alapított vagyoni értékű jogot - szerzése esetén a 4 millió forintnak olyan hányadára
alkalmazható a 2%-os illetékmérték, mint amilyen arányt a tulajdonjog értéke képvisel a lakás forgalmi
értékében.

Ingatlanforgalmazási célú vagyonszerzések visszterhes vagyonátruházási illetéke
23/A. § (1) Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke az ingatlan - terhekkel nem
csökkentett - forgalmi értékének 2%-a, ha a vagyonszerző
a) olyan, ingatlanok tulajdonjogának értékesítését (a továbbiakban: ingatlanforgalmazást) végző
vállalkozó, amelynek előző adóévi nettó árbevétele legalább 50%-ban e tevékenységből származott, vagy
b) Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által kiadott engedély alapján pénzügyi lízinget folytató
vállalkozó
és legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant az
illetékkiszabásra történő bejelentéstől számított két éven belül eladja, illetve a futamidő végén tulajdonjog
átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adja.
(2) A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének engedélyével működő ingatlanalap az (1)
bekezdésben meghatározott illetéket fizeti ingatlanszerzése után.
(3) A nettó árbevétel megoszlásáról a vagyonszerző a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
nyilatkozik. Ha az illetékkiszabásra történő bejelentésre az adóév hatodik hónapjának 1. napját megelőzően
kerül sor, a vagyonszerzőnek arról kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevétele előreláthatólag az (1)
bekezdésben foglaltak szerint oszlik meg. Amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy a
vállalkozó az illetékkötelezettség keletkezése szerinti adóév hatodik hónapjának 15. napjáig jelezheti ezt a
körülményt az állami adóhatóság felé, amely a 19. § (1) bekezdés, illetve 21. § (1) bekezdés alapján
egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének 50%-kal növelt összegét
a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében megállapítja, hogy
a vagyonszerző valótlan nyilatkozatot tett, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése, illetve a 21. § (1)
bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének
kétszeresét az állami adóhatóság a vállalkozó terhére pótlólag előírja.
(4) Az ingatlanforgalmazást az illetékkötelezettség keletkezésének adóévében kezdő vállalkozó az (1)
bekezdésben meghatározott célú ingatlanvásárlás esetén az ott meghatározott mértékű illetéket fizeti, ha a
fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az adóév nettó árbevételének
legalább 50%-a ingatlanforgalmazásból fog származni. Amennyiben a nettó árbevétel megoszlására
vonatkozó vállalás nem teljesül, az állami adóhatóság a vagyonszerzés után a 19. § (1) bekezdés, illetve a 21.
§ (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerinti illeték különbözetét a vállalkozó
terhére 50%-kal növelten megállapítja. A vállalás meghiúsulásának tényét a vállalkozó az adóévet követő
hatodik hónap 15. napjáig köteles bejelenteni. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében megállapítja,
hogy a vagyonszerző nettó árbevétel megoszlásra vonatkozó vállalása nem teljesült, a vagyonszerzésre a 19.
§ (1) bekezdése, illetve a 21. § (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint
megállapított illeték különbözetének kétszeresét a vállalkozó terhére pótlólag előírja.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott céllal megszerzett ingatlan továbbértékesítésének, illetőleg a
futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adásának megtörténtét a
vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésétől számított két éves határidő elteltét követően az állami
adóhatóság az ingatlanügyi hatóság megkeresésével vagy saját nyilvántartása alapján hivatalból ellenőrzi.
(6) Amennyiben a továbbértékesítés, illetve a pénzügyi lízingbeadás megtörténtét az ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonjog-változás, illetve pénzügyi lízing esetén a tulajdonjog fenntartással
történő eladás tényének feltüntetése nem igazolja, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése, illetve a 21. § (1)
bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték különbözetének
kétszeresét az állami adóhatóság a vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Igazoltnak kell tekintetni a
továbbértékesítést, illetve a pénzügyi lízingbeadást abban az esetben is, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárás
megindítását a tulajdoni lapon feltüntetett széljegy tanúsítja, feltéve, ha az ingatlan-nyilvántartási eljárás a
tulajdonjog-változás bejegyzésével, illetve tulajdonjog fenntartással történő eladás tényének feltüntetésével
zárul.
(7) Ha a megszerzett ingatlanból a vagyonszerző több önálló ingatlant alakít ki, akkor az
illetékkülönbözetet - arányosítással - csak arra az ingatlanra lehet előírni, amelyet az (1) bekezdésben
meghatározott célból megszerzett ingatlan illetékkiszabásra bejelentésétől számított két éven belül nem adott
el, illetőleg nem adott a futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező pénzügyi lízingbe.
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(8) Amennyiben a vagyonszerző személyében a továbbértékesítésre nyitva álló határidőn belül jogutódlás
következik be, az (1) bekezdés szerinti ingatlan tulajdonjogát megszerző jogutód kizárólag abban az esetben
mentesül a jogelőd által megfizetett és az egyébként fizetendő illeték különbözetének megfizetése alól, ha az
ingatlant a jogelődjének biztosított két éves határidőn belül eladja, illetve a futamidő végén tulajdonjog
átszállást eredményező pénzügyi lízingbe adja. Ennek hiányában az állami adóhatóság a (6) bekezdés szerinti
illetékkülönbözetet az ingatlant megszerző jogutód terhére előírja.

Hitelintézet ingatlanszerzésének visszterhes vagyonátruházási illetéke
23/B. § (1) Amennyiben a hitelintézet a vagyonszerzés illetékkiszabásra történő bejelentésekor
nyilatkozik, hogy az ingatlant - az illetékkötelezettség keletkezésétől számított legfeljebb hároméves
időtartamra - a pénzügyi veszteség mérséklése, illetve elhárítása érdekében hitel-ingatlan csereügylettel, az
adósával szembeni felszámolási vagy végrehajtási eljárás útján szerezte, akkor a fizetendő illeték mértéke az
ingatlan - terhekkel nem csökkentett - forgalmi értékének 2%-a.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott három év elteltét követően az ingatlan elidegenítését az állami
adóhatóság saját nyilvántartása vagy az ingatlan fekvése szerint illetékes ingatlanügyi hatóság megkeresése
útján ellenőrzi. Amennyiben az ingatlan értékesítése nem történt meg, a vagyonszerzésre a 19. § (1)
bekezdés, illetve 21. § (1) bekezdés alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított
illeték különbözetének kétszeresét a hitelintézet terhére pótlólag előírja.

A feltűnő értékaránytalanság mellett kötött ügyletek illetéke
23/C. § Amennyiben ingatlan tulajdonjogának ellenérték fejében történő megszerzése esetén az
ellenszolgáltatás értéke nem éri el a forgalmi érték 50%-át, az ellenszolgáltatás és a megszerzett vagyontárgy
forgalmi értéke 50%-ának különbözete után a 12. § szerinti ajándékozási illetékmértékkel megállapított
illetéket kell fizetni. A forgalmi értékből az ajándékozási illetékmérték alá eső rész levonásával fennmaradó
részre a visszterhes vagyonátruházási illeték szabályai szerint egyébként irányadó illetékmértéket kell
alkalmazni. Ha az ellenszolgáltatás az ingatlant terhelő és a vevő által átvállalt tartozásra tekintettel került a
forgalmi értékhez képest alacsonyabb összegben megállapításra, akkor e bekezdés alkalmazásában az
ellenszolgáltatás összegéhez kell számítani az ingatlant terhelő és a vevő által átvállalt tartozás összegét.

A szabályozott ingatlanbefektetési társaság egyes vagyonszerzései
23/D. § (1) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának és belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező
gazdasági társaságban fennálló vagyoni betétnek a szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló
törvény (a továbbiakban: Szit. tv.) szerinti szabályozott ingatlanbefektetési társaság (a továbbiakban e §
vonatkozásában: társaság) általi megszerzése esetén az illeték mértéke 2%, ha a vagyonszerző a fizetési
meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy az
illetékkötelezettség napját magában foglaló adóév utolsó napján a szabályozott ingatlanbefektetési
társaságokról szóló nyilvántartásban történő feltüntetés (a továbbiakban e § vonatkozásában: társaságkénti
nyilvántartásba vétel) feltételeinek megfelel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti vagyonszerzések után az ott meghatározott illetéket fizeti a Szit. tv. szerinti
szabályozott ingatlanbefektetési elővállalkozás (a továbbiakban e § vonatkozásában: elővállalkozás), ha a
fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig az állami adóhatósághoz benyújtott nyilatkozatban vállalja, hogy
az elővállalkozásként történő működése társaságkénti nyilvántartásba vétellel szűnik meg.
(3) Az (1)-(2) bekezdés szerint vállalt feltétel teljesülését az állami adóhatóság hivatalból ellenőrzi.
Amennyiben a vagyonszerző által vállalt feltétel nem teljesült, a vagyonszerzésre a 19. § (1) bekezdése,
illetve a 21. § (1) bekezdése alapján egyébként fizetendő és az (1) bekezdés szerint megállapított illeték
különbözetének kétszeresét az állami adóhatóság a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.
(4) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése után az (1) bekezdésben meghatározott
illetéket fizeti a társaság Szit. tv. szerinti projekttársasága (a továbbiakban e § vonatkozásában:
projekttársaság), ha legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig csatolja a társaság nyilatkozatát,
melyben az vállalja, hogy az illetékkötelezettség keletkezését magában foglaló adóév utolsó napján a
társaságkénti nyilvántartásba vétel feltételeinek megfelel. A vállalás meghiúsulása esetén a (3) bekezdés
szerinti pótilletéket az állami adóhatóság a társaság terhére pótlólag előírja.
(5) Ingatlan tulajdonjogának, vagyoni értékű jogának megszerzése után az (1) bekezdésben meghatározott
illetéket fizeti az elővállalkozás projekttársasága, ha legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
csatolja az elővállalkozás nyilatkozatát, melyben az elővállalkozás vállalja, hogy elővállalkozásként történő
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működése társaságkénti nyilvántartásba vétellel szűnik meg és elővállalkozási minőségének fennállása alatt a
projekttársaságában fennálló tulajdoni illetőségét részben vagy teljesen nem idegeníti el. A vállalás
meghiúsulása esetén, valamint ha a feltétel teljesítését megelőzően a projekttársaság megszűnik, a (3)
bekezdés szerinti pótilletéket az állami adóhatóság az elővállalkozás terhére írja elő.

Gépjármű és pótkocsi visszterhes vagyonátruházási illetékének mértéke
24. § (1) Gépjármű tulajdonjogának megszerzése esetén az illeték mértéke a hajtómotor
3
hengerűrtartalmának minden megkezdett cm -e után 18 forint az alábbi eltérésekkel:
3
3
a) az 1890 cm -t meghaladó hengerűrtartalmú személygépkocsi és az 500 cm -t meghaladó
3
hengerűrtartalmú motorkerékpár esetén minden megkezdett cm után 24 forint;
b) kizárólag elektromos hajtómotorral ellátott gépjármű esetén a hajtómotor teljesítményének minden
megkezdett 1 kW-ja után 400 forint;
3
c) Wankel hajtómotorral üzemelő gépjármű esetén a kamratérfogat minden megkezdett cm -e után 36
forint.
(2) Pótkocsi tulajdonjogának megszerzéséért, ha a pótkocsi megengedett legnagyobb össztömege a 2500
kg-ot nem haladja meg 9000 forint, minden más esetben 22 000 forint illetéket kell fizetni.
(3) Gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezet, használat, illetve üzembentartói jog megszerzése
esetén az (1) és (2) bekezdésben meghatározott illetékek 25%-ának megfelelő illetéket kell fizetni.
(4) Amennyiben gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának megszerzésével egyidejűleg haszonélvezeti,
használati vagy üzembentartói jog alapítása történik, illetve gépjármű, pótkocsi tulajdonjogát az azon
fennálló használati, haszonélvezeti, illetve üzembentartói jog jogosítottja szerzi meg, a tulajdonjog
megszerzőjét terhelő illeték megállapítása során az (1)-(2) bekezdések alkalmazásával megállapított illetéket
csökkenteni kell a haszonélvezeti, használati, illetve üzembentartói jog megszerzéséért a (3) bekezdés szerint
fizetendő illeték összegével.
(5) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó haszonélvezeti, használati
jog meghatározott hányadának megszerzése esetén a megszerzett hányadra arányosan eső illetéket kell
fizetni.
(6) Nem kell az illetéket megfizetni, ha a vagyonszerző a tulajdonszerzés átvezetésével egyidejűleg
külföldi kivitel céljából Z betűjelű ideiglenes rendszám kiadását kéri, mindaddig, míg a gépjármű tartós
belföldi használatához szükséges forgalmi engedély kiadását nem kéri vagy a gépjárművet belföldön nem
értékesíti.

Illeték közös tulajdon megszüntetése esetén
25. § (1) Ingatlan közös tulajdonának megszüntetése esetén vagyonszerzési illetéket akkor kell fizetni, ha
a megosztás folytán valamelyik tulajdonostárs a korábbi tulajdoni hányadának megfelelő értéknél nagyobb
értékhez jut. A vagyonszerzési illetéket az értékkülönbözet alapulvételével kell kiszabni.
(2) Házastársi vagyonközösség megszüntetése esetén az értékkülönbözetet a közös vagyon értékének
figyelembevételével kell megállapítani. Az értékkülönbözet után a vagyonszerzés jogcímének megfelelő
vagyonszerzési illetéket kell fizetni. Ha valamelyik fél csak azért kap a közös vagyonból nagyobb részt, mert
a közös tartozásból is többet vállalt át, és az átvállalt tartozás összege az értékkülönbözetet kiegyenlíti, illeték
kiszabásának nincs helye.
(3) Az élettársak közös tulajdonának megszüntetése esetén a közös tulajdonban való részesedésük
arányára figyelemmel a (2) bekezdést kell alkalmazni.

Illetékmentességek, illetékkedvezmények
26. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:
a) a lakóház építésére alkalmas telektulajdonnak (tulajdoni hányadnak), valamint ilyen ingatlanon
alapított vagyoni értékű jognak a megszerzése, ha a vagyonszerző az ingatlanon a szerződés illetékkiszabásra
történő bemutatásától számított 4 éven belül lakóházat épít és a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos
alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. A
vagyonszerző lakóházépítési szándékáról legkésőbb az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig
nyilatkozhat az állami adóhatóságnál;
b) a lakástulajdon kezelői jogának a megszerzése;
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c) a közcélú vízi létesítmények és tartozékaik kezelői jogának a megszerzése;
d) az állami tulajdonban lévő természetvédelmi terület kezelői jogának a természetvédelmi kezelő által
történő megszerzése;
e) állami vagyon vagyonkezelői jogának megszerzése;
f) a vállalkozó által értékesítés céljára újonnan épített, építtetett - ideértve az ingatlan-nyilvántartásban
nem lakóház vagy lakás megnevezéssel nyilvántartott és ténylegesen sem lakás céljára használt épület
átalakításával, továbbá a lakóépület bővítésével (pl. tetőtér-beépítéssel) létesített - 15 millió forintot meg nem
haladó forgalmi értékű új lakás tulajdonjogának, ilyen lakás tulajdoni hányadának megvásárlása.
Amennyiben az új lakás forgalmi értéke nem haladja meg a 30 millió forintot és a vagyonszerző másik
lakástulajdon eladását nem igazolja, akkor a 21. § (1) bekezdés szerint megállapított illetékből nem kell
megfizetni azt az összeget, amely akkor járna, ha a lakás forgalmi értéke 15 millió forint lenne. Ilyen lakás
tulajdoni hányada esetén a kedvezmény a 15 millió forintnak a szerzett tulajdoni hányaddal arányos részére
illeti meg a vagyonszerzőt;
g) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett átalakulás keretében
történő vagyonszerzés;
h) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett részesedéscsere
keretében történő vagyonszerzés;
i)
j) a kisajátított vagy bányakárt szenvedett ingatlanért kapott csereingatlan szerzése vagy a kártalanítási
összegből rá eső rész erejéig a kártalanítottnak az ingatlanvásárlása, ideértve az ilyen ingatlanra vonatkozó
más személyt megillető jog megszűnéséért kapott kártalanítási összegből azonos jog megszerzését is;
k) a kisajátítás alapjául szolgáló közérdekű célra megvásárolt ingatlan vételárából történő ingatlanvásárlás,
ide értve az ilyen ingatlanra vonatkozó más személyt megillető jog megszűnéséért a vételárból történő
azonos jog vásárlását is;
l) gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó
árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó),
továbbá Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által nyilvántartásba vett pénzügyi lízinget folytató
vállalkozó általi megszerzése;
m) a helyi önkormányzat vagy az állam tulajdonában álló lakás tulajdonjogának, haszonélvezeti jogának a
lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi
LXXVIII. törvény (a továbbiakban: lakástörvény) 45. §-ának (1) bekezdése alapján vételi joggal rendelkező,
továbbá 49. §-ának (1)-(2) bekezdése alapján elővásárlási joggal rendelkező személy által történő
megszerzése;
n) a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere keretében létrejött megállapodáson alapuló
termőföldtulajdon szerzése, valamint ehhez kapcsolódóan haszonélvezet, használat jogának alapítása, abban
az esetben, ha az elcserélt földrészletet azonos jogosult javára haszonélvezet, használat joga terhelte;
o) az ügyvédi iroda olyan átalakulással (egyesülés, szétválás) bekövetkező vagyonszerzése, amikor a
létrejövő iroda (irodák) a korábbinak jogutódja(i) lesz(nek);
p) termőföldnek a külön jogszabály alapján a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv által
kiadott regisztrációs igazolással rendelkező, mezőgazdasági tevékenységet végző magánszemély általi,
visszteher ellenében történő megszerzése, feltéve, ha az így vásárolt termőföldet a vásárlástól számítva
legalább 5 évig nem idegeníti el, azon vagyoni értékű jogot nem alapít, és egyéni vállalkozóként vagy
mezőgazdasági őstermelőként a termőföldet mezőgazdasági célra hasznosítja. A feltételek vállalásáról a
vagyonszerzőnek legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia az állami
adóhatóságnál. Ha a vagyonszerző a termőföldet az 5 év letelte előtt elidegeníti, vagy azon vagyoni értékű
jogot alapít, igazolhatóan nem mezőgazdasági célra hasznosítja, az egyébként járó illeték kétszeresét kell
megfizetnie;
q) ingatlannak, illetve a 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétnek a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény szerinti kedvezményezett eszközátruházás keretében történő átruházása, az
alábbi feltételek együttes teljesülése esetén:
qa) az átruházó az átruházás évében és az azt megelőző két naptári évben nem vette igénybe a 23/A. §
szerinti kedvezményes illetékmértéket és a 26. § (1) bekezdés a) pontja alapján felfüggesztett
illetéktartozással nem rendelkezik,
qb) az átruházott eszközöknek a pénzeszközök és pénzkövetelések összegével csökkentett értékében az
ingatlanok és a 18. § (2) bekezdésének h) pontja szerinti vagyoni betétek értékének aránya az átadáskor és az
átadást legalább 6 hónappal megelőzően lezárt utolsó adóév utolsó napján nem haladja meg az 50%-ot,
qc) az átruházó társaság legalább két üzletággal rendelkezik, melyek az átruházást megelőző két teljes, 12
hónapos adóévben önálló üzletágként működtek,
qd) az átvevő társaság vállalja, hogy az átruházás évét követő 2. naptári év végéig nem veszi igénybe a
23/A. § szerinti kedvezményes illetékmértéket;
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s) a termőföldről szóló törvény 3. §-a u) pontjának 2. alpontjában meghatározott mezőgazdasági termelők
által gazdaságátadási támogatás igénybevétele érdekében a közeli hozzátartozóval [Ptk. 685. § b) pont]
megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés
alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó - ide értve a gépjárművet és a pótkocsit is tulajdonának, illetve vagyoni értékű jognak a megszerzése;
t) a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaságban fennálló vagyoni betétnek a társasági adóról és az
osztalékadóról szóló törvény szerinti kapcsolt vállalkozások közötti átruházása;
u) a magánszemély lakásvásárlása, amennyiben az a szociálisan rászorult természetes személy hiteladósok
lakhatásának biztosításáról szóló törvény által rögzített vételi jog érvényesítésével történik.
(2a) Az (1) bekezdés a) pontjában említett lakóház felépítését a lakóházépítésre meghatározott 4 éves
határidő (a továbbiakban e bekezdés alkalmazásában: határidő) lejártát megelőzően kiadott használatba vételi
engedély igazolja, feltéve, ha az utóbb változatlan tartalommal - ide nem értve a kijavítással érintett részeket
- jogerőre emelkedik. Az igazolás kiadása érdekében a határidő elteltét követő 15 napon belül az állami
adóhatóság megkeresi az ingatlan fekvése szerint illetékes építésügyi hatóságot. Ha a határidő lejártáig az
építésügyi hatóság a vagyonszerző nevére használatba vételi engedélyt adott ki, amely még nem emelkedett
jogerőre, az építésügyi hatóság erről a tényről tájékoztatja, majd a használatba vételi engedély kiadására
irányuló hatósági eljárás jogerős befejezéséről külön értesíti az állami adóhatóságot. Egyidejűleg közli, hogy
a jogerős használatbavételi engedély - a kijavítással érintett részeket figyelmen kívül hagyva - tartalmában
megegyezik-e a határidő lejárta előtt kiadott használatbavételi engedéllyel. Amennyiben az építésügyi
hatóság igazolása szerint a lakóházra a vagyonszerző nevére szóló, a határidő leteltét megelőzően kiadott
használatbavételi engedély változatlan tartalommal - ide nem értve a kijavítással érintett részeket - jogerőre
emelkedett, az állami adóhatóság a megállapított, de a megfizetés tekintetében felfüggesztett illetéket törli.
Törli az állami adóhatóság az illetéket akkor is, ha a határidőn belül a vagyonszerző a nevére szóló jogerős
használatbavételi engedéllyel igazolja a lakóház felépítését.
(2b) Amennyiben a vagyonszerző több telket vásárolt, és mindegyik esetében vállalta lakóház felépítését,
majd a telkeket utóbb egyesíttette, az illetéket az adóhatóság akkor törli, ha az új telek esetén a felépített
lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a településrendezési tervben meghatározott maximális
beépíthetőség legalább 10%-át. Ellenkező esetben valamennyi telek után meg kell fizetni az illetéket és a
késedelmi pótlék összegét is. Ha a vagyonszerző a megszerzett telket utóbb megosztja, az adóhatóság a
felfüggesztett illetékből csak azt az illetéket törli, amely arra a megosztás során létrejött telekre esik, amelyen
a lakóház felépült, feltéve, hogy a felépített lakóházban a lakás(ok) hasznos alapterülete eléri a
településrendezési tervben meghatározott maximális beépíthetőség legalább 10%-át. Az illeték fennmaradó
részét késedelmi pótlékkal növelt összegben kell megfizetni.
(2c) Ha a maximális beépíthetőség az illetékkötelezettség keletkezésének időpontjában és a
használatbavételi engedély kiadásának időpontjában eltérő, a kettő közül a vagyonszerzőre összességében
kedvezőbbet kell figyelembe venni.
(2d) Ha a lakóház felépítésére nyitva álló határidőn belül a vagyonszerző gazdálkodó szervezet átalakul, a
lakóház felépítésére az ingatlant megszerző jogutód köteles.
(3) Ha az (1) bekezdés j) pontjában említett csereingatlan a kisajátítottnál értékesebb, vagy ha a
megszerzett ingatlan forgalmi értéke a kártalanítási összeget, illetőleg ennek a vevőre eső arányos részét
meghaladja, az illetékmentesség a többletre nem terjed ki.
(4) Az (1) bekezdés k) pontjában említett vevő a kisajátítási eljárás lefolytatására jogosult szerv
nyilatkozatával köteles igazolni, hogy helye lett volna kisajátításnak arra a célra, amelynek megvalósítása
érdekében az ingatlant tőle megvásárolták.
(5) A vagyonszerző az (1) bekezdés q) pontjában említett feltételekről a fizetési meghagyás jogerőre
emelkedéséig nyilatkozhat az adóhatóságnál. Amennyiben a vagyonszerző az (1) bekezdés qb)-qd) pontjai
szerinti feltételek tekintetében valótlan nyilatkozatot tesz, illetőleg vállalását nem teljesíti, az adóhatóság a
19. § (1) bekezdése, illetve a 21. § (1) bekezdése alapján megállapított illeték kétszeresét a vagyonszerző
terhére pótlólag előírja.
(6) Az illetékkötelezettség keletkezésekor a 35. életévét be nem töltött fiatal első lakástulajdonának
(tulajdoni hányadának) megszerzése esetén az egyébként fizetendő illeték 50%-ig terjedő, de legfeljebb 40
000 forint kedvezményre jogosult, ha az egész lakástulajdon forgalmi értéke a 8 millió forintot nem haladja
meg. Ilyen forgalmi értékű lakás részaránytulajdonának megszerzése esetén a vagyonszerzőt a szerzett
tulajdoni hányaddal arányos mértékű kedvezmény illeti meg.
(7)-(8)
(9) A (6) és (15) bekezdés alkalmazásában első lakástulajdont szerzőnek az minősül, akinek nincs és nem
is volt lakástulajdona, lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, lakástulajdonhoz kapcsolódó, az
ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett vagyoni értékű joga. A kedvezményre való jogosultság megállapításánál
figyelmen kívül kell hagyni az özvegyi haszonélvezeti joggal terhelt, továbbá az olyan lakástulajdont,
amelyet nagykorú vagyonszerző esetén a nagykorúság elérését megelőzően idegenítettek el. Nem minősül
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első lakástulajdont szerzőnek az, aki a (6) vagy (15) bekezdés szerinti kedvezményt az illetékkötelezettség
keletkezését megelőzően igénybe vette. A kedvezmény igénybevételéről, valamint a kedvezményre jogosító
feltételek fennállásáról a szerző félnek az illetékfizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig kell nyilatkoznia.
(10) Az (1) bekezdés l) pontja szerinti mentességre jogosult gépjármű-forgalmazó adóévente nyilatkozik
az állami adóhatóságnál arról, hogy az előző adóévi nettó árbevételének megoszlása alapján e §
alkalmazásában gépjármű-forgalmazónak minősül azzal, hogy
a) ha a nyilatkozattételre az adóév hatodik hónapjának 1. napja előtt kerül sor, a vagyonszerzőnek arról
kell nyilatkoznia, hogy nettó árbevételének megoszlása alapján előreláthatólag gépjármű-forgalmazónak
minősül. Amennyiben a nyilatkozatban vállaltak nem teljesültek, úgy azt az adóév hatodik hónapjának 15.
napjáig bejelenti az állami adóhatóságnak, amely a meg nem fizetett illetéket 50%-kal növelten a
vagyonszerző terhére pótlólag előírja. Ha az állami adóhatóság adóellenőrzés keretében állapítja meg, hogy a
vagyonszerző valótlan nyilatkozatot tett, a valótlan nyilatkozat alapján meg nem fizetett illeték kétszeresét a
vállalkozó terhére pótlólag előírja,
b) a gépjármű-forgalmazást a nyilatkozattétel adóévében kezdő vállalkozó arról nyilatkozhat, hogy nettó
árbevételének legalább 50%-a gépjármű-forgalmazásból fog származni. Amennyiben a nettó árbevétel
megoszlására vonatkozó vállalás nem teljesül, akkor az állami adóhatóság a nyilatkozat alapján meg nem
fizetett illetéket a vállalkozó terhére 50%-kal növelten megállapítja. A vállalás meghiúsulásának tényét a
vállalkozó az adóévet követő hatodik hónap 15. napjáig köteles bejelenteni. Ha az állami adóhatóság
adóellenőrzés keretében megállapítja, hogy a vagyonszerző vállalása nem teljesült, a nyilatkozat alapján meg
nem fizetett illeték kétszeresét a vagyonszerző terhére pótlólag előírja.
(11) Abban az esetben, ha a 23/A. § szerinti kedvezményes illetékmérték alkalmazására egyébként
jogosult vagyonszerző valamely ingatlan szerzésével kapcsolatban az (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott nyilatkozatot tesz, ezen illetékkötelezettségére a továbbiakban kizárólag e nyilatkozathoz
kapcsolódó rendelkezések vonatkoznak. Ilyen esetben erre a vagyonszerzésre a 23/A. § rendelkezései nem
alkalmazhatók.
(12) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának
megszerzése, ha az átruházó az önálló orvosi tevékenységről szóló törvény erejénél fogva, az említett
törvény hatálybalépésétől volt jogosult a működtetési jog alapján végezhető tevékenység gyakorlására. Az
illetékmentességre való jogosultságot az önálló orvosi tevékenység működtetési jogát szerző
magánszemélynek kell igazolnia.
(13) Az (1) bekezdés f) pontjában meghatározott mentesség, illetve kedvezmény feltételeinek teljesülését amennyiben az az adásvételi szerződésből nem állapítható meg - a vagyonszerzőnek kell az állami
adóhatóságnál a vállalkozó e feltételek teljesüléséről szóló nyilatkozatával igazolni legkésőbb a fizetési
meghagyás jogerőre emelkedéséig.
(14) Az állami, helyi önkormányzati tulajdonban lévő forgalomképtelen műemlék vagy műemléki jellegű
ingatlan (ingatlan együttes) haszonélvezeti jogának, az ingatlan helyreállítása, fejlesztése és az ezt követő
állagmegóvása ellenében történő megszerzése esetén visszterhes vagyonátruházási illetéket nem kell fizetni.
(15) Az állami adóhatóság a visszterhes vagyonátruházási illetékkötelezettség keletkezésekor 35. életévét
be nem töltött fiatal első lakástulajdonának (tulajdoni hányadának) megszerzése esetén a vagyonszerző
kérelmére - a kérelemben megjelölt időtartamra, de legfeljebb esedékességtől számított 12 hónapra havonként egyenlő részletekben teljesítendő pótlékmentes részletfizetést engedélyez. Ha a vagyonszerző az
esedékes részlet befizetését nem teljesíti, a kedvezmény érvényét veszti, és a tartozás egy összegben
esedékessé válik. Ez esetben az adóhatóság a tartozás fennmaradó részére az eredeti esedékesség napjától
késedelmi pótlékot számít fel.
26/A. § (1) Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól a természeti katasztrófa következtében
megsemmisült vagy helyrehozhatatlanul megrongálódott (a továbbiakban: megsemmisült) lakástulajdon
helyett vásárolt másik lakástulajdon (erre vonatkozó vagyoni értékű jog) megszerzése, ha
a) a magánszemély a tulajdonában (résztulajdonában), haszonélvezetében vagy használatában álló,
természeti katasztrófa következtében megsemmisült lakást életvitelszerűen lakásaként használta, nincs másik
lakástulajdona, másik lakástulajdonban 50%-ot elérő tulajdoni hányada, illetve másik lakástulajdonon
fennálló haszonélvezeti, használati joga, valamint
b) a megsemmisült lakástulajdon pótlására 6 millió forintot meg nem haladó forgalmi értékű
lakástulajdont (ilyen értékű lakástulajdonban tulajdoni hányadot) vásárol, vagy visszterhesen ilyen
lakástulajdonon haszonélvezet, használat jogát szerzi meg, és ezt a vagyonszerzést legkésőbb a másik
lakástulajdona megsemmisülését követő év március 31-ig illetékkiszabásra bejelenti.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában említett tulajdoni hányad megszerzése esetén az illetékmentesség csak
akkor alkalmazható, ha annak aránya nem haladja meg a vagyonszerzőnek a megsemmisült lakástulajdonra
vonatkozó tulajdoni hányadát.
(3) A vagyonszerző a megsemmisült lakás tulajdoni viszonyait hiteles tulajdoni lap másolatával, az (1)
bekezdés a) pontjában foglaltakat pedig a megsemmisült lakástulajdon fekvése szerint illetékes
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önkormányzat jegyzője által illetékmentesen kiállított hatósági bizonyítvánnyal köteles igazolni a
vagyonszerzés illetékkiszabásra bejelentésekor.

IV. Fejezet
A VAGYONSZERZÉSI ILLETÉK FIZETÉSÉRE KÖTELEZETTEK
27. § (1) A vagyonszerzési illetéket a szerző fél köteles megfizetni. Lakástulajdonok cseréje esetén a 21. §
(3)-(4), illetve (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelően megállapított illetéket az egyes vagyonszerzők
olyan arányban viselik, mint amilyen arányt az általuk megszerzett lakástulajdon forgalmi értéke képez a
csereügyletben szereplő valamennyi lakástulajdon forgalmi értékének együttes összegében. Az előzőek
szerint megállapított arányt (arányokat) nem növeli, ha a szerző felek valamelyikénél a 21. § (9) bekezdése
alkalmazásának van helye.
(2) A 18. § (2) bekezdésének h) pontján alapuló illetékkötelezettség esetén a 18. § (4) bekezdésének a)c)pontjaiban felsorolt személyek kötelesek az illetéket megfizetni a 19. § (5) bekezdése szerint a
tulajdonukban lévő vagyoni betét alapján számított illetékalap után.
(3) Az illeték megfizetéséért felelősök körére egyebekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései
az irányadóak azzal az eltéréssel, hogy az öröklési illeték megfizetéséért az örököstárs egyetemleges
felelőssége nem állapítható meg.

HARMADIK RÉSZ
AZ ELJÁRÁSI ILLETÉKEK ÉS AZ IGAZGATÁSI, BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK
DÍJA
V. Fejezet
A KÖZIGAZGATÁSI HATÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK
Az illeték tárgya
28. § (1) A közigazgatási hatósági eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni.
(2) Az illetékkötelezettség akkor is fennáll, ha a hatóság
a) a kérelemnek részben vagy egészben helyt ad, vagy azt elutasítja;
b) az eljárást megszünteti;
c) az eljárást egyezséget jóváhagyó határozattal zárja le.
(3) Ha ugyanabban az ügyben kérelemre új eljárás indul, az illetéket ismét meg kell fizetni.
(4) Nem tárgya a közigazgatási hatósági eljárási illetéknek az olyan eljárás, amelyért a 67. §-ban említett
módon megállapított díjat kell fizetni.

Az illeték mértéke
29. § (1) Az első fokú közigazgatási hatósági eljárásért - ha e törvény melléklete másként nem rendelkezik
- 2200 forint illetéket kell fizetni (általános tételű eljárási illeték).
(2) Az első fokú közigazgatási határozat elleni fellebbezés illetéke - ha e törvény melléklete másként nem
rendelkezik, és a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben megállapítható - a fellebbezéssel érintett,
vagy vitatott összeg minden megkezdett 10 000 forintja után 400 forint, de legalább 5000 forint, legfeljebb
500 000 forint. Ha a fellebbezési eljárás tárgyának értéke pénzben nem állapítható meg, a fellebbezés illetéke
5000 forint.
(3) Az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott felügyeleti intézkedés iránti kérelemért a 29. §
(2) bekezdésében meghatározott illetéket kell fizetni. A megfizetett illeték visszatérítésére a 32. §
rendelkezései az irányadók.
(4) Végzés elleni fellebbezésért - ha e törvény másként nem rendelkezik - 3000 forint illetéket kell fizetni.
Ha a végzés csak a határozat vagy az eljárást megszüntető végzés elleni fellebbezéssel együtt támadható
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meg, és az ügyfél a végzés felülvizsgálatát is kéri, akkor csak a határozat elleni fellebbezés illetékét kell
megfizetni.
(5) A végrehajtási kifogás illetéke 5000 forint. A végrehajtási kifogás tárgyában hozott végzés elleni
fellebbezés illetéke 10 000 forint.
(6) Az újrafelvételi eljárásért az (1) bekezdésben meghatározott illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az
alapeljárásban már megfizetett illetékre.

Az eljárási illeték alapja
30. § (1) Az értékhez igazodó közigazgatási hatósági eljárási illeték alapja az eljárás tárgyának az eljárás
megindítása időpontjában fennálló értéke.
(2) Az eljárás tárgyának, illetőleg az eljárás tárgya értékének megváltozása esetén, ha az eljárásért fizetett
illetéknél több jár, a különbözetet meg kell fizetni.
(3) Nincs helye az illeték leszállításának vagy visszatérítésének, ha az illeték fizetésére kötelezett az
eljárás tárgyát, illetőleg az eljárás tárgyának értékét úgy változtatja meg, hogy ennek folytán az érték
csökken.

Az illeték fizetésére kötelezettek
31. § (1) A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás kezdeményezésekor az köteles megfizetni,
aki az eljárás megindítását kéri. Az egyes közigazgatási hatósági eljárások külön illetéke tekintetében e
törvény melléklete eltérően rendelkezhet.
(2) Ha több ügyfél ügyében indul egy közigazgatási hatósági eljárás, az ennek megindítását kérő ügyfelek
egyetemlegesen felelősek az illeték megfizetéséért. Megszűnik az egyetemlegesség, ha a közigazgatási
hatóság mindegyik ügyfélre nézve külön döntést hoz.
(3) Ha egy beadványban terjesztenek elő több kérelmet, az eljárási illetéket kérelmenként kell megfizetni.
(4)
(5) Ha az eljárásban több ügyfél vesz részt és az eljárás jellege kizárja azt, hogy az egyes ügyfelekkel
szemben különböző határozat keletkezzen, csak annyi illetéket kell fizetni, mint amennyi abban az esetben
járna, ha az eljárás csak egy ügyfél ügyében folyna. Ellenkező esetben annyi illetéket kell fizetni, mint
amennyi akkor járna, ha mindegyik ügyfél ügyében külön eljárás folyna.
(6) Ha a kérelem több határozat vagy önálló fellebbezéssel támadható végzés ellen irányul, az illetéket
úgy kell fizetni, mintha minden döntés ellen külön-külön kezdeményezték volna az eljárást.
(7)
(8) A szakhatósági eljárásért fizetendő illetéket - az alapeljárás illetékével (igazgatási szolgáltatási díjával)
egyidejűleg - annak kell megfizetnie, akinek érdekében az eljárás indul. Az előzetes szakhatósági eljárásért
fizetendő illetéket vagy igazgatási szolgáltatási díjat a szakhatósági eljárás kezdeményezésekor kell
megfizetni.

A jogorvoslati eljárás illetékének visszatérítése
32. § (1) A jogorvoslati eljárásban megfizetett valamennyi illetéket az ügyfélnek vissza kell téríteni, ha a
közigazgatási hatóság vagy a bíróság által felülvizsgált közigazgatási hatósági döntés vagy intézkedés az
ügyfél hátrányára részben vagy egészben jogszabálysértőnek bizonyult.
(2) A visszatérítést hivatalból, a jogorvoslati eljárást lezáró, vagy arra tekintettel hozott határozatban kell
elrendelni és azt a visszatérítés foganatosítása végett - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - az ügyfél
lakóhelye, székhelye, illetőleg a bíróság székhelye szerint illetékes állami adóhatóságnak kell megküldeni.
(3) A 73. § (3) bekezdése alapján az adóhatóság illetékbeszedési számlája javára megfizetett jogorvoslati
eljárás illetékének visszatérítését az alapügyben eljárt elsőfokú adóhatóság foganatosítja.

Illetékmentesség
33. § (1) Nem kötelezhető illeték fizetésére az, akit az államigazgatási hatóság külön jogszabály alapján
költségmentességben részesített.
(2) Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a társadalmi
igazságosság előmozdítása érdekében a mellékletben és a külön jogszabályokban meghatározott
illetékmentes eljárásokon felül tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:
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1. a választással, valamint a népszavazással kapcsolatos törvényekből folyó jogok érvényesítésével,
kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos eljárás;
2. az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással összefüggésben
kezdeményezett eljárása;
3. a közérdekű bejelentés, javaslat és a panasz elbírálására irányuló eljárás;
4. a születéssel, a házasságkötéssel, az örökbefogadással, tartással, gondozással és a halálesettel
kapcsolatos, továbbá a nemzeti és etnikai kisebbségek anyakönyvi adatainak első ízben történő kijavításával
kapcsolatos eljárás, kivéve
a) a magyar állampolgár, illetőleg Magyarországon lakó hontalan külföldön történő házasságkötéséhez
szükséges irat;
b) a nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges irat, továbbá
c) az anyakönyvi kivonat kiállítása;
d)
5. az anyakönyvi kivonat kiállítása az alábbi esetekben illetékmentes, ha
a) a születés, a házasságkötés és a haláleset anyakönyvezését követően az érdekelt részére első ízben;
b) az intézeti vagy állami nevelt gyermek anyakönyvezéséhez;
c) az 1953. január 1-je előtti bejegyzésről a névmutató szerint illetékmentes kivonatot még nem adtak ki,
és
ca) a születési anyakönyvből a bejegyzett személy, örökbefogadás esetén az örökbefogadó részére,
cb) a házassági anyakönyvből a házastárs részére,
cc) a halotti anyakönyvből a házastárs vagy a meghalt személy egyenesági rokona részére,
d) tartásdíj európai uniós jogi norma, nemzetközi szerződés vagy viszonossági nyilatkozat alapján
külföldön való behajtása tárgyában folyó eljárás céljára,
e) a szülők házassági anyakönyvi kivonatának a gyermek születésének anyakönyvezéséhez,
f) az elhunyt születési és házassági anyakönyvi kivonatának a haláleset anyakönyvezéséhez,
g) a nemzeti és etnikai kisebbségek jogairól szóló törvény alapján kijavított anyakönyvi adatokról az
érdekelt részére első ízben
történik a kiállítása;
5/A. a házassági név megváltoztatására irányuló eljárás;
6. a gyámhatóság előtt kezdeményezett minden eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat;
7. az állami gondoskodás körén kívüli nevelőotthoni térítési díj megállapításához szükséges bizonyítvány;
8. a holtnak nyilvánításra, illetőleg halál tényének megállapítására irányuló bírósági eljárás céljára
szükséges irat;
9. a házasságon kívül született gyermek családi jogállásának bírósági rendezéséhez szükséges irat;
10. a bölcsődei, óvodai elhelyezéssel kapcsolatos eljárás és az ilyen eljáráshoz szükséges irat;
11. a tankötelezettséggel, valamint a középfokú és felsőoktatási intézménybe való felvétellel, a
tanulmányokat folytatónak a tanulmányokkal, a tandíjjal, vizsgadíjjal és a tanulóotthoni, kollégiumi,
diákotthoni, napközi otthoni elhelyezésükkel kapcsolatos eljárás, továbbá az iskolai és tanfolyami
bizonyítvány, kivéve a bizonyítvány másolatát, másodlatát;
12. az ösztöndíj adományozásával, a külföldön folytatott iskolai tanulmányok beszámításával, a külföldi
oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, oklevél, illetőleg tudományos fokozat honosításával, továbbá a
külföldi oktatási intézményben szerzett bizonyítvány, valamint oklevél elismerésével kapcsolatos eljárás;
13. a „Magyar igazolvány” és a „Magyar hozzátartozói igazolvány” kiadásával, cseréjével, pótlásával,
visszavonásával és nyilvántartásával kapcsolatos eljárás, továbbá az igazolvány-nyilvántartásból teljesített
adatszolgáltatás;
14. munkaviszony, szövetkezeti tagsági viszony létesítéséhez, igazolásához szükséges irat;
15. foglalkoztatáspolitika körébe tartozó juttatások (munkanélküli segély, járadék, átképzési támogatás
stb.) igénybevételével, nyugdíjazással kapcsolatos eljárások és az eljáráshoz szükséges iratok;
16. a kitüntetés adományozásával, viselésének engedélyezésével kapcsolatos eljárás;
17. az állampolgárok számára kötelezően elrendelt általános és egyéni betegség megelőzést szolgáló,
továbbá hatósági eljárásokhoz kapcsolódó orvosi vizsgálatokról kiállított igazolások, orvosi bizonyítványok;
18. a szociálpolitikai feladatot ellátó szervnél vagy ilyen intézetnél, intézménynél szociális ügyben
kezdeményezett minden eljárás;
19. az áldozatsegítő támogatások engedélyezésére irányuló eljárás;
20. széles körben fenyegető veszély elhárítása céljából a tulajdonos vagy kezelő, használó helyett viselt
költség megtérítésére irányuló eljárás;
21. az ellenőrzés, hitelesítés vagy hozzájárulás céljából - jogszabály rendelkezése alapján - iratra vezetett
hivatalos záradék;
22. a költségmentesség engedélyezése iránti eljárás, valamint a költségmentesség feltételei fennállásának
igazolásához kiállított irat;
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23. az adó és járulék ügyben az adóhatóságnál, vámigazgatási ügyben a vámhatóságnál kezdeményezett
első fokú eljárás - ideértve más hatóság adó, adó jellegű kötelezettség megállapításával kapcsolatos ilyen
eljárását is -, kivéve a méltányossági eljárást, a fizetési könnyítésre (halasztás, részletfizetés) irányuló
eljárást, továbbá az adó-, a vám-, az illeték- és a társadalombiztosítási kötelezettség teljesítéséről szóló
igazolás kiadása, valamint az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránt kezdeményezett eljárást;
24. a birtokösszevonási célú önkéntes földcsere megszervezése iránt az ingatlanügyi hatóságnál
kezdeményezett eljárás, valamint a kárpótlási eljárás, a részaránytulajdonnal kapcsolatos eljárás és az ilyen
eljárásokhoz szükséges irat, továbbá a kisajátítási eljárás;
25. a járványügyi intézkedésként kezdeményezett állategészségügyi eljárás;
26. közigazgatási hatóságnál nyilvántartott adatokban bekövetkezett változások jogszabályi előíráson
alapuló, kötelező bejelentése;
27. a külkereskedelmi áruforgalomban áru kivitelének, átvitelének engedélyezésére irányuló eljárás;
28. a jogi segítségnyújtás engedélyezésére irányuló eljárás;
29. a rendőrhatósági kényszerintézkedés alá helyezési eljárásban az eljárás alá vont személy által
előterjesztett panasz és fellebbezés;
30. az adóhatóság által az adózó adószámlájának egyenlegéről készített értesítés tárgyában hozott
határozat elleni jogorvoslati eljárás;
31. az egyenlő bánásmód követelményének megsértésével kapcsolatban indított eljárás;
32. őstermelői igazolvány cseréje, ha arra az őstermelői igazolványban szereplő helységnév, utcanév,
illetve házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő változása, illetve az őstermelő
lakóhelyének más megye illetékességi területéhez való csatolása miatt kerül sor;
33. a külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt az ideiglenes megelőző
távoltartó határozat elrendelésére irányuló eljárás;
34. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének fogyasztóvédelmi eljárása;
35. a fogyasztóvédelmi hatóság fogyasztóvédelmi eljárása;
36. az európai területi együttműködési csoportosulásban történő részvétel jóváhagyására irányuló eljárás;
36. a külön törvényben meghatározott szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi, közoktatási,
felsőoktatási, kulturális közfeladatot ellátó intézmény fenntartója által a központi költségvetésből igénybevett
normatív állami hozzájárulások és támogatások megállapítására irányuló eljárás;
37. az egészségügyben működő szakmai kamarai tagsági viszony első létesítésére irányuló eljárás.

Az államigazgatási eljárási illeték fizetésének módja
34-36. §

VI. Fejezet
A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK
Az illeték tárgya
37. § (1) A bírósági eljárásért e törvényben megállapított illetéket kell fizetni.
(2) Nem tárgya a bírósági eljárási illetéknek az olyan bírósági eljárási cselekmény (szolgáltatás), amelyért
a 67. §-ban említett módon megállapított díjat kell fizetni.
(3) A bíróság, valamint büntető ügyben a nyomozó hatóság által készített iratmásolat illetékére - ha e
törvény másként nem rendelkezik - a melléklet IV. címében foglaltak az irányadók.

Az illeték fizetésére kötelezettek
38. § (1) Az illetéket az eljárást kezdeményező fél az eljárás megindításakor köteles megfizetni, kivéve,
ha az illeték megfizetéséről utólag kell határozni. Az utóbbi esetben az illetéket az viseli, akit a bíróság erre
kötelez.
(2) Több kötelezett esetén - ha az érvényesített jog nem osztható meg, vagy az érdekeltség aránya
egyébként nem állapítható meg - a kötelezettek egyetemlegesen, egyébként az érdekeltség arányában
kötelesek az illetéket megfizetni.
(3) Ha az eljárást nem a jogosult, hanem ennek nevében és érdekében az arra feljogosított indítja, a
kötelezettség azt terheli, akinek érdekében az eljárás indul.
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A POLGÁRI ELJÁRÁSI ILLETÉKEK
A polgári eljárás illetékének alapja
39. § (1) A polgári peres és nemperes eljárásban az illeték alapja - ha törvény másként nem rendelkezik az eljárás tárgyának az eljárás megindításakor fennálló értéke, jogorvoslati eljárásban pedig a vitássá tett
követelés vagy követelésrész értéke.
(2) A Pp. 24. §-a (2) bekezdésében felsorolt perekben az illeték számításának alapja az ott meghatározott
pertárgy értéke.
(3) Ha az eljárás tárgyának értéke az (1) bekezdésben foglaltak szerint nem állapítható meg, és ha törvény
másként nem rendelkezik, az illeték számításának alapja:
a) a helyi bíróság előtt a peres eljárásban 350 000 forint, a nemperes eljárásban 200 000 forint;
b) a Fővárosi Bíróság és a megyei bíróság előtt:
- első fokon indult peres eljárásban 450 000 forint, nemperes eljárásban pedig 250 000 forint,
- fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén 300 000 forint, nemperes eljárásban pedig 170 000 forint,
c) az ítélőtábla előtt fellebbezési eljárásban, peres eljárás esetén 600 000 forint, nemperes eljárásban 300
000 forint;
d) a Legfelsőbb Bíróság előtt:
- fellebbezési eljárásban 500 000 forint,
- felülvizsgálati eljárásban 600 000 forint.
40. § (1) Ha a fél egy eljárásban egy jogviszonyból eredő több igényét vagy több jogviszonyból eredő
igényeit érvényesíti, az eljárás tárgya értékének megállapításakor - a járulékok figyelmen kívül hagyásával az előterjesztett igények együttes értékét kell figyelembe venni.
(2) Vagylagos kérelmek esetében az illetéket csak egyszer, annak a kérelemnek megfelelő mértékben kell
megfizetni, amely után a legmagasabb illeték jár.
(3) A választottbírósági ítélet vagy egyezség érvénytelenítése iránti eljárásban az illetéket a
választottbírósági határozatban megállapított perérték alapján, ennek hiányában a 39. § (3) bekezdésében
foglaltak szerint kell meghatározni.
(4) A fizetési meghagyásos eljárás során előterjesztett fellebbezés illetékének alapja megegyezik az
eljárásért fizetendő díj alapjával.
41. § (1) Ha a bíróság az eljárás tárgyának értékét a fél által megjelöltnél magasabb összegben állapítja
meg, az illeték alapjának ezt kell tekinteni.
(2) Az eljárás tárgya értékének a felek által történő leszállítása vagy annak utólag alacsonyabb összegben
történt megállapítása esetén az illetékalap mérséklésének - ha e törvény kivételt nem tesz - nincs helye. Ha az
eljárás tárgyának értéke a fél nyilatkozata alapján emelkedik, a változtatást tartalmazó iraton le kell róni,
illetve fel kell jegyezni azt az illetékkülönbözetet, amely az eljárás megindításakor fizetett, illetve figyelembe
vett és a magasabb érték alapulvételével kiszámítható illeték között mutatkozik.

Az elsőfokú polgári eljárások illetékének általános mértéke
42. § (1) A 39-41. §-ban meghatározott illetékalap után - ha e törvény másként nem rendelkezik - az
illeték mértéke:
a) peres eljárásban 6%, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 900 000 forint;
b) bírósági meghagyás elleni ellentmondás esetén 3%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 450 000 forint;
c) egyezségi kísérletre történő idézés iránti kérelem és szóbeli kereset azonnali tárgyalása iránti kérelem
esetén 1%, de legalább 3000 forint, legfeljebb 15 000 forint;
d)
e) a végrehajtási eljárásban 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 200 000 forint, ha a végrehajtás
foganatosítása a fővárosi bírósági, illetőleg a megyei bírósági végrehajtó feladatkörébe tartozik, 3%, de
legalább 8000 forint, legfeljebb 450 000 forint;
f) a határozat jogerőre emelkedése után a részletekben való teljesítés vagy ennek módosítása, vagy
részletfizetés engedélyezése iránt kezdeményezett eljárásban 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 15 000
forint;
g) a kiszabott pénzbírság megfizetésére halasztás vagy részletfizetés engedélyezése iránt kezdeményezett
eljárásban 1%, de legalább 5000 forint, legfeljebb 18 000 forint;
h) egyéb nemperes eljárásokban - a közigazgatási nemperes eljárás kivételével - az eljárás tárgya
értékének 3%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 150 000 forint.
(2) Ha az (1) bekezdés c) pontjában említett eljárás az első tárgyaláson érdemben nem fejeződik be, az
illetéket az a) pont szerinti mértékre kell kiegészíteni. Ha a fizetési meghagyásos eljárás perré alakul
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(ideértve azt az esetet is, ha a felperes a keresetlevelet a fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelmet
elutasító, illetve az eljárást megszüntető végzés jogerőre emelkedését követő harminc napon belül a
bírósághoz benyújtja vagy annak címére ajánlott küldeményként postára adja), az a) pont szerinti mértékű
illetéket kell fizetni, melybe a fizetési meghagyásos eljárásért fizetendő díj - esetleges kedvezményekkel
csökkentett - összegét be kell számítani.
(3) A végrehajtási eljárás megindítása iránti beadvány: a végrehajtás elrendelése iránti kérelemnek, illetve
a végrehajtási záradékkal ellátható okiratnak a bíróságnál történő benyújtása. Ide kell érteni a pénzkövetelés
biztosítására, illetve meghatározott dolog zárlatára irányuló kérelem benyújtását is.
(4) A birtokháborítás megszüntetése iránti perben a közigazgatási hatóság eljárásáért fizetett illetéket a
bírósági eljárás illetékébe be kell számítani.

Tételes illetékek
43. § (1) A házassági bontóper illetéke 12 000 forint.
(2) A házassági perben érvényesített lakáshasználat rendezése iránti igény, valamint az egyező
akaratnyilvánításon alapuló bontóperben a házastársi közös vagyon megosztása iránti igény esetében ezek
pertárgyértékét az illeték megállapításánál nem lehet külön figyelembe venni. Ha a fél egyéb vagyonjogi
igényt érvényesít, ez után csak a házassági per illetékét meghaladó részt kell megfizetni.
(3) A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti eljárás illetéke - ha törvény másként nem
rendelkezik, és a határozat nem adó-, illeték-, adójellegű kötelezettséggel, társadalombiztosítási járulék- vagy
vámkötelezettséggel, versenyüggyel, sajtótermékkel és médiaszolgáltatással - kivéve a panaszügyeket -,
elektronikus hírközléssel vagy közbeszerzéssel kapcsolatos - 20 000 forint.
(4) A kisajátítási kártalanítási határozat jogalap tekintetében történő felülvizsgálata esetén az illeték
mértéke 10 000 forint.
(5) A Pp. 349. §-ában meghatározott munkaügyi perek illetéke - ha az eljárás tárgyának értéke nem
állapítható meg - 7000 forint.
(6) Bármely bíróság előtt az általános meghatalmazás illetéke 18 000 forint.
(7) A közigazgatási nemperes eljárások illetékének mértéke 7500 forint.

A csőd- és felszámolási eljárás illetéke
44. § (1) A csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi XLIX. törvény
3. §-ának a) pontjában meghatározott és jogi személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezetek felszámolási
eljárásának illetéke 50 000 forint, csődeljárásának illetéke 30 000 forint, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdálkodó szervezet esetében pedig a felszámolási eljárás illetéke 25 000 forint, a csődeljárás illetéke 20
000 forint.
(2)

A cégbírósági eljárás illetéke
45. § (1) A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetéke:
a) nyilvánosan működő részvénytársaság, illetve az európai részvénytársaság esetében 600 000 forint,
b) zártkörűen működő részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság esetében 100 000 forint,
c) az a) és b) pont alá nem tartozó egyéb jogi személy esetén 100 000 forint,
d) jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetén 50 000 forint,
e) egyéni cég esetén 30 000 forint,
f) külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe esetén 50 000 forint,
g) külföldi vállalkozás közvetlen kereskedelmi képviselete esetén 50 000 forint.
(2) Ha a cégbejegyzésre irányuló kérelemben fióktelep bejegyzését is kérik, az (1) bekezdésben
meghatározott illetéken kívül további illetéket nem kell fizetni.
(3) Az egyszerűsített eljárással történő cégbejegyzési kérelem, valamint a (4)-(7) bekezdésben nem
említett egyéb cégbírósági eljárás illetéke 15 000 Ft. Amennyiben az egyszerűsített cégbejegyzésre irányuló
kérelem benyújtása után megállapítást nyer, hogy a kérelmező az egyszerűsített bejegyzés igénybevételére
nem jogosult, a cégbíróság felhívást bocsát ki az illeték (1) bekezdés szerinti összegre történő kiegészítésére.
(4) Az átalakulás, minősített többséget biztosító befolyás létrejötte, valamint az elismert
vállalatcsoportként való működés, illetve a nyilvánosan működő részvénytársaság cégadataira vonatkozó
változás bejegyzése iránti kérelem illetéke 50 000 Ft. Ez az illeték magában foglalja az átalakulással,
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minősített többségi befolyás létrejöttével, valamint az elismert vállalatcsoportként való működés
bejegyzésével egyidejűleg bejelentett más változásokért fizetendő illetéket is.
(5) A cég vagyonában bekövetkezett változás bejelentése iránti eljárásért az (1) bekezdésben
meghatározott illeték 40%-át kell megfizetni. Ez az illeték magában foglalja az egyidejűleg bejelentett más
változásokért fizetendő illetéket is.
(6) A cégkivonat elkészítésének illetéke 5000 forint, a cégbizonyítvány kiállításának illetéke 3000 forint,
a cégmásolat elkészítéséért pedig 7000 forint illetéket kell fizetni.
(7) A cégnyilvántartásban szereplő elektronikus okiratok elektronikus úton történő megküldéséért, illetve
papír alapú másolatáért cégiratonként 2000 forint illetéket kell fizetni.

A JOGORVOSLAT ILLETÉKE A POLGÁRI ELJÁRÁSBAN
A fellebbezés illetéke
46. § (1) A 39-41. § szerint megállapított illetékalap után az illeték mértéke ítélet elleni fellebbezés
esetében 6%, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 900 000 forint.
(2) Ha a fellebbezés házassági bontóperben hozott ítélet ellen irányul, az illeték 8000 forint. Az ítélet
vagyonjogi rendelkezése elleni fellebbezés esetén - kivéve a lakáshasználatra vonatkozó vagyonjogi
rendelkezést - az (1) bekezdésben foglaltak az irányadók.
(3) A beavatkozó fellebbezésének illetékére a fél által benyújtott fellebbezés illetékére vonatkozó
szabályok az irányadóak.
(4) A csatlakozó fellebbezés illetéke az (1) bekezdés szerint járó illeték fele, de legalább 5000 forint.
47. § (1) A 39-41. § szerint megállapított illetékalap után, végzés elleni fellebbezés, valamint végzés
elleni kifogás esetében az illeték mértéke 3%, de legalább 7000 forint, legfeljebb 175 000 forint.
(2) A közjegyzőnek a hagyatéki és egyéb közjegyzői eljárásban hozott határozata elleni fellebbezés
illetéke 10 000 forint.
(3) A cégbírósági, valamint a csőd- és felszámolási eljárásban hozott végzés elleni fellebbezés illetéke
7000 forint.
48. § Ha a fellebbezés kizárólag a határozat indokolása ellen irányul vagy a teljesítési határidő
megváltoztatására, illetve az engedélyezett részletfizetési kedvezmény módosítására vagy mellőzésére
vonatkozik, az illeték 8000 forint.

A perújítás illetéke
49. § A perújítási eljárásban az e törvény szerinti illetéket kell fizetni, tekintet nélkül az alapeljárásban
teljesített illetékfizetésre.

A felülvizsgálati eljárás illetéke
50. § (1) A 39-41. § szerint meghatározott illetékalap után az illeték mértéke ítélet elleni felülvizsgálat
esetén 6%, de legalább 10 000 forint, legfeljebb 2 500 000 forint.
(2) A végzés elleni felülvizsgálat illetéke az (1) bekezdés szerint számított illeték fele, de legalább 7000
forint, legfeljebb 1 250 000 forint.
(3) A csatlakozó felülvizsgálati kérelem illetéke az (1) bekezdésben meghatározott illeték fele, de legalább
7000 forint, legfeljebb 1 250 000 forint.
(4) A cégbírósági, valamint a csőd- és felszámolási eljárásban hozott végzés elleni felülvizsgálat illetéke
8000 forint.

Jogorvoslati eljárásokban érvényesülő kedvezmények
51. § (1) Ha a 46-48. és az 50. §-ban szabályozott eljárásokban a bírósági határozatot a jogorvoslati
eljárásban előadott kérelem, illetve ellenkérelem kereteire tekintet nélkül helyezi a bíróság hatályon kívül, a
megismételt eljárásban a fél az illeték ismételt megfizetése alól mentesül; keresetváltoztatás (felemelés)
esetén pedig csak az ennek következtében keletkezett illetékkülönbözetet kell megfizetnie.
(2) A perújítási eljárás során az (1) bekezdésben foglaltak alkalmazásával kell a megfizetett illetéket
visszatéríteni vagy a feljegyzett illeték viseléséről határozni, ha a fél a perújítással támadott ítélet hozatalában
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részt vett bírónak, az ellenfélnek vagy másnak bűncselekménye miatt, a törvény ellenére lett pervesztes, vagy
a perben hozott ítéletet megelőzően ugyanarra a jogra nézve már korábban jogerős ítéletet hoztak.

A büntetőeljárás illetéke
52. § (1) A kizárólag magánvád alapján folyó eljárásban a feljelentés illetéke 5000 forint, a fellebbezés
illetéke 6000 forint, a perújítási kérelem és a felülvizsgálati indítvány illetéke 7000 forint.
(2) Ha magánvádas eljárásban több feljelentő egy beadványban tesz feljelentést, továbbá, ha több
feljelentő különálló ügyeit egyesítik, mindegyik feljelentő köteles az illetéket megfizetni. Ha ugyanannak a
feljelentőnek több ügyét egyesítik, az egyesítést követően csak egyszer kell az illetéket megfizetni.
Viszonvád esetén az illetéket mindkét vádra vonatkozóan külön kell megfizetni.
(3) Nem tekinthető kizárólag magánvád alapján folytatottnak az eljárás, ha az ugyanannak a sértettnek a
sérelmére elkövetett és egymással összefüggő olyan bűncselekmények miatt indult, amelyek miatt részben
közvádnak, részben magánvádnak van helye.
(4) Nem kell illetéket fizetni az eljárásnak abban a szakaszában, amelyben a vádat az ügyész képviseli.

A polgári jogi igény és az állammal szembeni kártalanítási igény érvényesítésének
illetéke
53. § (1) Ha a büntetőeljárás során polgári jogi igényt érvényesítenek, csupán az igény bejelentésére és a
fellebbezésre kell ezen a címen illetéket fizetni. Ezt az illetéket - a polgári peres eljárásra vonatkozó
illetékszabályok szerint - a büntető eljárás illetékén felül kell megfizetni.
(2) A büntetőeljárással összefüggésben az állammal szemben felmerült kártalanítási igény érvényesítése
iránti eljárás illetékére a polgári peres eljárás illetékére vonatkozó szabályok az irányadók.

A büntetőeljárással kapcsolatos egyes kérelmek illetéke
54. § (1) Ha a kérelmet nem nyomban a tárgyalás befejeztével szóban, vagy nem a szabadságvesztésbüntetés végrehajtása alatt terjesztették elő, 2000 forint illetéket kell fizetni:
a) a szabadságvesztés, a közérdekű munka végrehajtásának megkezdésére irányuló halasztás, illetve a
közérdekű munka félbeszakítása iránti kérelem,
b) a pénzbüntetés, az államot illető bűnügyi költség vagy rendbírság megfizetésére irányuló halasztás,
illetve részletfizetés iránti kérelem
esetében.
(2) A kegyelmi, valamint a bírósági mentesítés iránti kérelem illetéke 5000 forint.
(3) Vagyoni jellegű joghátrány elengedése iránt az igazságügyért felelős miniszterhez előterjesztett
kérelem illetéke az elengedni kért tartozás 1%-a, de legalább 5000 forint, legfeljebb 20 000 forint.
(4) Ha az e §-ban és az 52. §-ban említett illetéket a kérelmező, illetve a magánvádló felhívás ellenére
nem fizeti meg, a bíróság leletet készít.

Választottbírósági eljárásban az illeték mértéke
55. § Választottbírósági eljárásban az illeték az eljárás tárgya értékének 1%-a, de legalább 5000 forint,
legfeljebb 250 000 forint. Ha az eljárás értéke nem állapítható meg, az illeték 10 000 forint.

ILLETÉKKEDVEZMÉNYEK A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁSBAN
Illetékmentesség
56. § (1) Nem kötelezhető illeték fizetésére az, aki a külön jogszabály szerint költségmentességet, vagy e
törvény szerint illetékmentességet élvez. A személyes illetékmentesség a fél jogutódjára nem terjed ki.
(2) Az illetékmentesség szabályai a beavatkozóra is irányadóak.
(3) Illetékmentes az eseti gondnok és az ügygondnok részére a bíróság által készített jegyzőkönyv- vagy
egyéb iratmásolat.
57. § (1) Illetékmentes a polgári ügyekben:
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a) az eljárás, ha a bíróság az eljárást megindító beadványt idézés kibocsátása - nemperes eljárás esetén
érdemi vizsgálat, cégbírósági eljárás esetén hiánypótlási eljárás lefolytatása - nélkül, hivatalból elutasítja,
vagy a pert a Pp. 157. §-a a) pontja alapján megszünteti;
b) a költségmentesség vagy az illetékfeljegyzési jog tárgyában hozott határozat elleni jogorvoslati eljárás;
c) a bontóperben a házasság vonatkozásában indított viszontkereset;
d) a holtnak nyilvánítással és a halál tényének megállapításával kapcsolatos eljárás, ha az eltűnés vagy a
halál háborús esemény vagy természeti katasztrófa folytán következett be;
e) az alapítvány, a közalapítvány, a társadalmi szervezet, a köztestület, az európai területi együttműködési
csoportosulás, továbbá a Munkavállalói Résztulajdonosi Programról szóló 1992. évi XLIV. törvény alapján
létrehozott MRP szervezet nyilvántartásba vételére irányuló eljárás;
f) a megszűnt cég törlése iránti kérelem, ideértve az egyszerűsített végelszámolásban - a végelszámoló
személyének bejelentésével együtt - előterjesztett törlés iránti kérelmet;
g) a határozat kijavítása, illetve kiegészítése iránti kérelem;
h) a választói névjegyzékkel kapcsolatos eljárás;
i) a jogtanácsosi névjegyzékbe vételt követően a változások bejelentésével kapcsolatos eljárás;
j) az áttételt elrendelő végzés elleni fellebbezés;
k) a kárpótlási ügyekben hozott közigazgatási döntés bíróság általi felülvizsgálata;
l) a helyi önkormányzat adósságrendezési eljárása;
m) az önálló bírósági végrehajtónak az általa lefolytatott bírósági végrehajtási eljárással összefüggésben
kezdeményezett eljárása;
n) az eredményes alkotmányjogi panasz alapján induló eljárás;
o) a személyes adatok védelmével, illetve a közérdekű adatok nyilvánosságával összefüggésben indított
per;
p) a jogi segítségnyújtás engedélyezése tárgyában hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata;
r) a külön törvényben meghatározott hozzátartozók közötti erőszak miatt az ideiglenes megelőző
távoltartó határozat bírói felülvizsgálatára, valamint a megelőző távoltartás elrendelésére irányuló nemperes
eljárások;
s) az áldozatsegítés tárgyában hozott közigazgatási döntés bírósági felülvizsgálata;
t) a belföldi végrehajthatóság megállapítása iránti eljárás a 44/2001/EK tanácsi rendelet, a 2201/2003/EK
tanácsi rendelet és a 4/2009/EK tanácsi rendelet alapján;
u) a bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény 31/C. §-a szerint tanúsítvány, igazolás és kivonat
kiállítása iránti bírósági eljárás;
v) a határon átnyúló tartási ügyekben a tartási igénnyel kapcsolatos kérelem központi hatósághoz történő
továbbítása iránti eljárás.
(2) Illetékmentes a büntető ügyekben:
a) az 52. § (1) bekezdésében megjelölt eljárásban a terhelt és a védő fellebbezése, perújítási kérelme és
felülvizsgálat iránti indítványa;
b) az 52. § (1) bekezdésében megjelölt eljárás, ha az eljárást a személyes meghallgatás megkezdése előtt a
bíróság megszünteti, illetve ha az eljárás megszüntetésére kegyelem folytán kerül sor;
c) az 54. § (2) bekezdésében említett kérelem, ha azt az elítélt vagy a védő nyújtotta be;
d) a személyes költségmentesség engedélyezése iránti eljárás;
e) a terhelt, a védő és a fiatalkorú terhelt törvényes képviselője részére a büntetőeljárásról szóló 1998. évi
XIX. törvény 70/B. §-a (2) bekezdésében, (5) bekezdésének a) pontjában, (6) bekezdésében, valamint (10)
bekezdésében meghatározott iratokból a másolat egyszeri kiadása;
f) a feljelentő részére a feljelentésről készített jegyzőkönyv másolata.

Mérsékelt illeték
58. § (1) Az illeték a peres eljárás illetékének 10%-a
a) ha a felperes keresetétől legkésőbb az első tárgyaláson eláll;
b) ha az első tárgyaláson a per szünetelésére kerül sor, és a per e szünetelés folytán megszűnik;
c) ha az alperes a követelést az első tárgyaláson azonnal elismeri, vagy az első tárgyalás előtt a követelést
teljesíti;
d) ha a felek az első tárgyaláson egyezséget kötnek;
e) ha a felek a per megszüntetését az első tárgyaláson közösen kérik.
(2) Az illeték a peres eljárás illetékének 30%-a, ha az első tárgyalást követően az eljárás szüneteléssel
vagy a felperes keresetétől való elállása folytán szűnik meg, illetőleg a per megszüntetését a felek közösen
kérik.
(3) Az illeték a peres eljárás illetékének 50%-a, ha az egyezségkötésre az első tárgyalást követően kerül
sor. Ha a felek az első tárgyalást követően külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban vettek részt,
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és ezt követően a bíróság az egyezséget jóváhagyja, az egyébként fizetendő peres eljárás illetékek 50%-ának
a közvetítő általános forgalmi adóval növelt díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét kell
megfizetni, feltéve ha a közvetítői eljárást törvény nem zárja ki; a fizetendő illeték mértéke azonban ebben az
esetben sem lehet kevesebb a peres eljárás illetékének 30%-ánál.
(4) Ha a per szünetelés folytán szűnik meg, a bíróság az eljárást kezdeményező felet kötelezi az illeték
megfizetésére.
(5) Az (1) bekezdés a) pontjának rendelkezését a nemperes eljárásokban megfelelően alkalmazni kell, ha
a kérelemtől való elállásra a bíróság érdemi határozatának meghozatala előtt kerül sor. A 42. § (1)
bekezdésének c) pontjában említett eljárásoknál, valamint a fizetési meghagyásos eljárást követően indult
peres eljárásban [42. § (2) bek. 2. mondat] - amennyiben ennek feltételei egyébként fennállnak - a mérséklési
kötelezettség csak a 42. § (2) bekezdése szerint kiegészített illetékre terjed ki.
(6) A büntető eljárásban érvényesített polgári jogi igény illetékére az (1)-(2) bekezdés rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell.
(7) A polgári és büntető fellebbezési eljárás, illetve felülvizsgálati eljárás illetékének a 10%-át kell
megfizetni, ha a fellebbezést vagy a felülvizsgálati kérelmet az annak elbírálására jogosult bíróság
tárgyalásának megkezdése előtt visszavonják, vagy a kérelem visszavonására a tárgyaláson kívüli elbírálás
időpontjáig kerül sor.
(8) A csatlakozó fellebbezés illetékére a (2), (3) és (7) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően
alkalmazni. Ha a fellebbező fél a fellebbezést a tárgyalás megkezdése után vonja vissza, a csatlakozó
fellebbezést előterjesztő az eljárási illetéknek csak a 10%-át köteles megfizetni.
(9) Ha a felek a polgári eljárást megelőzően külön törvényben szabályozott közvetítői eljárásban vettek
részt, az eljárás illetékének a közvetítő általános forgalmi adóval növelt - az illetékfizetésre kötelezett fél
által viselt - díjával, de legfeljebb 50 000 forinttal csökkentett összegét, de legalább az egyébként fizetendő
illeték 50%-át kell megfizetni. Nem jár illetékkedvezmény, ha
a) a közvetítői eljárást törvény kizárja, vagy
b) a közvetítői eljárásban létrejött megállapodás ellenére a megállapodással rendezett jogvita tárgyában a
felek bármelyike bírósághoz fordul, kivéve ha a per tárgya kizárólag a megállapodásban foglaltak
érvényesítése.
(10) Az eljárási illeték az egyébként fizetendő illeték 50%-a, ha a polgári pert - akár közjegyző, akár
bíróság előtt lefolytatott - előzetes bizonyítási eljárás előzte meg.

Illetékfeljegyzési jog
59. § (1) Akit illetékfeljegyzési jog illet meg, mentesül az illeték előzetes megfizetése alól. Ilyen esetben
az fizeti az illetéket, akit a bíróság erre kötelez.
(2) Az illetékfeljegyzési jog szabályai a beavatkozókra is irányadók.
60. § (1) Ha az illeték előzetes megfizetése a félnek jövedelmi és vagyoni viszonyaival arányban nem álló
megterhelést jelentene, mentesíteni lehet az illeték előzetes megfizetése alól, különösen, ha a lerovandó
illeték a fél és a házastársa, valamint vele egy háztartásban élő, általa eltartott gyermekei előző adóévben
elért egy főre eső adóköteles jövedelme 25%-át meghaladja.
(2) Illetékfeljegyzési jog illeti meg az ügygondnokot és a gyámhatóság által kirendelt eseti gondnokot,
valamint azt a felet, akinek érdekében az őt megillető igény érvényesítése céljából az ügyész, vagy az erre
jogosult szervezet indított pert.
61. § (1) Az a fél, akinek eltartásáról szülője köteles gondoskodni, vagy aki házastársával együtt él, csak
akkor részesíthető az illetékfeljegyzési jog kedvezményében, ha ennek feltételei mind a félre, mind a vele
együttélő személyre nézve fennállnak.
(2) Nem részesíthető az illetékfeljegyzési jog kedvezményében a fél, ha perlekedése rosszhiszeműnek
vagy már előre teljesen eredménytelennek látszik, úgyszintén akkor sem, ha mint engedményes lép fel és
valószínű, hogy az engedményezés az illetékfeljegyzési jog kedvezményével való perlés lehetővé tételét
célozta.
(3) Harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti harmadik
országbeli állampolgár részére az illetékfeljegyzési joggal járó perlés kedvezménye csak a Magyar Állam
által kötött nemzetközi szerződés vagy viszonosság esetében engedélyezhető. A viszonosság kérdésében az
igazságügyért felelős miniszter nyilatkozata irányadó.
(4) Nem lehet illetékfeljegyzési jogot engedélyezni:
a) a házasság felbontására irányuló kereset esetén;
b) a cégeljárásban;
c) az 54. §-ban említett eljárásokban.
62. § (1) A feleket jövedelmi és vagyoni viszonyaikra tekintet nélkül illetékfeljegyzési jog illeti meg:
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a) a munkaügyi perben, ha az a munkavállaló szándékos vagy súlyos gondatlan károkozásával, valamint a
vezető állású munkavállaló polgári jog szabályai szerinti kártérítési felelősségével kapcsolatban indult;
továbbá a végkielégítés iránti per a törvény alapján járó összegen felüli részében, ha az a minimálbér
hússzorosát meghaladja;
b) a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott, illetve a vagyonában bekövetkezett
olyan kár megtérítése iránti igény esetén, amikor a személy élete, testi épsége vagy egészsége is
veszélyeztetve volt;
c) a bűncselekményből - ide nem értve a személy életében, testi épségében vagy egészségében okozott
kárt -, valamint a szabálysértésből származó kár megtérítése iránti igény esetén;
d) a házassági perben, kivéve a házassági bontópert, valamint a házassági perben érvényesített vagyonjogi
igényt;
e) a névviselési jog megszüntetése iránti perben;
f) a személyek polgári jogi védelmével kapcsolatos perben;
g) a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránti perben;
h) a közigazgatási határozat felülvizsgálata iránti eljárásban;
i) a munkaviszonyból származó munkabér- és egyéb követelésre tekintettel indított felszámolási
eljárásokban, valamint a csőd-, a felszámolási és a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása alatt a
vagyonfelügyelő, a felszámoló, illetve a pénzügyi gondnok által indított bírósági eljárásokban;
j) a találmány és a használati minta feltalálója, az újító, az ipari minta, a topográfia szerzője, valamint a
közreműködő által a találmánnyal, a használati mintával, az újítással, az ipari mintával, a topográfiával, a
know-how-val, illetve a közreműködői díjjal kapcsolatban indított polgári peres és nemperes (végrehajtási)
eljárásban;
k) a lakásszövetkezetet a tagjával és a nem tag tulajdonosával, valamint a társasház közösséget a
tulajdonossal szemben üzemeltetési és felújítási, illetve közös költség megtérítése iránt indított eljárásban;
l) a büntetőeljárással összefüggésben az állammal szemben felmerült kártalanítási igény érvényesítése
iránt indított perben;
m) az olyan kártérítési perben, amelyet a fél a per tisztességes lefolytatásához, illetve ésszerű időn belül
történő befejezéséhez fűződő alapvető jogai megsértése miatt indít;
n) magánszemély lakástulajdonát elidegenítő szerződés érvénytelenségének megállapítása iránt indított
perben;
o) külön törvényben meghatározott referenciaadat-szolgáltató és központi hitelinformációs rendszert
kezelő pénzügyi vállalkozás ellen, a központi hitelinformációs rendszerbe történő adatátadás és kezelés
miatt, illetőleg a referenciaadatok helyesbítése vagy törlése iránt indított perben;
p) a hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba vett, hibás adatokon alapuló vagy más okból hibás
bejegyzések kijavítása iránti eljárásban, valamint abban az eljárásban, mely annak megállapítására irányul,
hogy valamely hatóság vagy bíróság nem tett eleget a cégjegyzékbe hivatalbóli bejegyzéssel nyilvántartásba
kerülő adat megküldésére vonatkozó kötelezettségének;
r) a közigazgatási eljárás során hozott végzés felülvizsgálatára irányuló nemperes eljárásban.
(2) Az (1) bekezdés a)-c) és g)-h), továbbá l) pontjaiban említett perek esetén, ha az összegszerűség
megállapítása a bíróság mérlegelésétől függ és a kereset nem volt nyilvánvalóan eltúlzott, részleges
pervesztesség esetén a bíróság a fél illetékfizetésre való kötelezését mellőzheti.
(3) Az (1) bekezdés i) pontjában meghatározott, a munkaviszonyból származó munkabér- és egyéb
követelésre tekintettel indított felszámolási eljárás esetén az illeték viseléséről a bíróság az eljárást
megszüntető vagy a felszámolást elrendelő végzésében dönt.
63. §

A költségmentesség szabályainak alkalmazása
64. §

Cégbírósági felügyeleti illeték
65. § (1) A cégbíróság által lefolytatott törvényességi felügyeleti eljárásért 50 000 Ft felügyeleti illetéket
kell fizetni. A felügyeleti illetéket az a cég viseli, melynek törvénysértő működését a cégbíróság
megállapítja. Ha a hivatalból indult törvényességi felügyeleti eljárást a cégbíróság jogsértés hiányában
megszünteti, az illetéket nem kell megfizetni.
(2) Kérelemre indult eljárás esetén, ha a cégbíróság a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatása iránti
kérelmet jogsértés hiányában elutasítja, a kérelmezőt 15 000 Ft felügyeleti illeték terheli.
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(3) A törvényességi felügyeleti eljárás alá vont céget terhelő felügyeleti illeték megfizetéséről a bíróság a
törvénysértő működés megállapításával egyidejűleg végzésben rendelkezik. A törvényességi felügyeleti
eljárást alaptalanul kezdeményező kérelmezőt terhelő felügyeleti illeték megfizetéséről a cégbíróság a
kérelmet elutasító végzésben rendelkezik.
(4) Az e §-ban nem szabályozott kérdésekben a bírósági eljárási illetékre vonatkozó szabályok az
irányadók.
66. §

VII. Fejezet
AZ IGAZGATÁSI ÉS BÍRÓSÁGI SZOLGÁLTATÁSOK DÍJA
67. § (1) Egyes közigazgatási hatósági eljárásokért, illetőleg egyes intézmények igazgatási jellegű
szolgáltatásának igénybevételéért, továbbá egyes bírósági eljárási cselekményekért (szolgáltatásokért) díjat
kell fizetni.
(2) Azt, hogy mely eljárásért vagy szolgáltatásért kell díjat fizetni, továbbá a díj mértékét
a) törvény felhatalmazása alapján a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Elnöke vagy a Magyar
Nemzeti Bank elnöke,
b) törvény, eredeti jogalkotó hatáskörben kiadott kormányrendeletben létrehozott eljárás vagy szolgáltatás
esetében az eljárást vagy szolgáltatást létrehozó kormányrendelet felhatalmazása alapján a szakmai
tevékenység irányításáért felelős miniszter az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével
rendeletben szabályozza. A lakosság széles körét érintő díjfizetési kötelezettséget csak törvény állapíthat
meg.
(3) A fizetendő díj mértékét úgy kell megállapítani, hogy az az adott eljárással kapcsolatban az eljáró
hatóságnál felmerülő és másra át nem hárítható valamennyi költségre fedezetet biztosítson. Változó
költségigényű eljárások (szolgáltatások) esetében a díj összegét átalány jelleggel kell meghatározni.
(3a) A hatósági eljárásért fizetendő díjat megállapító jogszabály - az egyéb eljárási költségek tételes
megjelölésével - rendelkezhet úgy, hogy a díj mértékébe egyes, a közigazgatási hatósági eljárás általános
szabályairól szóló törvény szerinti eljárási költségek beleszámítanak. A hatósági eljárásért fizetendő díjat
megállapító jogszabály - a díj összegének átalányjelleggel való megállapítása mellett - rendelkezhet úgy,
hogy a díjba valamennyi, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti eljárási
költség beleszámít.
(3b) A díj összegének alapjául szolgáló költségszámítást a szakmai tevékenység irányításáért felelős
miniszter az általa vezetett minisztérium, valamint az eljáró hatóság a saját honlapján közzéteszi.
(4) A díjat - amennyiben a díjat megállapító miniszteri rendelet eltérően nem rendelkezik - átutalással kell
megfizetni. Átutalás, készpénzátutalás útján történő megfizetés esetén a díjjogszabályban meg kell jelölni a
díj beszedésére jogosultat, valamint a fizetési számla megnevezését és számát.
(5) A díjat megállapító jogszabályban rendelkezni kell a díj - ideértve a jogorvoslati díjat is beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokról. A díjat
megállapító jogszabályban nem szabályozott kérdésekre a (6) bekezdésben foglaltak kivételével e törvénynek
csak azok a rendelkezései alkalmazhatók - ideértve a személyes és tárgyi mentességet is -, amelyekre a díjat
megállapító jogszabály konkrétan utal.
(6) A szakhatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjat a díj megállapításáról rendelkező
jogszabályban előírtak szerint kell megfizetni, és a megfizetés tényét az alapeljárás iránti kérelem
mellékleteként igazolni kell. Előzetes szakhatósági eljárás esetén az igazgatási szolgáltatási díjat a
szakhatósági eljárás kezdeményezésekor kell megfizetni.
(7) Az igazgatási szolgáltatási pótdíj az eljáró hatóság bevétele. Az igazgatási szolgáltatási pótdíj
mértékének és az adott eljárásért fizetendő illetéknek az összege nem lehet magasabb, mint az eljárással és a
közigazgatási szolgáltatással összefüggésben ténylegesen felmerülő költség.

NEGYEDIK RÉSZ
AZ ILLETÉK MEGÁLLAPÍTÁSA ÉS FIZETÉSE
VIII. Fejezet
AZ ILLETÉK ALAPJÁNAK MEGÁLLAPÍTÁSA
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Az illeték alapjául szolgáló érték
68. § (1) A vagyonszerzési illeték alapjául szolgáló forgalmi érték megállapításánál az abban az
időpontban fennálló forgalmi érték az irányadó, amikor a vagyonszerzést a közjegyző bejelenti, illetve az
ingatlanügyi hatóság a hozzá érkezett vagyonszerzési ügy iratait továbbítja [92. § (1) bekezdés] az állami
adóhatóságnak, vagy a vagyonszerzésről az állami adóhatóság más módon tudomást szerez.
(2) Ha az (1) bekezdésben említett esetekben a vagyonszerzési ügy iratainak illetékkiszabásra való
bejelentése (továbbítása) közigazgatási hatóság, bíróság vagy közjegyző bármilyen intézkedése, illetőleg
közigazgatási hatóság, bíróság vagy közjegyző mulasztása miatt az illetékkötelezettség keletkezését követő
hat hónapon túl történik, az állami adóhatóság az illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az
illetékkötelezettség keletkezésétől a vagyonszerzési ügy iratainak bejelentése (továbbítása) napjáig terjedő
időszak minden naptári napja után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamatnak megfelelő
mértékben, de legfeljebb 50%-kal mérsékli. A mérsékelt forgalmi érték nem lehet alacsonyabb a
szerződésben megjelölt, illetőleg ennek hiányában a fizetésre kötelezett fél által bejelentett értéknél (a
továbbiakban: bejelentett érték).
(3) Az eljárási illeték alapjának megállapításánál az eljárás megindítása iránti kérelem előterjesztésekor
fennálló forgalmi érték az irányadó.

Az illeték alapjául szolgáló érték bejelentése és megállapítása
69. § Az illeték alapjául szolgáló forgalmi értéket az illeték fizetésére kötelezett fél köteles bejelenteni a
jogügylet vagy a hagyaték bejelentésekor, ha e kötelezettség őt terheli. Más esetben az állami adóhatóság
felhívására kitűzött határidő alatt kell a forgalmi értéket bejelenteni.
70. § (1) Ha a forgalmi értéket a felek nem tüntették fel, nem jelentették be, vagy a feltüntetett, illetőleg
bejelentett érték az állami adóhatóság megítélése szerint a forgalmi értéktől eltér, a forgalmi értéket az állami
adóhatóság állapítja meg. Ha az értéket ítélet állapította meg, azt az állami adóhatóság nem bírálhatja felül.
(2) Az állami adóhatóság a forgalmi értéket helyszíni szemle, összehasonlító értékadatok alapján,
valamint az illeték fizetésére kötelezett nyilatkozata ismeretében - szükség esetén külső szakértő bevonásával
- állapítja meg.
(3) Az állami adóhatóság a forgalmi érték megállapítása érdekében az összehasonlító értékadatok közül a
következőket köteles - más értékmeghatározókkal együtt - mérlegelni:
a) ingatlanszerzés esetében a település, nagyobb település esetén az egésztől elhatárolható kisebb területi
egység, külterület esetében a gazdaságilag összefüggő térség ingatlanforgalmának legalább 2 évet átfogó
értékmeghatározóit; így különösen a folyamatában növekvő vagy csökkenő ingatlanforgalmat, vagy az
ingatlanforgalom teljes hiányát, a település, illetőleg a térség ennek megfelelő vagy ettől eltérő értékadatait,
továbbá az illetékkiszabás tárgyát képező ingatlanhoz térben és időben legközelebbi ingatlanszerzés olyan
adatait, amely a forgalmi érték megállapításánál számításba vehető. Összehasonlítani elsősorban az azonos
rendeltetésű ingatlanokat kell. Ha a településen összehasonlításra alkalmas ingatlan nincs, a forgalmi érték
megállapításánál a térséghez tartozó hasonló adottságú települések ingatlanszerzési adatai is felhasználhatók;
b) ingó szerzése esetén az azonos rendeltetésű ingódolog kereskedelmi, illetőleg piaci árát.
(4) A vagyoni értékű jog forgalmi értékének a 72. § alapján számított értéket kell tekinteni.
71. § (1) Az illeték alapját forintban kell megállapítani.
(2) Az idegen állam pénznemében megjelölt értéket az illetékkötelezettség keletkezésekor a Magyar
Nemzeti Bank hivatalos devizaárfolyamának alapulvételével kell forintra átszámolni.
(3) A százalékos illeték alapjának kikerekítésénél - ha e törvény másként nem rendelkezik - az 50
forintnál kisebb maradékot figyelmen kívül kell hagyni, az 50 forintot vagy ennél nagyobb maradékot pedig
100 forintnak kell számítani.

A vagyoni értékű jogok értékének megállapítása
72. § (1) A vagyoni értékű jogok egy évi értékéül az ezzel terhelt dolog - terhekkel nem csökkentett forgalmi értékének egyhuszad részét kell tekinteni.
(2) A meghatározott időre szóló vagyoni értékű jog értéke az egyévi érték és a kikötött évek szorzata. A
jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát, illetve természetes
személy javára kikötött haszonélvezet, használat joga esetén az egyévi értéknek a (4) bekezdés a) pontjában
meghatározott életkor szerinti többszörösét.
(3) A bizonytalan időre terjedő vagyoni értékű jog esetében a jog értéke - a (4) bekezdésben foglaltak
kivételével - az egy évi érték ötszöröse.
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(4) Ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed,
annak értékét az illető személy életkorához képest a következő módon kell megállapítani:
a) ha a vagyoni értékű jog jogosultja:

25 évesnél fiatalabb, az egyévi érték
25-50 éves, az egyévi érték
51-65 éves, az egyévi érték
65 évnél idősebb, az egyévi érték

10-szerese,
8-szorosa,
6-szorosa,
4-szerese;

b) ha a vagyoni értékű jog tartama mind a jogosult, mind a kötelezett élete, házassága vagy özvegysége
idejétől függ, az a) pontban megállapított szorzók alkalmazásánál a két személy közül az idősebbnek az
életkora az irányadó;
c) ha a vagyoni értékű jog tartama több egyidejűleg jogosult személy élettartamától függ, mégpedig oly
módon, hogy a jogosultság a legelőször elhalt személy halálával megszűnik, az értékelésnél a legidősebb
személy életkora az irányadó; ha pedig a jogosultság a legutóbb elhalt személy haláláig tart, a kiszámítás a
legfiatalabb személy életkora szerint történik. Az így kapott értéket, mint illetékalapot az egyes jogosultak
között olyan arányban kell megosztani, mint amilyen arányt az életkoruk szerint számított vagyoni értékű jog
értéke ezek együttes értékében képvisel;
d) ha a vagyoni értékű jog tartama a házasság idejére terjed, a kiszámításnál az idősebb házastárs életkora
az irányadó.
(5) Az időleges üdülőhasználati jog értéke: e jog egy évi értékének [72. § (1) bekezdés] annyiszor
háromszázhatvanötöd része, ahány nap megszerzéséről szól a szerződés. Egyebekben a 72. § (2)-(3)
bekezdésében foglaltak az irányadóak.
(6) Az (1)-(5) bekezdéstől eltérően az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának értékét a vonatkozó
adásvételi vagy ajándékozási szerződésben megjelölt - illetőleg folytatás esetén a szerző fél által bejelentett érték alapján lehet megállapítani. Amennyiben az előzőek szerinti érték nem fejezi ki a valós
értékviszonyokat, az állami adóhatóság becslés útján állapítja meg az értéket.

IX. Fejezet
AZ ILLETÉK MEGFIZETÉSE
Az illetékfizetés módja
A közigazgatási hatósági eljárási illeték megfizetése
73. § (1) A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást
kezdeményező iraton kell megfizetni a (2)-(4), a (7) és (8), valamint a (11) bekezdésekben foglaltak
kivételével.
(2) Az okmányirodánál nem elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás illetékét
a) az eljárás megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás útján, vagy
b) amennyiben az okmányirodán erre lehetőség van, az eljárás megindításával egyidejűleg bankkártyával
vagy házipénztárba készpénzzel
kell megfizetni az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára azzal, hogy a
házipénztárba fizetett illetéket készpénzátutalási megbízással az okmányiroda naponta fizeti meg az említett
számla javára.
(3) Az elsőfokú adóhatóságnál és az elsőfokú vámhatóságnál (a továbbiakban: adóhatóság) indított eljárás
- ideértve az elektronikus úton kezdeményezett eljárást is - illetékét - a másolat, kivonat illetékének
kivételével -, valamint az adóhatóság határozata, végzése és végrehajtási cselekménye ellen kezdeményezett
jogorvoslati eljárás illetékét az illetékes adóhatóság illetékbeszedési számlája javára kell megfizetni. A 73/A.
§ (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási
bírság összegét az adóhatóság határozatban közli az ügyféllel, azzal hogy az eljárási illetéket a határozat
közlésétől számított 8 napon belül az adóhatóság illetékbeszedési számlájára mulasztási bírság nélkül
fizetheti meg. Az így meg nem fizetett illetéket és a mulasztási bírságot az adóhatóság hajtja be.
(4) Elektronikus úton kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az eljárási illetéket az eljárás
megindítását megelőzően készpénzátutalási megbízás vagy azt követően az eljáró hatóság által az ügyfél
rendelkezésére bocsátott ügyiratszámra hivatkozással átutalási megbízás útján kell megfizetni az elektronikus
kapcsolattartás részletes eljárási szabályairól szóló külön jogszabály szerint.
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(5) Az eljárási illeték előzetes megfizetését az eljárás megindításakor a (2) bekezdés a) pontjában
szabályozott esetben a feladóvevénynek a kérelemhez csatolásával, a (4) bekezdésben szabályozott esetben
pedig a készpénzátutalási megbízás feladóvevényén szereplő azonosító szám (8 számjegyű azonosító), a
megfizetett eljárási illeték összegének és a befizetés időpontjának feltüntetésével kell közölni az eljáró
hatósággal.
(6) Az eljárási illetéket, ha azt elektronikusan kezdeményezett közigazgatási hatósági eljárás esetén az
eljárás megindítását (kérelem előterjesztését) megelőzően nem fizették meg, legkésőbb az ügyazonosító
ügyfél általi megismerését követő munkanapon kell megfizetni.
(7) A (2)-(4) bekezdésben meghatározott eljárások kivételével a 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték
kiszabás alapján készpénz-átutalási megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott
számlaszámra átutalással, illetőleg amennyiben erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az
esetben az illetékköteles iratot annak egy másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az
irat illetékkiszabásra történő bemutatását az eredeti iraton igazolja az állami adóhatóság.
(8) A külképviseletnél, illetőleg ennek útján kezdeményezett magyar hatósági eljárás esetén az eljárás
illetékét a konzuli díjakra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott módon kell megfizetni.
(9) Belföldi székhelyű közigazgatási hatóság a külföldi célra kért, tényt bizonyító, adatot rögzítő vagy
egyéb tartalmú iratot az illeték megfizetése nélkül köteles kiállítani és a fizetendő illeték összegét
a) ha az irat szabályszerű továbbítása külföldre diplomáciai úton történik, az irat megküldésével
egyidejűleg a külpolitikáért felelős miniszterrel,
b) minden más esetben - ha jogszabály másként nem rendelkezik - lelet útján az illetékes állami
adóhatósággal
közölni. Az ilyen illetékhiány után mulasztási bírság nem szabható ki.
(10) A (9) bekezdés a) pontjában említett esetben az iratokat a külpolitikáért felelős miniszter azzal küldi
meg a külképviseleti szervnek, hogy az illetéket az irat kézbesítése előtt szedje be. Az így beszedett összeget
a konzuli ügyszámra hivatkozással a Konzuli Információs Rendszerben vagy a konzuli alnaplóban kell
elszámolni.
(11) Törvény, kormányrendelet vagy az adópolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott miniszteri
rendelet előírhatja, hogy a szakhatósági eljárás - ide nem értve az előzetes szakhatósági eljárást - illetékét az
alapeljárást lefolytató szervnél az alapeljárásért fizetendő illeték vagy igazgatási szolgáltatási díj
megfizetésének módjával azonos módon kell megfizetni. Az alapeljárást lefolytató hatóság a szakhatósági
eljárásért így megfizetett illeték összegének jogszabályban megjelölt bankszámlán való jóváírását követő
munkanapon, készpénzben való fizetés esetén a készpénz átvételének napján átutalja a Magyar Államkincstár
által vezetett illeték-bevételi számlára.
(12) Ha az ügyfél az eljárás megindítása nélkül a (2) bekezdés a) pontja vagy a (4) bekezdés szerinti
módon fizetett illetéket, akkor a készpénzátutalási megbízás feladóvevényével az állami adóhatóságnál
kérheti az illeték visszatérítését. Az állami adóhatóság a kincstár megkeresésével ellenőrzi a visszatérítési
igényt, melynek eredményeként az illetéket visszatéríti vagy határozatot hoz a visszatérítés megtagadásáról.

Hiánypótlás
73/A. § (1) Ha az ügyfél a kérelmet az illeték megfizetése nélkül nyújtja be, az eljáró hatóság az eljárás
megindításakor, elektronikusan kezdeményezett eljárás esetén a 73. § (6) bekezdésében meghatározott
határidő eredménytelen leteltét követően - postai úton előterjesztett beadvány esetén postai úton, elektronikus
úton kezdeményezett eljárások esetén elektronikus úton is - az ügyfelet figyelmezteti az illeték megfizetésére
azzal, hogy ha
a) a megfizetni elmulasztott illetéket illetékbélyegben kellett leróni, akkor illetékbélyegben, postai úton
történő felhívás esetén válasz-levelezőlapon,
b) egyéb fizetési mód esetén átutalással vagy készpénzzel
8 napon belül nem fizeti meg és a hatóság az eljárást az illetékfizetési kötelezettség elmulasztására tekintettel
végzéssel nem szüntette meg, a 82. §-ban említett mulasztási bírságot is meg kell fizetnie. A fizetési határidőt
a hiánypótlási felhívás kézhezvételétől kell számítani. Ha a felhívásra postai úton kerül sor, akkor az
illetéken felül a felhívás postaköltségét - e címen 200 forintot - a válasz-levelezőlapon illetékbélyegben,
egyéb esetben pénzzel kell megfizetni. A figyelmeztetés megtörténtét, illetőleg a felhívás elküldését az iraton
fel kell jegyezni, illetőleg az ügyféllel igazoltatni kell.
(2) Ha az ügyfél az illeték megfizetésének mellőzését kérte, a hatóság döntéséig az (1) bekezdésben
foglalt felhívásnak nincs helye.
(3) Ha az ügyfél az illeték megfizetésére vonatkozó felhívás közlését követő 8 napon belül illetékfizetési
kötelezettségének nem tesz eleget és az eljáró hatóság az eljárást végzéssel nem szüntette meg, az
illetékhiányról leletet kell készíteni. A lelet alapján az illetéket, a felhívás költségét és a mulasztási bírságot
az illetékes állami adóhatóság írja elő.
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A bírósági eljárási illeték megfizetése
74. § (1) A bírósági eljárási illetéket illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni,
kivéve, ha jogszabály más fizetési módot is megenged, vagy ha az illeték viseléséről a bíróság az eljárást
befejező határozatában dönt. A 10 000 forintot meghaladó eljárási illeték kiszabás alapján készpénz-átutalási
megbízás útján vagy az állami adóhatóság által meghatározott számlaszámra átutalással, illetve amennyiben
erre lehetőség van, bankkártyával is megfizethető. Ebben az esetben az illetékköteles iratot annak egy
másolatával az illetékes állami adóhatósághoz kell benyújtani. Az irat illetékkiszabásra történő bemutatását
az eredeti iraton igazolja az állami adóhatóság.
(2) Ha az illeték megfizetését a kötelezett felhívás ellenére elmulasztotta, de a beadványt nem utasították
el, a meg nem fizetett illetéket a mulasztási bírsággal együtt lelet alapján az állami adóhatóság előírja.
(3) Az illetékfeljegyzési jog engedélyezésére és megvonására, valamint az eljárás kezdeményezésekor
meg nem fizetett illeték, illetve a cégbírósági felügyeleti illeték viselésére, nyilvántartására és a
megfizetésével kapcsolatos bírósági intézkedésekre az e törvényben nem rendezett kérdésekben a
költségmentességről szóló jogszabályok rendelkezései az irányadóak.
(4) A választottbírósági eljárásban az illetéket a megállapított költségekkel együtt kell megfizetni és azt az
eljárás befejezésekor az eljárt választottbíróság utalja át az állami adóhatóságnak.
(5) Az adópolitikáért felelős miniszter - kérelemre - az általános szabályoktól eltérően a bírósági eljárási
illeték utólagos elszámolással történő megfizetését engedélyezheti annak a gazdálkodó szervezetnek [Ptk.
685. § c) pont], amely a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban valamennyi általa kezdeményezett
bírósági (peres és nemperes) eljárás megjelölésével és az azokhoz kapcsolódóan megfizetett bírósági eljárási
illeték feltüntetésével nyilatkozik arról, hogy az érintett időszakban legalább 250 bírósági eljárást
kezdeményezett. Utólagos elszámolás esetén a gazdálkodó szervezet mentesül az eljárás kezdeményezésekor
a bírósági eljárási illeték megfizetése alól.
(6) Az engedély egy évre szól, meghosszabbítását az adópolitikáért felelős miniszter engedélyezi,
amennyiben azt a gazdálkodó szervezet legkésőbb az engedély lejártát megelőző 60. napon kéri és
nyilatkozik arról, hogy a meghosszabbítás iránti kérelem előterjesztését megelőző 12 hónapban az engedély
kiadására meghatározott feltételek teljesültek.
(7) A gazdálkodó szervezetnek az engedély megadását (meghosszabbítását) követő hónap 15. napjáig
előleget kell fizetnie. Az előleg összege a kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban kezdeményezett
bírósági eljárásokért fizetett illeték 50%-a, melynek megfizetésére az adópolitikáért felelős miniszter a
kérelemnek helyt adó határozatban kötelezi a gazdálkodó szervezetet. Az engedély időtartama alatt
kezdeményezett eljárások illetékéről a gazdálkodó szervezet az engedély lejártát követő hónap 15. napjáig
bevallást nyújt be az állami adóhatósághoz. A bevallott illeték és a befizetett előleg különbözete a bevallás
benyújtásával esedékes.
(8) Az utólagos illetékfizetésre jogosult gazdálkodó szervezetek megnevezését, székhelyét, adószámát,
valamint az engedély számát és időbeli hatályát az adópolitikáért felelős miniszter az általa vezetett
minisztérium honlapján közzéteszi.

Az eljárási illeték megfizetésére vonatkozó közös szabályok
74/A. § (1) Az illetékbélyeggel megfizetett illetéket az eljárást kezdeményező iratra (jegyzőkönyvre) vagy
ezek hiányában az eljárás során létrejött iratra kell felragasztani. A lerovandó eljárási illeték összegét
kerekíteni kell oly módon, hogy az 50 forint alatti maradékot el kell hagyni, az 50 forintot és az azt
meghaladó összeget pedig 100 forintnak kell számolni.
(2) Az eljárást kezdeményező iratra ragasztott illetékbélyeget az ügyfélnek átírnia vagy azon bármiféle
megjelölést alkalmaznia nem szabad. A bélyeget az eljáró hatóság értékteleníti felülbélyegezéssel, amelynél
az eljárást kezdeményezték.
(3) A 73. § (2) bekezdés b) pontjában szabályozott illetékfizetés esetén az eljárási illetéket megfizetettnek
kell tekinteni, a bizonylatot pedig az ügyirathoz kell csatolni.
(4) Átutalási megbízással történő fizetés esetén az eljárási illeték megfizetésének ellenőrzésére vonatkozó
szabályokat az adópolitikáért felelős miniszter rendeletben szabályozza.
(5) Amennyiben az illetékköteles iraton az állami adóhatóság a 73. § (7) bekezdése, illetve a 74. § (1)
bekezdése szerint igazolja az illetékkiszabásra történő benyújtás tényét, az eljáró bíróság vagy más hatóság
az illetéket megfizetettnek tekinti.

Az illetékbélyeg értéktelenítése
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75. § (1) Az iratra ragasztott illetékbélyeg akkor értékteleníthető, ha a bélyeg állapota kifogástalan.
Ellenkező esetben a felülbélyegzést mellőzve - a megfelelő fizetésre vonatkozó felhívás eredménytelensége
esetén - leletet kell készíteni, amelyet a leletkészítés okának feltüntetésével az állami adóhatóságnak kell
megküldeni.
(2) Ha az illetékfizetés céljából az iratra felragasztott illetékbélyeg olyan mértékben csonka, hogy ez
korábbi felhasználás lehetőségét nem zárja ki, vagy ha az illetékbélyeg egymástól elválasztott részeit
illesztették össze, úgy kell tekinteni, mintha azon nem fizettek volna illetéket. Az ilyen bélyeg értékét sem
beszámítani, sem visszatéríteni nem lehet.
(3) A felülbélyegzés napját is jelző hivatalos bélyegző lenyomatot az iratra felragasztott illetékbélyegek
mindegyikére akként kell ráütni, hogy a lenyomat fele - időpontot jelző bélyegzőnél az ezt feltüntető jelzés is
- az illetékbélyeg egyik felére, másik fele pedig az irat papírjára essék. Ilyen bélyegző hiányában az
értéktelenítés tényét és ennek időpontját az illetékbélyegekre tintával kell rávezetni.
(4) Ha az illetéket az eljáró hatóság által kiszolgáltatott iraton kell leróni, a lerovásra kötelezett az
illetékbélyeget az iratra történő felragasztás és értéktelenítés céljából köteles átadni.

Gépjármű, pótkocsi vagyonszerzési illetékének megfizetése
76. § (1) Gépjármű, pótkocsi tulajdonjoga, illetve gépjárműre, pótkocsira vonatkozó vagyoni értékű jog
megszerzése esetén a vagyonszerzési illetéket a gépjármű, pótkocsi átírását megelőzően az okmányirodánál
beszerzett készpénz-átutalási megbízás útján, illetve - amennyiben erre lehetőség van - az okmányirodán
bankkártyával kell az adópolitikáért felelős miniszter rendeletében megjelölt számla javára vagy készpénzzel
az okmányiroda házipénztárába megfizetni. A 89. §-ban foglaltak kivételével az ilyen jog szerzését tanúsító
okiratot - a 26. § (1) bekezdésének l) pontja szerinti mentesség igénybevétele esetén az erről szóló állami
adóhatósági határozat bemutatásával - annak keltétől számított 15 napon belül a bekövetkezett jogváltozás
átvezetésére illetékes okmányirodánál kell bemutatni.
(2) A házipénztárba befizetett illetékről az ügyfél számára számviteli bizonylatot kell kiállítani és a
befizetett illetékről nyilvántartást kell vezetni, amelynek tartalmaznia kell a vagyonszerző nevét, lakóhelyét
(székhelyét) és az illeték összegét. A nyilvántartás alapján az okmányiroda készpénzátutalási megbízással
naponta fizeti meg az illetéket az illetékes állami adóhatóság illetékbeszedési számlája javára. Az
okmányiroda a bankkártyával megfizetett, valamint a házipénztárba befizetett illetékről hetente kimutatást
készít a vagyonszerző nevének, lakóhelyének (székhelyének) és a befizetett összeg feltüntetésével és azt a
tárgyhetet követő hét 5. napjáig az illetékes állami adóhatósághoz eljuttatja.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott okmányirodai közreműködéstől függetlenül a gépjármű- és
pótkocsiszerzések tekintetében is az állami adóhatóság az elsőfokú illetékhatóság. Ha a fizetendő illetékkel
kapcsolatos vita vagy más körülmény ezt indokolja, az állami adóhatóság határozattal (78. §) állapítja meg a
vagyonszerzési illetéket. A vagyonszerzés késedelmes bejelentését terhelő mulasztási bírságot az állami
adóhatóság határozattal szabja ki.

Az illeték fizetése kiszabás alapján
77. § Kiszabás alapján pénzzel kell megfizetni
a) a vagyonszerzési illetéket, ideértve az illetékelőleget is,
b) e törvényben meghatározott esetben az eljárási illetéket,
c) a megfizetni elmulasztott illetéket.

Az illetékelőleg
77/A. § (1) Ingatlan tulajdonjogának, ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak ajándékozási, illetve
visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső szerzése után a fizetésre kötelezett a bejelentett érték
alapulvételével illetékelőleget köteles fizetni. Ha a törvény külön szabályt nem állapít meg, az illetékelőlegre
a vagyonszerzési illetékekre vonatkozó rendelkezések az irányadók. Az illetékelőleg fizetési kötelezettség
abban az esetben is fennáll, ha a vételár teljes kiegyenlítéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja.
(2) Az illetékelőleg összegét (ideértve a mulasztási bírságot is) az állami adóhatóság a fizetési
meghagyásban közli. A fizetési meghagyás az illetékelőleg összege erejéig fellebbezésre való tekintet nélkül,
végrehajtható okiratnak minősül.
(3) Nem kell a fizetési meghagyásban illetékelőleg-fizetési kötelezettséget elrendelni, ha az ingatlanügyi
hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárásban hozott határozatát [92. § (2) bekezdés] az illeték megállapítását
megelőzően továbbítja az állami adóhatóságnak.
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(4) Az illetékelőleget a vagyonszerző előzetesen még az azt kiszabó határozat meghozatala előtt, a
bejelentett érték és az adott vagyonszerzésre irányadó mérték figyelembevételével, az illetékes állami
adóhatóságnál - amennyiben erre az állami adóhatóság lehetőséget biztosít - készpénzben vagy az állami
adóhatóság illetékbeszedési számlája javára befizetheti. A készpénzbefizetési mód esetén a befizetéssel
egyidejűleg be kell mutatni a jogügyletről kiállított - az ingatlanügyi hatóság érkeztető bélyegzőjével ellátott
- okiratot. Az illetékbevételi számla javára történő befizetés esetén az említett okiratot és a befizetési
bizonylatot az igazolás kérésekor kell bemutatni az állami adóhatóságnál. Az állami adóhatóság az
illetékelőleg befizetéséről szóló igazolást a készpénz átvételét követően, illetve a befizetett összegnek a
számlára való beérkezését követően haladéktalanul kiadja.
(5) Az állami adóhatóság a megfizetett illetékelőleget 30 napon belül hivatalból visszatéríti, ha az illetékvisszatérítés (80. §) feltételei fennállnak.

Fizetési meghagyás
78. § (1) A kiszabás alapján fizetendő illetékről - ideértve a mulasztási bírságot is - fizetési meghagyást
(határozatot) kell kiadni. A fizetési meghagyás tartalmazza a kiszabott illeték összegének megállapításánál
figyelembe vett adatokat és az alkalmazott jogszabályokat. A 16. § (1) bekezdésének i) pontja vagy a 17. §
(1) bekezdésének p) pontja szerinti illetékmentesség alkalmazása esetén az állami adóhatóság fizetési
meghagyás kibocsátása helyett döntését az ügyiratra jegyzi fel.
(2) Ha az illeték kiszabásakor a rendelkezésre álló adatok alapján az illeték alapja egyértelműen nem
állapítható meg, az állami adóhatóság a fizetési meghagyásban közli az ügyféllel, hogy a határozat
módosításának a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerint a döntés
módosítására vagy visszavonására nyitva álló időtartamon belül van helye.
(3) A fizetési meghagyás (határozat) alapján fizetendő illeték a (4)-(5) bekezdésben foglalt kivételekkel, a
határozat jogerőre emelkedését követő 15. napon válik esedékessé.
(4) A fizetési meghagyásban megállapított illetékből az illetékelőleg a határozat közlésétől számított 30.
napon válik esedékessé.
(5) A jogerős fizetési meghagyásban megállapított illeték és az illetékelőleg különbözetének (a
továbbiakban: illetékkülönbözet) megfizetésére az állami adóhatóság a megszerzett vagyon ingatlannyilvántartási bejegyzését követően [92. § (2) bekezdés] fizetési felhívást bocsát ki. A felhívásban megjelölt
illetékkülönbözet a közléstől számított 30. napon válik esedékessé.

Az illeték törlése és visszatérítése
79. § (1) A meg nem fizetett illeték törlésének, illetőleg a megfizetett illeték visszatérítésének jogorvoslati eljáráson, valamint e törvény 16. § (2) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében, 21. § (5)
bekezdésében és 26. § (2) bekezdésében említett eseteken kívül - csak a 80. § (1) bekezdésében megállapított
esetekben van helye.
(2) A meg nem fizetett illeték bármikor törölhető, a megfizetett illeték a megfizetést követő öt éven belül
téríthető vissza.
(3) Ha a bíróság a vagyonszerzés időpontjára visszahatóan szünteti meg vagy korlátozza a vagyonszerzést,
az illeték visszatérítését öt éven túl is - de legfeljebb a bírósági határozat jogerőre emelkedésétől számított
hat hónapon belül - lehet kérni.
(4) Az illetékek visszatérítésére az adózás rendjéről szóló törvény adó-visszatérítésre vonatkozó szabályait
kell alkalmazni.
80. § (1) Azoktól az esetektől eltekintve, amelyekben az illetéket e törvény egyéb rendelkezése alapján
kell törölni vagy visszatéríteni, a kiszabott, de még meg nem fizetett illeték törlésének, illetőleg a megfizetett
illeték visszatérítésének - hivatalból, vagy a fizetésre kötelezett, illetve jogutódja kérelmére - a következő
esetekben van helye:
a) ha az illeték jogerős megállapítása után olyan körülmény állott be, amely az örökség vagy hagyomány
értékét az öröklés megnyíltának idejére visszaható módon csökkenti;
b) ha a jogügyletet a bíróság módosítja, átváltoztatja vagy megszünteti, illetőleg felbontja, s emiatt a
jogügylet után kevesebb illeték jár, illetőleg illeték nem jár;
c) ha a jogügyletet a felek közös megegyezéssel, az eredeti állapot helyreállításával megszüntetik vagy az
erre jogosult a jogügylettől eláll és ezt ingatlan esetén az ingatlanügyi hatóság határozata igazolja, más
esetben a közös megegyezésről, illetve az elállásról szóló okirattal igazolják;
d) ha a vagyoni értékű jog valamely személy életének, házasságának vagy özvegységének idejére terjed,
de e jogosultság a 72. § (4) bekezdésében megállapított szorzókkal vélelmezett évek felénél rövidebb idő
elteltével megszűnik;
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e) ha a jogügylet tárgya határozott időre kikötött vagyoni értékű jog, és az illetéket a 72. § (2) bekezdés
szerint számított érték után szabták ki, de a jogosultság a figyelembe vett évek felének eltelte előtt szűnik
meg;
f) ha az illetékfizetésre kötelezett számítási hiba vagy jogszabály téves értelmezése folytán a szabályszerű
illetéknél többet fizetett;
g) ha az illetéket vagy az illetékalapot hibásan számították ki, vagy az illeték kiszabása nem a fizetésre
kötelezett terhére történt, továbbá ismételt kiszabás esetén;
h) ha a bontó feltételtől függő jogügyletnél a feltétel bekövetkezik;
i) mindazokban a bírósági eljárásokban, ahol az eljárás illetékmentes, vagy az illeték mérséklésének van
helye, de az illetéket megfizettették, vagy nagyobb összegben fizették meg;
j) a hatóság visszatéríti a természetes személy ügyfél által lerótt illetéket, ha számára az eljárás során
költségmentességet engedélyez, vagy ha hatásköre az ügy elbírálása alatt megszűnt, és az ügy elbírálására
nincs hatáskörrel rendelkező más hatóság.
(2) Az (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott esetekben a vagyoni értékű jog tényleges ideje után
számított illetéket meghaladó részt kell törölni, illetve visszatéríteni.
(3) Ha az 5. § (1) bekezdése szerinti szervezet (alapítvány) közigazgatási hatósági vagy bírósági eljárás
kezdeményezésekor, illetve gépjármű, pótkocsi szerzése esetén az illetékmentesség igénybevételére jogosult
lett volna, a megfizetett illetéket az adózó kérelmére - az adóvisszatérítés szabályai szerint - az állami
adóhatóság visszatéríti. Az eljárási illeték visszatérítése iránti kérelmet az állami adóhatósághoz címezve az
eljáró közigazgatási hatóságnál vagy bíróságnál kell benyújtani, mely az eljárási illeték megfizetésének
tényét igazolva a kérelmet továbbítja az állami adóhatósághoz.
81. § (1) A fellebbezési eljárásban fizetett illetéket vissza kell téríteni, ha a fellebbezéssel is támadott
bírósági határozatot igazolási kérelem folytán helyezték hatályon kívül.
(2) Az (1) bekezdésben és a 80. § (1) bekezdésében, valamint az 58. §-ban említett esetben, ha az illeték
megfizetése illetékbélyeggel történt, a bíróság a határozatát a székhelye szerint illetékes állami
adóhatóságnak küldi meg. Ha pedig az illetéket a 74. § (2) bekezdésében foglaltak szerint pénzzel fizették
meg, a bíróság a határozatot annak az állami adóhatóságnak küldi meg, amelynek számlájára az illetéket
befizették.

Mulasztási bírság, adóbírság
82. § (1) Az illeték fizetésére kötelezett terhére, ha az eljárás kezdeményezésekor fennálló eljárási
illetékfizetési kötelezettségét - felhívás ellenére - egyáltalán nem vagy nem teljes mértékben vagy nem a
megszabott határidőben teljesítette, továbbá a vagyonszerzéssel kapcsolatos bejelentési kötelezettség
elmulasztása illetve hiányos teljesítése vagy késedelmes teljesítése esetén, a fizetendő illetéken felül, az
adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű, mulasztási bírságot kell fizetni.
(2) Az e törvényben szabályozott mentességek, kedvezmények jogosulatlan igénybevétele esetén - ha e
törvény másként nem rendelkezik - az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott mértékű adóbírságot
kell fizetni.

Ellenőrzés
83-85. §

Elévülés
86. § Az illeték megállapításához, valamint az illeték behajtásához való jog elévülésére az adózás
rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadóak.

Késedelmi pótlék
87. § (1) A fizetési meghagyásban (határozatban), az illetékkülönbözetről kibocsátott, valamint a bíróság
határozata alapján az állami adóhatóság által kiadott fizetési felhívásban megállapított határidőig meg nem
fizetett illeték után az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései szerint kell késedelmi pótlékot fizetni.
(2) Ha a 16. § (1) bekezdés g), 17. § (1) bekezdés b), és 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feltétel nem teljesül, vagy a vagyonszerző -, illetve a lakóház felépítésére e törvény alapján köteles jogutódja
- a lakóház felépítésére biztosított határidőn belül kéri az illeték felfüggesztésének megszüntetését, a
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megállapított, de meg nem fizetett illetéket az eredeti esedékességtől (a határozat jogerőre emelkedését
követő naptól) számított késedelmi pótlékkal megnövelt összegben kell megfizetni.
(3) Ha a törvény 21. § (5) bekezdésében meghatározott kedvezmény igénybevétele jogosulatlan volt,
akkor az adott vagyonszerzésre irányadó általános szabályok szerint járó és a 21. § (5) bekezdésében
meghatározott kedvezményes illetékalap figyelembevételével előírt illeték különbözetének háromszorosát
kell a vagyonszerző terhére pótlólag előírni. Ha a 26. § (6) bekezdésében meghatározott kedvezmény
igénybevétele jogosulatlan volt, akkor az igénybe vett kedvezmény összegének háromszorosát kell a
vagyonszerző terhére pótlólag előírni.

Az illeték biztosítása, behajtása, fizetési kedvezmények
88. § (1) Az e törvényben külön nem szabályozott eljárási kérdésekre - így különösen az illeték
megfizetéséért egyetemleges felelősség megállapítására, a tartozás megfizetésére, behajtására, részletfizetés
vagy halasztás engedélyezésére, az illetéktartozás méltányosság címén történő részbeni vagy teljes
elengedésére, illetve behajthatatlanság címén való törlésére - az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései
irányadóak.
(2)-(4)

X. Fejezet
EGYES ELJÁRÁSI RENDELKEZÉSEK
A hagyaték (vagyonátszállás) bejelentése a közjegyző által
89. § (1) Ha a hagyatékot közjegyző adja át, az illetékkiszabás végett a közjegyző köteles bejelenteni az
állami adóhatóságnak.
(2) A hagyaték bejelentése céljából a közjegyző a teljes hatályú hagyatékátadó végzést a jogerőre
emelkedéstől számított 15 napon belül az illetékes állami adóhatóságnak küldi meg. A végzéshez csatolni
kell a hagyatéki leltár másolatát, a végrendelet, osztályos egyezség, illetőleg hagyatéki tárgyalási
jegyzőkönyv hitelesített, teljes másolatát.
(3) Az (1)-(2) bekezdést kell alkalmazni a póthagyatéki eljárásban keletkezett hagyatékátadó végzés
megküldésére is.

A hagyaték bejelentése az örökös által
90. § (1) Valamennyi örökös külön-külön köteles „hagyatéki kimutatás” nyomtatványon az örökhagyó
halálától számított 90 napon belül, az örökhagyó utolsó belföldi lakóhelye szerint illetékes állami
adóhatóságnál az örökölt ingóságokról bevallást adni, vagy ugyanezen időn belül ezekre az ingókra a
hagyatéki eljárás lefolytatását a közjegyzőnél kérni, ha ezekkel kapcsolatban a közjegyző a hagyatéki eljárást
hivatalból megindítani nem köteles, valamint a 16. § (1) bekezdésének b) és d) pontja szerinti
illetékmentesség feltételei nem állnak fenn.
Erre a kötelezettségre a halálesetet követő meghallgatás, illetve leltározás során meghallgatott örököst a
leltározásra jogosult szerv figyelmeztetni köteles. A figyelmeztetés megtörténtét az eljárás során az iraton fel
kell tüntetni.
(2) Ha a hagyatéki kimutatásban bejegyzett adatok a köztudomással vagy az állami adóhatóság
tudomásával ellentétesek, az állami adóhatóság jogosult azokat felülvizsgálni és ezzel kapcsolatban
ellenőrzést végezni. Erre az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezései az irányadók.
(3) Ha a hagyatéki eljárást sem hivatalból, sem kérelemre nem kell megindítani, a közjegyző a hozzá
beterjesztett hagyatéki kimutatást az illetékes állami adóhatóságnak továbbítja.
(4) Az önálló orvosi tevékenység működtetési jogának folytatását az erre jogosult személy a korábbi
jogosult halálától számított 60 napon belül köteles - a vagyonszerzést rögzítő irat eredeti és másolati
példányának benyújtásával - illetékkiszabásra az állami adóhatósághoz bejelenteni. A másolatot az állami
adóhatóság illetékmentesen hitelesíti.

Az ajándék és a visszterhes vagyonszerzés bejelentése
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91. § (1) Az ingatlan tulajdonjogának, valamint az ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jognak a
megszerzését (megszüntetését) az ingatlanügyi hatósághoz kell bejelenteni illetékkiszabásra az azt tartalmazó
szerződés (okirat) benyújtásával. Az illetékkiszabás célját szolgáló bejelentést az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzésre irányuló kérelemmel kell teljesíteni. Ha az illeték fizetésére kötelezett a kérelmet a külön
jogszabályban meghatározott 30 napon túl nyújtja be, illetve bejelentési kötelezettségét elmulasztja, vagy
hiányosan teljesíti, e törvény 82. §-ában említett mulasztási bírság megfizetésére kötelezhető.
(2) A vagyonszerzési illeték tárgyát képező, de ingatlannyilvántartási eljárást nem igénylő jogügyletet a
szerződő felek - a 76. §-ban említett eset kivételével - közvetlenül az állami adóhatóságnak kötelesek
bejelenteni. A bejelentést az illetékkötelezettség keletkezését követő 30 napon belül, a vagyonszerzést
rögzítő irat eredeti és másolati példányának benyújtásával kell teljesíteni. Az ilyen másolatot az állami
adóhatóság illetékmentesen hitelesíti.
(3) Az okirat kiállítása nélkül is illetékköteles jogügyletet szóval is be lehet jelenteni. A szóbeli bejelentést
írásba kell foglalni, és a bejelentés megtörténtéről az állami adóhatóság az ügyfélnek igazolást köteles adni.
(4) A 18. § (2) bekezdés h) pontja szerinti vagyonszerzést csak a 18. § (4) bekezdésében foglalt feltétel
teljesülése esetén kell bejelenteni annak, akinek vagyonszerzésével a feltétel teljesült. Az illetékkiszabásra
történő bejelentéssel egyidejűleg a vagyonszerző közli a 18. § (4) bekezdésének a)-c) pontjaiban felsorolt
személyek közül azoknak az azonosító adatait (név, adóazonosító jel vagy adószám), melyek a
vagyonszerzéssel érintett társaságban további vagyoni betétekkel rendelkeznek.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben említett bejelentési kötelezettség jogszabály szerint illetékmentes
vagyonszerzésre is vonatkozik.
92. § (1) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés végett benyújtott szerződés (okirat)
iktatószámmal ellátott és hitelesített másolatát az illetékkiszabáshoz szükséges és rendelkezésre álló egyéb
iratokkal - ideértve a 26. § (9) bekezdésében meghatározott nyilatkozatot is - együtt az érkezését követő
nyolc napon belül kísérőjegyzékkel továbbítja az állami adóhatósághoz. A kísérőjegyzék átadása történhet
számítógépes adathordozón is.
(2) Az ingatlanügyi hatóság az ingatlan-nyilvántartási eljárás befejezését követően a tulajdonjog, illetve
vagyoni értékű jog bejegyzéséről, törléséről szóló, illetve a bejegyzési kérelmet elutasító határozatát
megküldi az állami adóhatóságnak. A határozathoz csatolja az illetékkiszabáshoz szükséges olyan iratokat,
melyek az (1) bekezdésben meghatározott időpontban még nem álltak rendelkezésére.
(3) Az ingatlanügyi hatóság (1)-(2) bekezdésben említett kötelezettsége független attól, hogy a
vagyonszerzés illetékköteles vagy illetékmentes.

Az illetékbélyeg értékének visszatérítése
93. §
94. § (1) A megrongálódott, a tévesen felragasztott, továbbá a feleslegessé vált illetékbélyeg értékét az
ügyfél részére vissza kell téríteni.
(2) A visszatérítés az illetékbélyeg, illetőleg az illetékbélyeggel ellátott irat benyújtása mellett az eljáró
hatóság székhelye vagy az ügyfél lakóhelye (székhelye) szerint illetékes állami adóhatóságnál írásban
kérhető.
(3) Nincs helye a visszatérítésnek, ha
a) alapos a gyanú, hogy az illetékbélyeg hamisított, vagy azt már korábban felhasználták;
b) az illetékbélyeg elválasztott részekből van összeillesztve, vagy olyan mértékben csonka, hogy a
hiányzó részből korábbi használatra lehet következtetni, vagy nem a felbélyegzett teljes iratot, hanem annak
csak egy részét vagy az iratról elválasztott (eltávolított) illetékbélyeget nyújtották be;
c) az ügyfélnek adóhatóság által nyilvántartott köztartozása van.
(4) A (3) bekezdés a) és b) pontjában említett esetekben az illetékbélyeget - ha már felragasztották, az
irattal együtt - elismervény ellenében vissza kell tartani, és szükség esetén a felelősségre vonást
kezdeményezni kell. Az elismervényen fel kell tüntetni az ügyfél személyazonosításra alkalmas adatait, a
visszatartott illetékbélyeg címletét és az illetékbélyeg beszerzésének helyét.

Illetékesség az illeték kiszabására
95-96. §

ÖTÖDIK RÉSZ
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
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XI. Fejezet
HATÁLYBALÉPTETŐ, MÓDOSÍTÓ ÉS ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
Hatálybaléptető és átmeneti rendelkezések
97. § (1) Ez a törvény 1991. január 1-jén lép hatályba. Rendelkezéseit - a (2) bekezdésben meghatározott
kivétellel - a hatálybalépését követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság
tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetőleg kezdeményezett eljárások esetében kell alkalmazni.
(2) Ha a vagyonszerzési illetékkötelezettség 1991. január 1-je előtt keletkezett és az 1990. december 31-én
hatályos illetékjogszabályok e törvényben meghatározottnál kedvezőbb fizetési kötelezettséget állapítottak
meg, akkor ezeket a - fizetésre kötelezett számára kedvezőbb - rendelkezéseket kell alkalmazni az e törvény
hatálybalépését követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon az állami adóhatóság tudomására
jutott vagyonszerzési ügyekben, ideértve az 1991. január 1-je után elbírált ügyeket is.
(3) A törvény hatálybalépését megelőzően illetékkiszabásra bemutatott a 16. § (1) bekezdés g), 17. § (1)
bekezdés b) és 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott vagyonszerzésekre - a 87. § (2) bekezdésében
foglaltak kivételével - e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, ha az ott megállapított feltétel nem teljesül.
(4)
(5) E törvény nem érinti azokat a jogszabályokat, amelyek illetékmentességet állapítanak meg.
(6) Ahol valamely jogszabály közigazgatási hatósági eljárásért állapít meg illetékkötelezettséget, a
továbbiakban e törvényben meghatározott általános tételű eljárási illetéket kell fizetni.
(7) A 67. § rendelkezései nem érintik az e törvény hatálybalépése előtt kiadott díjrendelkezéseket.
(8) Ha valamely jogszabály az 1986. évi I. törvényre, illetőleg az ezzel a törvénnyel hatályon kívül
helyezett rendelkezésre hivatkozik, a továbbiakban ennek a törvénynek a megfelelő rendelkezését kell érteni,
illetőleg alkalmazni.
98. § (1) A 12. § (1) bekezdés a) és b) pontjának, a 16. § (1) bekezdése i) pontjának, a 17. § (1) bekezdése
p) pontjának, 26. § (1) bekezdése t) pontjának az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények
megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény által megállapított rendelkezéseit a 2010.
július 1. napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben is alkalmazni kell. A
17. § (1) bekezdése p) pontjában meghatározott személyek által 2010. július 1. napját követően a 76. § (1)(2) bekezdése szerint megfizetett ajándékozási illetéket az állami adóhatóság kérelemre az adó-visszatérítés
szabályai szerint visszatéríti.
(2) A 17. § (1) bekezdése q) pontjának és 26. § (1) bekezdése s) pontjának az egyes gazdasági és pénzügyi
tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény által megállapított
rendelkezéseit a hatálybalépésük napján az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált
illetékügyekben is alkalmazni kell.
99. §
99/A. § (1) Az 5. § (3)-(4) bekezdésének, 26. § (1) bekezdése q) pontjának, (5), (9) és (15) bekezdésének,
31. § (3) bekezdésének, 78. § (3)-(5) bekezdésének, 80. § (3) bekezdésének az adó- és járuléktörvények, a
számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs
kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII.
törvény által megállapított szövegét a hatálybalépést követően illetékkiszabásra bejelentett vagy más módon
az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési ügyekben, illetve kezdeményezett közigazgatási
hatósági és bírósági eljárásokban kell alkalmazni.
(2) A 16. § (2) bekezdésének, 17. § (2) bekezdésének, valamint 26. §-a (2) bekezdésének az adó- és
járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi
jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló
2010. évi CXXIII. törvény által megállapított rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben is
alkalmazni kell, amelyekben a lakóház felépítésére meghatározott határidő - öröklés esetén a hagyaték
jogerős átadásától, ajándékozás és visszterhes vagyonátruházási illeték alá eső megszerzés esetén a szerződés
illetékkiszabásra történő bemutatásától - e törvény kihirdetéséig még nem telt el.
99/A. § E törvénynek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.
évi CXXVI. törvény 20. alcímével megállapított 67. § (3a) és (3b) bekezdését, valamint módosított 67. § (2)
bekezdését a módosítások hatálybalépését követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
99/B. § A Mellékletnek a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei
kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010.
évi CXXVI. törvény 20. alcímével hatályon kívül helyezett XV. pont 3. alpontját a hatályvesztést
megelőzően indult eljárásokban alkalmazni kell.
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99/C. § (1) A 78. § (1) bekezdésének az egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi
XCVI. törvénnyel megállapított szövege valamennyi olyan illetékügyben alkalmazható, melyben a
hatálybalépéskor az állami adóhatóság fizetési meghagyást még nem adott ki.
(2) A 8. § (1) bekezdésének, a 12. § (5) bekezdésének, a 13. § (7) bekezdésének, valamint 17/A. §-ának az
egyes gazdasági tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövegét a
hatálybalépéskor az állami adóhatóság által jogerősen még el nem bírált illetékügyekben kell alkalmazni.
(3) A 18. § (2) bekezdése h) pontjának és 24. § (6) bekezdésének az egyes gazdasági tárgyú törvények
módosításáról szóló 2011. évi XCVI. törvénnyel megállapított szövegét a hatálybalépést követően
illetékkiszabásra bemutatott vagy más módon az állami adóhatóság tudomására jutott vagyonszerzési
ügyekben kell alkalmazni.

Felhatalmazás
100. § (1) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter arra, hogy rendelettel állapítsa meg
a) a vagyonszerzési illetékekkel kapcsolatos ügyiratok kezelésének, az illetékek kiszabásának,
elszámolásának és könyvelésének szabályait,
b) az eljárási illetékek megfizetésére és a megfizetés ellenőrzésére vonatkozó részletes szabályokat,
c) az illetékbélyegek előállításával, forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos szabályokat,
d) a bírósági eljárási illeték utólagos elszámolással történő megfizetése iránt kezdeményezett eljárásért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával,
visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat,
e) az állami adóhatóság által nyilvántartott, ingatlanok értékesítésével kapcsolatos adatokról teljesített
adatszolgáltatás rendjét és az eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj mértékét, valamint a díj
beszedésével, kezelésével, nyilvántartásával, visszatérítésével kapcsolatos részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kapnak a feladatkörrel rendelkező miniszterek, hogy az államháztartásért felelős
miniszterrel egyetértésben rendeletben írják elő - a közigazgatási szolgáltatás meghatározása mellett igazgatási szolgáltatási pótdíj fizetését, illetve rendeletben határozzák meg az igazgatási szolgáltatási pótdíj
mértékét.
(3) Felhatalmazást kap az adópolitikáért felelős miniszter, hogy az állampolgárok szélesebb körét érintő
rendkívüli esemény, elemi csapás esetén indokolt esetben rendeletet alkosson az illeték megállapításának
mellőzéséről és az ehhez kapcsolódó eljárási szabályokról.

Adó- és értékbizonyítvány
101. § Az ingatlan fekvése szerint illetékes települési önkormányzat jegyzője által kiállított adó- és
értékbizonyítvány tartalmazza az ingatlan és az ingatlanszerzők (tulajdonosok) adatait, az érték
megállapításánál figyelembe vett tényezőket, továbbá az ingatlannak az adott időpontban fennálló forgalmi
értékét.

Értelmező rendelkezések
102. § (1) E törvény alkalmazásában
a) vagyon: az ingatlan, az ingó, a vagyoni értékű jog;
b) ingatlan: a föld és a földdel alkotórészi kapcsolatban álló minden dolog;
c) ingó: a fizetőeszköz, az értékpapír, a gazdálkodó szervezetben fennálló vagyoni betét, valamint mindaz,
ami ingatlannak nem minősülő dolog;
d) vagyoni értékű jog: a földhasználat, a haszonélvezet, a használat joga - ideértve a szövetkezeti
háztulajdonra vonatkozó rendelkezések szerinti használati jogokat -, továbbá a vagyonkezelői jog, az önálló
orvosi tevékenység működtetési joga, az üzembentartói jog, továbbá ingyenes vagyonszerzés esetén a
követelés;
e) forgalmi érték: az a pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy eladása esetén az illetékkötelezettség
keletkezésekor volt állapotában - a vagyontárgyat terhelő adósságok, továbbá az ingatlanon a vagyonszerző
javára az elidegenítéskor megszűnő bérleti jog figyelembevétele nélkül - árként általában elérhető, azzal,
hogy:
ea) vagyontárgy kiadására vonatkozó követelés esetén a vagyontárgy illetékkötelezettség keletkezésének
napján fennálló forgalmi értéke;
eb) szolgáltatás nyújtására irányuló követelés esetén a szolgáltatás - független felek közötti ügylet estén
irányadó - pénzben kifejezhető értéke,
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ec) tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint üzletrész, vagyoni betét esetén az
illetékkötelezettség keletkezésének napján érvényes tőzsdei átlagár alapján számított érték. Ennek hiányában
annak a gazdasági társaságnak, szövetkezetnek, egyéb jogi személynek - amelyben a vagyonszerző tagsági
jogot szerzett - az illetékkötelezettség keletkezésének napján rendelkezésre álló, a gazdasági társaság,
szövetkezet, egyéb jogi személy arra feljogosított döntéshozó szerve által elfogadott utolsó számviteli
beszámoló mérlegében (ilyen mérleg hiányában az alapításkori nyitó vagyonmérlegében, az
illetékkötelezettség keletkezésekor felszámolás alatt álló gazdasági társaság, szövetkezet, egyéb jogi személy
esetén a felszámolás kezdő napját megelőző napra elkészített zárómérlegében) szereplő saját tőke mérleg
szerinti értékének a megszerzett értékpapírra, üzletrészre, vagyoni betétre jutó hányada,
ed) a belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság esetén a társaság ingatlanvagyonának forgalmi
értéke a társaság tulajdonában lévő ingatlanok forgalmi értéke, növelve a társaság közvetett vagy közvetlen
75%-os tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek tulajdonában álló ingatlanok forgalmi értékének olyan
arányával, mint amekkora arányt az o) pontban foglaltak alapján a társaság közvetett vagy közvetlen
részesedése a gazdálkodó szervezet összes vagyoni betétjéhez képest képvisel;
f) lakástulajdon: lakás céljára létesített és az ingatlan-nyilvántartásban lakóház vagy lakás megnevezéssel
nyilvántartott vagy ilyenként feltüntetésre váró ingatlan a hozzá tartozó földrészlettel. Lakásnak minősül az
építési engedély szerint lakóház céljára létesülő építmény is, amennyiben annak készültségi foka a
szerkezetkész állapotot (elkészült és ráépített tetőszerkezet) eléri. Ha az ingatlan-nyilvántartásban tanyaként
feltüntetett földrészleten lakóház van, az épületet - a hozzá tartozó kivett területtel együtt - lakástulajdonnak
kell tekinteni. Nem minősül lakástulajdonnak a lakóépülethez tartozó földrészleten létesített, a lakás
rendeltetésszerű használatához nem szükséges helyiség még akkor sem, ha az a lakóépülettel egybeépült
(garázs, műhely, üzlet, gazdasági épület stb.), továbbá az ingatlan-nyilvántartásban lakóházként (lakásként)
nyilvántartott olyan épület, amelyet az illetékkötelezettség keletkezését megelőzően már legalább 5 éve más
célra hasznosítanak;
g) értékpapírnak olyan okirat vagy - jogszabályban megjelölt - más módon rögzített, nyilvántartott és
továbbított adat tekinthető, amely jogszabályban meghatározott kellékekkel rendelkezik és kiállítását
(kibocsátását), illetve ebben a formában történő megjelenítését jogszabály lehetővé teszi;
h) takarékbetét: a Ptk. 533. §-a alapján kötött szerződés szerint a magánszemély által a hitelintézetnél
elhelyezett pénzösszeg és kamata, ideértve a magánszemély bankszámla szerződés keretében elhelyezett
pénzeszközeit és azok kamatát, kivéve az adózás rendjéről szóló törvény alapján az állami adóhatósághoz
kötelezően bejelentendő üzleti célú pénzforgalmi bankszámlán, elszámolási számlán elhelyezett pénzeszközt
és kamatát;
i) gépjármű: az olyan közúti szállító- vagy vontatóeszköz - a mezőgazdasági vontató, az önjáró vagy
vontatott munkagép, a lassú jármű és a segédmotoros kerékpár kivételével -, amelyet beépített erőgép hajt és
nyilvántartásba vételét jogszabály írja elő;
j) pótkocsi: az i) pont szerinti gépjárművel történő vontatásra készült jármű, teher- és sátras utánfutó,
félpótkocsi, valamint lakópótkocsi, melynek a közlekedésben való részvételét - külön jogszabály - hatósági
nyilvántartásba vételhez köti;
k)
l) lakóház építésére alkalmas telektulajdon: az építésügyi szabályoknak és a településrendezési tervnek
megfelelően kialakított, lakóépület elhelyezésére szolgáló, beépítetlen földrészlet;
m) termőföld: az ingatlan-nyilvántartásban szántó, szőlő, gyümölcsös, kert, gyep, nádas és erdő művelési
ágban, vagy halastóként nyilvántartott és a felsorolt valamelyik célra hasznosított külterületi földrészlet; ide
nem értve a földrészleten bármilyen célra létesített épületet;
n) nettó árbevétel: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény szerinti nettó árbevétel;
o) belföldi ingatlanvagyonnal rendelkező társaság: olyan gazdálkodó szervezet (megszerzett gazdálkodó
szervezet), mely belföldön lévő ingatlantulajdonnal, vagy belföldi ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó
szervezetben legalább 75%-os - közvetett, vagy közvetlen - részesedéssel rendelkezik. Ingatlan
tulajdonjogával rendelkező gazdálkodó szervezetben való közvetett részesedés arányát úgy kell
meghatározni, hogy a megszerzett gazdálkodó szervezet tulajdonában álló gazdálkodó szervezetben (köztes
vállalkozásban) fennálló tulajdoni hányadot meg kell szorozni a köztes vállalkozásnak az ingatlantulajdonnal
rendelkező gazdálkodó szervezetben fennálló tulajdoni hányadával. Több köztes vállalkozás esetén a köztes
vállalkozásonként megállapított közvetett részesedések arányait össze kell adni. Amennyiben a megszerzett
gazdálkodó szervezet és az ingatlantulajdonnal rendelkező gazdálkodó szervezet között nem köztes
vállalkozás, hanem több gazdálkodó szervezetből álló tulajdonosi láncolat (köztes tulajdonosi láncolat) áll,
az e szervezeteket összekötő tulajdoni részesedések szorzatát - több köztes tulajdonosi láncolat esetén a
láncolatonként megállapított szorzatok összegét - kell a közvetett részesedés arányának tekinteni. A
részesedés arányának meghatározásakor a közvetlen és közvetett részesedéseket együttesen kell figyelembe
venni;
p)
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r) természeti katasztrófa: az ár- és belvíz, a földcsuszamlás, valamint a földrengés;
s) lakóépület: kizárólag vagy túlnyomó részben lakást tartalmazó épület;
sz) kisvállalkozás: az az egyéni cég, illetve gazdasági társaság, amelynél az éves összes foglalkoztatott
létszám az 50 főt nem éri el és éves nettó árbevétele legfeljebb 700 millió forint. Az éves foglalkoztatottak
létszámát az egyes foglalkoztatottak munkaviszonyának kezdetétől annak megszűnéséig eltelt naptári napok
összegezésével, majd az így kapott összeg 365-tel történő elosztásával, tört hányados esetén lefelé kerekítve
kell meghatározni;
t) vállalkozói vagyon: minden olyan üzleti célt szolgáló ingatlan (termőföld, telek, épület, egyéb
építmény), ingó vagyon (műszaki berendezés, gép, jármű, üzemi és üzleti felszerelés, egyéb berendezés),
továbbá az ilyen vagyonra vonatkozó haszonélvezeti jog, amelyet a kisvállalkozó kizárólag a vállalkozói
tevékenységével (tevékenységeivel) kapcsolatban használ, azokat más célra részben sem használja és üzleti
nyilvántartásai ezt egyértelműen alátámasztják. Nem minősül vállalkozói vagyonnak a személygépkocsi, a
lakástulajdon (tulajdoni hányad), valamint az ezekre vonatkozó vagyoni értékű jog;
v) alapítvány (közalapítvány): magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
gazdasági társaság által tartós közérdekű célra alapított, az alapítvány székhelye szerint illetékes megyei
(fővárosi) bíróság által nyilvántartásba vett szervezet;
w) közigazgatási hatósági eljárás: a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény
szerinti hatósági ügy, a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti eredeti birtokállapot helyreállítására
vagy a birtokállapot zavarásának megszüntetésére irányuló eljárás, valamint minden olyan eljárás, amelyre a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései irányadók, továbbá a
szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott bejelentés;
z) cég: a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 2. §ában meghatározott jogalany.
(2) A 2. § (1) bekezdésében megjelölt Magyarországon élő nem magyar állampolgárnak azt kell tekinteni,
aki
a) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló
törvény szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik,
b) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik,
és bevándorolt vagy letelepedett jogállású;
c) külön jogszabály értelmében menekültnek minősül.
(3) Az (1) bekezdés f) és l)-m) továbbá s) pontjaiban foglaltak alkalmazásakor a vagyontárgy minősítése
tekintetében az illetékkötelezettség keletkezésekor fennálló állapot az irányadó.
(4) A 26. § (1) bekezdésének f) pontja alkalmazásában új lakásnak minősül a lakástulajdon a
használatbavételi engedély kiadását követő első - illetve, ha a lakást a használatbavételi engedély kiadását
követően a vállalkozótól a 23/A. § (1) és (4) bekezdésében meghatározott ingatlanforgalmazó vásárolja
meg,akkor második - megvásárlásáig.
(5) A 26. § (1) bekezdés f) pontjának alkalmazásában vállalkozónak kell tekinteni a Ptk. szerinti
gazdálkodó szervezetet, illetve a vállalkozói tevékenység végzésére jogosult egyéb szervezetet.
103. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a)
b) a Bizottság 94/1069/EGK ajánlása a kis- és középvállalkozások átruházásáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió polgárainak és
családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és tartózkodáshoz való jogáról, valamint
az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a 64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a
73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a 90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon
kívül helyezéséről, 24. cikk.
(2) E törvény 57. § (1) bekezdés t) és u) pontja
a) a polgári és kereskedelmi ügyekben a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról szóló, 2000. december 22-ei 44/2001/EK tanácsi rendelet (52. cikk),
b) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a
határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve a 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2003. november 27-ei 2201/2003/EK tanácsi rendelet (39, 51. cikk),
c) a nem vitatott követelésekre vonatkozó európai végrehajtható okirat létrehozásáról szóló, 2004. április
21-ei 805/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet (6., 24. és 25. cikk),
d) az európai fizetési meghagyásos eljárás létrehozásáról szóló, 2006. december 12-ei 1896/2006/EK
parlamenti és tanácsi rendelet (18. cikk),
e) a kis értékű követelések európai eljárásának bevezetéséről szóló, 2007. július 11-ei 861/2007/EK
parlamenti és tanácsi rendelet (20. cikk),
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f) a tartással kapcsolatos ügyekben a joghatóságról, az alkalmazandó jogról, a határozatok elismeréséről és
végrehajtásáról, valamint az e területen folytatott együttműködésről szóló, 2008. december 18-ai 4/2009/EK
tanácsi rendelet (44-47. cikk)
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Melléklet
I. A szabálysértési eljárás illetéke
1. A becsületsértés és magánlaksértés miatt indult szabálysértési eljárás illetéke 3000 forint, az ilyen
eljárásban hozott büntetést vagy intézkedést alkalmazó határozat elleni kifogás, valamint az eljárást
megszüntető határozat elleni panasz illetéke 3500 forint.
2. Az 1. pontban nem említett szabálysértési eljárás illetékmentes, kivéve a részletfizetési kedvezmény,
halasztás engedélyezésére irányuló eljárást, amelyre a törvény 29. §-ában foglaltak az irányadóak.

II. Az állampolgársággal kapcsolatos eljárás illetéke
1. A magyar állampolgársági bizonyítvány kiállítására irányuló eljárás illetéke 3000 forint.
2-3.
4. Illetékmentes a honosítás, visszahonosítás, a magyar állampolgárság nyilatkozattal történő
visszaszerzésére, valamint a magyar állampolgárságról történő lemondásra irányuló eljárás.

III. Jogszabályról és joggyakorlatról kiállított bizonyítvány illetéke
1. Az igazságügyért felelős miniszter által külföldi használatra az ország területén hatályban levő vagy
hatályban volt jogszabályról kiállított bizonyítvány illetéke annyiszor 2000 forint, ahány
jogszabályszakaszról (§-ról) a bizonyítványt kiállították.
2. A joggyakorlatról kiállított 1. pontban említett bizonyítvány illetéke 5000 forint.

IV. A másolat és kivonat illetéke
1. Az államigazgatási eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolat, illetőleg kivonat illetéke ha e Melléklet kivételt nem tesz - oldalanként magyar nyelvű másolat esetében 100 forint, idegen nyelvű
másolat esetében 300 forint. A nem hitelesített fénymásolat illetéke oldalanként 100 forint.
2.
3. Az illetéket a másolat átvételekor az eredeti iraton illetékbélyeggel kell megfizetni.
4. Illetékmentes az a hitelesített vagy nem hitelesített másolat, amely illetékmentes eljáráshoz szükséges.
5. A már egyszer hitelesített másolatra, kivonatra vezetett olyan záradék, amely azt bizonyítja, hogy az
eredeti iraton változás nem történt, vagy azt kiegészítik, 1000 forint illeték alá esik.

V. A fordítás illetéke
1. Az eljáró hatóság által készített fordítás illetéke oldalanként 1000 forint.
2. Illetékmentes: a tárgynál fogva illetékmentes eljáráshoz (Tv. 33. §) szükséges irat fordítása.

VI. A hitelesítés illetéke
1. Az eljáró hatóság által végzett hitelesítés illetéke, ha jogszabály kivételt nem tesz:
a) másolat, kivonat vagy fordítás után oldalanként 100 forint;
b) iraton levő aláírás után aláírásonként 500 forint.
2. Külföldi használatra szánt iraton levő aláírásnak bármely hatóság, bíróság vezetője általi hitelesítése
(közbenső felülhitelesítése) esetében minden aláírás után 2000 forint; az ilyen hitelesítésnek miniszter általi
felülhitelesítése 5000 forint.
3. E cím rendelkezései nem vonatkoznak a külföldi felhasználásra szánt okiratoknak
a) a Konzuli Szolgálat,
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b) a Magyar Országos Közjegyzői Kamara
általi felülhitelesítésére.
4. Az Országos Fordító- és Fordításhitelesítő Iroda Zrt. által végzett hitelesítés illetéke oldalanként 300
forint. Ezt az illetéket kell fizetni a másodlat, a másolat és fénymásolat hitelesítéséért is.
5. Illetékmentes
a) a 91-92. §-ban említett irat hitelesítése,
b) a 4. pontban szereplő hitelesítés, ha az olyan okiratra vonatkozik, amelyet a magyar állampolgárságról
szóló 1993. évi LV. törvény 4. § (3) bekezdésében vagy 5. §-ában meghatározott kérelemhez kell csatolni.

VII. A levéltár által készített másolat illetéke
1. A levéltár által készített hitelesített másolatért, továbbá az ügyfél által készített másolatnak és
fénymásolatnak a levéltár által történő hitelesítéséért - ideértve az állami vagy felekezeti anyakönyvi
másodpéldányokból anyakönyvi kivonat kiállítását - oldalanként 200, de legalább 2000 forint illetéket kell
fizetni.
2. A levéltárban őrzött irat alapján kiállított, tényt, körülményt igazoló irat kiadása iránt indított eljárásban
az általános tételű eljárási illetéket (29. §) kell fizetni.
3. A külföldi célra kért másolatot illeték fizetése nélkül kell kiállítani. Egyebekben e Tv. 73. §-ának a
külföldi célra kért irat illetékfizetési módjára vonatkozó szabályai szerint kell eljárni.

VIII. Az iskolai, tanfolyami bizonyítványmásolat, másodlat illetéke
Iskolai bizonyítvány - ideértve a felsőfokú oktatási intézmény által kiállított oklevelet is -, továbbá a
tanfolyami bizonyítvány másolatának, másodlatának kiállításáért 2000 forint illetéket kell fizetni.

IX. Egyes okmányok kiadásával kapcsolatos eljárások illetéke
I. Az úti okmányok kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke
1.
2. A magánútlevél, a szolgálati és hajós szolgálati útlevél kiadásának illetéke 7500 forint, ha a
magánútlevél érvényességi ideje 10 év, 14 000 forint. A kérelem benyújtásának időpontjában 18. életévét be
nem töltött személy és a 70. életévét betöltött személy magánútlevelének, az 1 évi érvényességgel kiállított
magánútlevél, szolgálati és hajós szolgálati útlevél, valamint a menekültként elismert személyek kétnyelvű
úti okmánya kiadásának illetéke 2500 forint.
3. A második magánútlevél kiadásának, valamint a magánútlevél soron kívüli kiadásának illetéke a 2.
pontban meghatározott mértékek kétszerese.
4. A határátlépési engedély kiadásának illetéke 1500 forint.
5. Illetékmentes:
a) a diplomata-útlevél,
b) a külügyi szolgálati útlevél,
c) a határátlépési igazolvány,
d) az úti okmány cseréje, amennyiben arra azért kerül sor, mert az úti okmány biometrikus azonosítót
tartalmazó tároló eleme nem tartalmazza vagy hibásan tartalmazza a törvényben meghatározott adatokat.
6. Az elveszett, megsemmisült, továbbá - az 5. pont d) alpontjában meghatározott eset kivételével - a
megrongálódott és utazásra alkalmatlanná vált úti okmány helyett kiállított új úti okmány kiadásának illetéke
a 2-4. pontban meghatározott illeték kétszerese.
7. Az úti okmányban történő idegen nyelvű bejegyzésért - az 1-4. pontban foglalt illetéken felül - 2000
forint illetéket kell fizetni.
8. Az útlevél-hatósági eljárásban benyújtott fellebbezés illetéke 5000 forint.

II. Személyazonosító igazolvány, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke
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1. Az állandó személyazonosító igazolvány kiadására irányuló eljárás illetéke 1500 forint. Ha az
eljárásban az állandó személyazonosító igazolvány átmenetileg nem adható ki és ezért ideiglenes
személyazonosító igazolvány kiadása is szükséges, az eljárás illetéke összesen 3000 forint.
2. Illetékmentes
a) a 14. életévét be nem töltött polgár személyazonosító igazolványa iránti kérelme, kivéve az elveszett,
megsemmisült, megrongálódott okmány cseréje esetén,
b) a 70. életévét betöltött polgár személyazonosító igazolvány iránti kérelme, ha útlevéllel vagy
kártyaformátumú vezetői engedéllyel nem rendelkezik.
3. Illetékmentes a személyazonosító igazolvány kiadásához szükséges - jogszabályban meghatározott anyakönyvi kivonat kiállítása.
4. A személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány illetéke - ha az eljárás a személyi
azonosítót vagy a lakcímet nem érintő adatváltozás miatt indult - 500 forint.
5. Illetékmentes a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása, ha arra a
személyazonosító igazolvány kiadása, lakcímváltozás, illetve - 14. életévét be nem töltött kiskorú esetén - a
kérelemre feltüntethető adatok változása miatt kerül sor.
6. Ha a személyi azonosítót és a lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadására irányuló eljárásra az
igazolvány elvesztése, megsemmisülése, megrongálódása miatt kerül sor, az eljárás illetéke 1000 forint.

III. A gépjárművezetői engedély, a forgalmi engedély és a törzskönyv kiadásával
kapcsolatos eljárás illetéke
1. A gépjárművezetői engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 4000 forint. Az öregségi
nyugdíjkorhatárt betöltött kérelmező esetében, valamint ha az egészségügyi hatóság előírása alapján a
vezetői engedély érvényessége 1 év vagy annál rövidebb, a vezetői engedély kiadásának illetéke 1500 forint.
2. A forgalmi engedély kiadásával kapcsolatos eljárás illetéke 6000 forint. Az ideiglenes forgalmi
engedély kiadására irányuló eljárás illetéke 2500 forint.
3. A törzskönyv kiadására irányuló eljárás illetéke 6000 forint.

IV. Egyéb rendelkezések
1. Az I-III. pontokban meghatározott okmányok egy eljárásban történő igénylése esetén is az eljárási
illetéket az igényelt okmányonként külön-külön kell megfizetni.
2. Illetékmentes:
a) az e címben meghatározott okmány cseréje, ha a csere a hatóság téves bejegyzésén alapul vagy az
okmány gyártáshibás;
b) a személyi azonosító képzése - ideértve a személyi azonosító megváltozását eredményező adatváltozást
is - miatt kiállított hatósági igazolvány;
c) az érintett polgár adatainak a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásából való
törlésére irányuló eljárás;
d) a lakcímet igazoló hatósági igazolvány és a forgalmi engedély cseréjére irányuló eljárás, amennyiben
arra a helység, az utca, egyéb helymeghatározó adat nevének vagy számának megváltozása miatt kerül sor.

X. Anyakönyvi és névváltoztatási eljárás
1. A házassági névviselési forma módosítására irányuló kérelem illetéke 5000 forint.
2. A születési név megváltoztatására irányuló kérelem illetéke 10 000 forint. Az egy családhoz tartozó
nagykorúak közös kérelme esetében az illetéket minden nagykorúnak külön-külön kell megfizetni.
3. Az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter által megváltoztatott név ismételt megváltoztatására irányuló
kérelem illetéke 30 000 forint.
4. A magyar állampolgár vagy Magyarországon élő hontalan személy, vagy a magyar menekültügyi
hatóság által menekültként elismert személy külföldön történő házasságkötéséhez annak tanúsításáért, hogy
házasságkötésének a magyar jog szerint nincs akadálya, 5000 forint illetéket kell fizetni.
5. Nem magyar állampolgár Magyarországon történő házasságkötéséhez szükséges olyan igazolás alóli
felmentésért, amely tanúsítja, hogy a házasságkötésnek a személyes joga szerint nincs akadálya, 5000 forint
illetéket kell fizetni.
6. A névváltoztatási okiratmásolat kiállítására irányuló kérelem illetéke 1000 forint.
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XI. A külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű
beruházásokkal összefüggő hatósági eljárások illetéke
A külön jogszabály szerinti nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal
összefüggő hatósági eljárások esetén az eljárásra egyébként irányadó illetékmérték kétszeresét kell fizetni.

XII.
XIII. Egyes környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi hatósági eljárási illetékek
1. Az alapeljárás illetéke
Ha jogszabály a kérelemre induló környezet- és természetvédelmi, valamint vízügyi közigazgatási
hatósági eljárásokra igazgatási szolgáltatási díjat nem állapít meg, az alapeljárás illetéke 5000 forint.
2. A fellebbezés illetéke
a) e törvény eltérő rendelkezése hiányában az első fokú határozat ellen benyújtott fellebbezés illetéke az
alapeljárás illetékének kétszerese;
b) vízgazdálkodási bírságot (1995. évi LVII. tv. 29. § (3) bekezdés) megállapító határozat esetén a bírság
összeg 10%-a, de legalább 20 000 forint;
c) vízkészletjárulékot, valamint ezzel összefüggő késedelmi pótlékot, mulasztási bírságot, adóbírságot
megállapító határozat esetén a vitatott összeg 6%-a, de legalább 20 000 forint;
d) hivatalból indult vagy folytatott környezet- és természetvédelmi, illetőleg vízgazdálkodási ügyben
kötelezettséget megállapító egyéb - az a)-c) pontokban nem érintett - eljárásokban hozott határozat esetén a
fellebbezés illetéke 15 000 forint.

XIV.
XV. Az építésügyi hatósági eljárás illetéke
1. Az építésügyi hatóságnál indított eljárás illetéke
a)
b) elvi építési engedélyezési eljárás esetében, ha
ba) a telek beépítésével kapcsolatos követelmények, vagy a településképi és építészeti követelmények
(építészeti megjelenítés környezetbe illeszkedése) tisztázására szolgál, 15 000 forint,
bb) a műemléki, régészeti, kulturális örökségvédelmi, természet-, táj- és környezetvédelmi,
egészségvédelmi, talajvédelmi, valamint életvédelmi, tűzvédelmi követelmények tisztázására, vagy a
műszaki követelményeket előzetesen tisztázó - az építményekkel kapcsolatos országos szakmai
követelmények jogszabályban meghatározott előírásaitól eltérő - műszaki megoldások alkalmazhatóságára
szolgál, 30 000 forint,
bc) a ba)-bb) pontokban meghatározottak együttes tisztázására szolgál, 45 000 forint,
c) építési (továbbépítési) engedélyezési eljárás esetében az alapilleték 5000 forint, melyen felül
ca) új egylakásos lakóépület építése és bővítése esetén 20 000 forint, egyéb új épület építése és bővítése
esetén lakásonként 10 000 forint, egyéb önálló rendeltetési egység építése és bővítése esetén
2
- önálló rendeltetési egységenként 250 m hasznos alapterületig 20 000 forint,
2
- a 250 m -nél nagyobb hasznos alapterületű önálló rendeltetési egységenként 100 000 forint,
cb) meglévő épület átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési tevékenységgel
2
érintett hasznos alapterület minden megkezdett 100 m -ként 10 000 forint, vagy az érintett felület minden
2
megkezdett 200 m -ként 10 000 forint,
cc) műtárgy építése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden megkezdett
2
100 m -ként 10 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 1000 forint,
cd) meglévő műtárgy bővítése, átalakítása, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése esetén az építési
2
tevékenységgel érintett alapterület minden megkezdett 100 m -ként 10 000 forint, vagy ennek hiányában az
2
érintett felület minden megkezdett 200 m -ként 10 000 forint,
2
ce) egyéb építési tevékenység esetén 50 m -ként 10 000 forint,
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cf) antennák, antennatartó szerkezetek, csatlakozó műtárgyak esetén, az eljárás tárgyát képező távközlési
építmény legnagyobb lineáris méretét figyelembe véve, megkezdett méterenként 50 000 forint,
cg) a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos
súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. törvény IV. fejezete szerinti veszélyes ipari
üzemhez vagy veszélyes létesítményhez tartozó építmény építése, bővítése, átalakítása, felújítása,
helyreállítása, korszerűsítése esetén, ha mérete jellemzően alapterületben kifejezhető, akkor minden
2
megkezdett 100 m -ként 50 000 forint, ha jellemzően hosszban kifejezhető, akkor folyóméterenként 30 000
forint,
d) módosított építési engedélyezés esetén a módosítással érintett építményrész tekintetében az alapeljárás
illetékével egyező mértékű,
e) az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények jogszabályban meghatározott
előírásaitól eltérő műszaki megoldás engedélyezése esetén 20 000 forint,
f) felvonó, mozgólépcső és mozgójárda építésére vonatkozó engedélyezés esetén 15 000 forint,
g)
2
h) bontási engedélyezési eljárás esetén a bontandó építmény 100 m -ként 10 000 forint, vagy
folyóméterenként 1000, vagy darabonként 10 000 forint,
i) fennmaradási engedélyezési eljárás (engedély nélkül végzett bontás tudomásulvétele) esetén a c), f) és
h) pont szerint megállapított illeték másfélszerese,
j) használatbavételi engedélyezés esetében a c), f) pontokban megállapított illetékkel megegyező mértékű,
k)-l)
m) az a)-l) pont alá nem eső elsőfokú építésügyi hatósági eljárás (pl. bármely építésügyi hatósági engedély
érvényének meghosszabbítása, jogutódlás kérése) esetében 10 000 forint,
n) az építésrendészeti hatósági intézkedés kérése esetében 15 000 forint,
2. az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásban hozott döntés ellen igénybe vehető fellebbezés
esetén 30 000 forint,
3.
4. Illetékmentes és igazgatási szolgáltatási díjmentes a Kormány által rendeletben kihirdetett
veszélyhelyzet folytán bekövetkezett építménykárok helyreállításával összefüggő bontási, elvi építési,
építési, módosított építési és használatbavételi engedélyezési eljárás, valamint az eljárásban közreműködő
szakhatóságok eljárása.

XVI.
1-11.

XVII. A vállalkozói igazolvány és az üzlet működési engedélyének illetéke
1. A vállalkozói igazolvány kiadása iránti eljárás illetéke 10 000 forint. A vállalkozói igazolványban
feltüntetett adatok változása miatti igazolványcseréért - a módosítások számára tekintet nélkül - 3000 forint
illetéket kell fizetni. Illetékmentes a módosítás, ha arra a vállalkozói igazolványban feltüntetett helységnév,
utcanév, házszám állami vagy önkormányzati döntés alapján történő megváltoztatása miatt kerül sor. A
megrongálódott, megsemmisült, elveszett vállalkozói igazolvány pótlása iránti eljárás illetéke 5000 forint.
2. Üzlet működési engedélye iránti eljárás illetéke 10 000 forint. A működési engedélyben feltüntetett
adatok módosításáért - a változtatások számára tekintet nélkül - 3000 forint illetéket kell fizetni.
Illetékmentes a módosítás, ha arra a működési engedélyben feltüntetett helységnév, utcanév, házszám állami
vagy önkormányzati döntés alapján történő megváltoztatása, illetve a vállalkozó székhelyének, telephelyének
más megye illetékességi területéhez történő csatolása miatt kerül sor.
3. A megrongálódott, megsemmisült, elveszett működési engedélyről kiállított - az eredetivel pontosan
egyenlő és egyenlő értékű - másodlat illetéke 3000 forint.

XVIII. A külkereskedelemmel kapcsolatos eljárások illetéke
1. A felügyeleti okmány kiállítása illetékmentes.
2. A kereskedelmi forgalomban áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok behozatalának
engedélyezését kezdeményező eljárás illetéke 15 000 forint, a kiadott engedély módosítása iránti eljárás
illetéke 10 000 forint. Az engedélyező hatóság előtt indított minden további eljárásért 7000 forint illetéket
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kell fizetni. A fellebbezési eljárás illetéke az első fokú eljárás illetékének kétszerese. Az engedélyezési
eljárás illetékét az eljárás kezdeményezésekor illetékbélyegben kell leróni.
3. Az e törvény szerint teljes személyes illetékmentességben részesülő szerv megbízása alapján indított a
2. pontban említett eljárás illetékmentes. Az illetékmentességet a mentesség jogcímének megjelölésével és a
megbízási szerződéssel kell igazolni.
4.
5-7.
8-10.
11.

XIX. A külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz szükséges adó- és
értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke
Az adó- és értékbizonyítvány kiállítása iránti eljárás 4000 forint illeték alá esik.
Ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó- és értékbizonyítványt kérnek, az illetéket ezek
számától függően, külön-külön kell megfizetni.

XX. Külföldiek ingatlanszerzéséhez szükséges engedély illetéke
Ingatlan tulajdonjogának a külön jogszabály szerinti külföldi jogi vagy természetes személy általi
megszerzéséhez szükséges engedély iránt kezdeményezett eljárásért - ingatlanonként - 50 000 forint illetéket
kell fizetni. Azon külföldi természetes személy, aki a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező,
illetve letelepedett jogállású személy, és a magyar állampolgárság megszerzését kezdeményezte,
lakástulajdonának megszerzéséhez szükséges engedély iránti eljárásért 10 000 forint illetéket köteles
megfizetni.

XXI. A hatósági bizonyítvány kiállítása iránti eljárás illetéke
1. A hatósági bizonyítvány kiállítása 2000 forint illeték alá esik. Ha egy beadványban több hatósági
bizonyítványt kérnek, az első példány után 2000 forint, minden további, az első példánnyal azonos tartalmú
hatósági bizonyítvány után 600 forint illetéket kell fizetni.
2. Ha egy eljárásban több ügyfél vesz részt, a hatósági bizonyítványért az 1. pont alapulvételével annyi
illetéket kell fizetni, mint amennyi akkor járna, ha mindegyik ügyfél ügyében külön eljárás folyna. Ez a
rendelkezés nem alkalmazható a 31. § (5) bekezdésének első mondatában meghatározott eljárás esetén.
3. Az anyakönyvi kivonat kiállítása iránti eljárás illetéke - kivonatonként - 2000 forint.
4. Az adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ának (1) bekezdésében meghatározott együttes adóigazolás
illetékmentes. Az ilyen igazolás más eljárásban nem használható fel.

XXII. A vízgazdálkodással kapcsolatos helyi önkormányzati hatósági eljárások illetéke
1. Kérelemre indult eljárások illetéke
a) közműpótló berendezés - a külön jogszabályban meghatározott talajvízkút, szennyvízszikkasztó létesítésének, átalakításának, megszüntetésének engedélyezése esetén, továbbá vízi állás létesítésének,
használatbavételének, fennmaradásának vagy átalakításának engedélyezése esetén 5000 forint;
b) szennyvíz-előtisztító berendezés létesítésének, átalakításának, illetve használatbavételének
engedélyezése esetén 10 000 forint.
2. A fellebbezés illetéke:
a) az alapeljárás illetékének kétszerese;
b) első fokon hivatalból indult, vagy folytatott eljárásban hozott határozat elleni fellebbezés esetén 10 000
forint.

XXIII. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása
engedélyezésének illetéke
1. A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének
kérelemre indult eljárási illetéke 25 000 forint.
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2. A fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese.

XXIV. A településrendezéssel kapcsolatos kártalanítási eljárás illetéke
A településrendezéssel kapcsolatos kártalanítási eljárás illetéke a követelt kárösszeg 2%-a, de legalább
5000 Ft és legfeljebb 500 000 Ft.
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2001. évi CXX. törvény
a tőkepiacról
A tőkepiac fejlődésének, nemzetközi versenyképessége javulásának elősegítése, átlátható működésének
biztosítása, a tőkepiaci szereplők szabályozásának fejlesztése, a befektetések biztonságának növelése, a
befektetők védelme és a tőkepiac hatékony felügyeletének ellátása érdekében az Országgyűlés a következő
törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
A TÖRVÉNY HATÁLYA
1. § Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed
a) a sorozatban kibocsátott értékpapír Magyar Köztársaság területén, valamint magyar kibocsátó által
külföldön történő forgalomba hozatalára, a sorozatban kibocsátott értékpapír Magyar Köztársaság területén
működő tőzsdére történő bevezetésére,
b) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező vagy magyarországi szabályozott piacra
bevezetett nyilvánosan működő társaságban történő befolyásszerzésre,
c) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő külföldön alapított
fióktelepe által végzett befektetési alapkezelési tevékenységére,
d) a Magyar Köztársaság területén végzett befektetési alapkezelési tevékenységre,
e) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő határon át történő
szolgáltatás nyújtására,
f) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező tőzsde, központi értéktár, elszámolóház,
központi szerződő fél tevékenységére,
g) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár,
elszámolóház, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet által végzett határon átnyúló
szolgáltatásra,
h) a Befektető-védelmi Alapra, illetőleg az Alap által nyújtott biztosításra,
i) a magyar hatóság által ellátott, e törvényben meghatározott felügyeleti tevékenységre,
j) a kiszervezett tevékenységet végző e törvény szerinti felügyeletére,
k) befektetési vállalkozásnak nem minősülő, az összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó befektetési
vállalkozással, illetőleg pénzügyi holdingtársasággal szoros kapcsolatban álló vállalkozásra, vegyes
tevékenységű holdingtársaságra,
l) befektetési vállalkozásnak nem minősülő, a kiegészítő felügyelet hatálya alá tartozó befektetési
vállalkozással, illetőleg vegyes pénzügyi holding társasággal szoros kapcsolatban álló vállalkozásra, vegyes
pénzügyi holding társaságra,
m) a Magyar Köztársaság területén lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező személy vagy szervezet által
készített, illetve terjesztett befektetési ajánlásra,
n) a Magyar Köztársaság területén végzett, e törvényben meghatározott kockázati tőkealap-kezelési
tevékenységre, valamint a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező, e törvény szerinti kockázati
tőkealapok, illetve kockázati tőkealap-kezelők alapítására, létrehozatalára, működésére és felügyeletére,
o) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelő külföldön alapított
fióktelepe által végzett kockázati tőkealap-kezelési tevékenységre,
p) a Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező kockázati tőkealap-kezelő határon át történő
szolgáltatás nyújtására,
q) a Magyar Köztársaság területén a befektetési vállalkozás, a befektetési alapkezelő, a befektetési alap,
az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a központi szerződő fél, a pénzügyi
intézmény, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény által végzett, e törvényben meghatározott értékpapír-kölcsönzésre.
2. § Nem tartozik a törvény hatálya alá

450

a) a szövetkezeti üzletrész, a csekk, a váltó, a kárpótlási jegy, a közraktárjegy forgalomba hozatala, és az
állampapír zártkörű forgalomba hozatala,
b) az a pénzügyi holdingtársaság, amelynek leányvállalatai között van hitelintézet.
3. § (1) Fióktelep formájában működő befektetési alapkezelő tekintetében a 355. §, a 11. számú
mellékletnek a személyi feltételekre vonatkozó rendelkezéseit, fióktelep formájában működő tőzsde
tekintetében a 307-310. §, a 355-357. §, fióktelep formájában működő elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, központi szerződő fél tekintetében a 355-357. §, fióktelep formájában működő központi értéktár
esetén a 342. §, 355-357. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(2) A Hatodik részt nem kell alkalmazni azokra az ügyletekre, amelyeket devizatartalék-kezelés,
monetáris, árfolyam- vagy államadósság-kezelési politikája következtében hajt végre az állam, az MNB, az
ÁKK Zrt., a Központi Bankok Európai Rendszere vagy bármely más, erre feljogosított szerv, illetve a
képviseletükben eljáró bármely személy.

II. Fejezet
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
4. § A törvényben hivatkozott jogszabályok rövidítését az 1. számú melléklet tartalmazza.
5. § (1) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában
1. adagolt kibocsátás: hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának olyan
módja, amelynek keretén belül az értékesítés a kibocsátó által meghatározott időszak alatt történik úgy, hogy
az értékpapírok lejárati időpontja azonos,
2. ajánlattevő:
a) e törvény IV., LIII. és LVI. fejezetei alkalmazásában az a személy, aki/amely a korábban zárt körben
forgalomba hozott értékpapírt nyilvános értékesítésre felajánlja,
b) e törvény VII. fejezete alkalmazásában az a személy, aki/amely a nyilvánosan működő
részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozóan nyilvános vételi ajánlatot tesz,
3. allokáció: túljegyzés, illetve aukciós túlkereslet esetén a jegyzés, illetve az aukció lezárását követő
eljárás, amely során a kibocsátó, illetve a forgalmazó az előre meghirdetett elvek alapján dönt az egyes
jegyzések, illetve aukciós ajánlatok elfogadásának mértékéről,
4. anyavállalat:
a) a b) pontban meghatározott kivétellel az Szmt.-ben meghatározott fogalom,
b) a XIX/A. és XIX/B. Fejezet alkalmazásában minden olyan vállalkozás, amely egy másik vállalkozás
működésére ellenőrző befolyást gyakorol,
5. aukció: a forgalomba hozatal azon módja, amely keretén belül a kibocsátó az általa meghatározott
feltételek szerint lehetőséget biztosít ajánlattételre és a beérkezett vételi ajánlatok meghatározott szempont
alapján versenyeznek,
6. állampapír: a magyar vagy külföldi állam, az MNB, az Európai Központi Bank vagy az Európai Unió
más tagállamának jegybankja által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,
7. áru: minden vagyoni értékkel bíró forgalomképes birtokba vehető dolog, vagy dolog módjára
hasznosítható természeti erő, valamint az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag
kibocsátási jog, ide nem értve a pénzügyi eszközt,
8. banki ágazat: hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, illetőleg járulékos vállalkozás,
9. befektetési ajánlás: pénzügyi eszközre, tőzsdei termékre vagy annak kibocsátójára vonatkozó olyan
elemzés, javaslat vagy más információ, amelynek nyilvánosságra hozatala vagy mások számára oly módon
történő hozzáférhetővé tétele, amely alapján az nyilvánosságra kerülhet, befolyásolhatja, hogy a befektető
saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac hatásaitól tegye függővé,
10. befektetési alap: befektetési jegyek nyilvános vagy zártkörű kibocsátásával létrehozott és működtetett,
jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a befektetési alapkezelő a befektetők általános
megbízása alapján, azok érdekében kezel,
11. befektetési alapkezelési tevékenység: a befektetési alapkezelő által, a meghirdetett befektetési
elveknek megfelelő befektetési alap kialakítása és a befektetési alap portfóliójában lévő egyes
eszközelemeknek (pénzügyi eszköz vagy ingatlan) a befektetési alapkezelő döntése alapján, a befektetési
alap meghirdetett befektetési elveihez igazodó adásvétele,
12. befektetési alapkezelő: befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel
rendelkező részvénytársaság vagy fióktelep,
13. befektetési alap saját tőkéje: a befektetési alap saját tőkéje induláskor a befektetési jegyek
névértékének és darabszámának szorzatával egyezik meg, működése során a saját tőke a befektetési alap
összesített nettó eszközértékével azonos,
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14. befektetési hitel nyújtása: a Bszt.-ben meghatározott szolgáltatás,
15. befektetési jegy: befektetési alap nevében (javára és terhére) - e törvényben meghatározott módon és
alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír,
16. befektetési jegy folyamatos forgalmazása: a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési
jegyeknek a befektetési alap nevében történő folyamatos forgalomba hozatala és visszaváltása,
17. befektetési szolgáltatási ágazat: befektetési vállalkozás,
18. befektetési tanácsadás: a Bszt.-ben meghatározott tevékenység,
19. befektetési vállalkozás: a Bszt.-ben meghatározott vállalkozás,
20. befektető: az a személy, aki a befektetési alapkezelővel vagy más befektetővel kötött szerződés alapján
saját vagy más pénzét, egyéb vagyontárgyát részben vagy egészben a tőkepiac, illetve a szabályozott piac,
tőzsde hatásaitól teszi függővé, kockáztatja,
21. minősített befolyás: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,
22. befolyásszerzés: a céltársaság szavazati jogot megtestesítő részvényének, illetőleg szavazati jognak a
megszerzése, ideértve a szavazati jogot biztosító részvényre vonatkozó vételi jog, visszavásárlási jog,
határidős vételi megállapodás érvényesítését vagy a szavazati jog használati, haszonélvezeti jog alapján
történő gyakorlását, valamint azt, ha a befolyás nem a befolyásszerző közvetlenül erre irányuló magatartása
révén, hanem egyéb körülmények - így különösen jogutódlás vagy a részvénytársaságnak a részvényesek
szavazati jogát érintő, a szavazati arányokat módosító határozata vagy a szavazati jogok feléledése következtében, illetve összehangoltan eljáró személyek e célból megvalósított együttműködésének
eredményeképpen jön létre,
23. biztosító: a Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 10. pontja szerinti biztosító, a XIX/B. Fejezet alkalmazásában
biztosítónak tekintendő a Bit. 3. §-a (1) bekezdésének 23. pontja szerinti harmadik országbeli biztosító is,
24. biztosítási szolgáltatási ágazat: biztosító, viszontbiztosító, illetőleg biztosítói holding társaság,
25. céltársaság: magyarországi székhellyel rendelkező vagy magyarországi szabályozott piacra bevezetett
nyilvánosan működő társaság, amelynek részvényei a nyilvános ajánlattételi eljárás tárgyát képezik,
26. csereügylet: az Szmt. szerinti swap ügylet,
27. csoport: olyan vállalkozások összessége, amelyet egy anyavállalat, annak leányvállalatai és mindazon
vállalkozások alkotnak, amelyekben az anyavállalat vagy leányvállalata ellenőrző befolyással vagy
részesedési viszonnyal rendelkezik,
28. deltatényező: az opció alapjául szolgáló pénzügyi eszköz, áru vagy deviza árfolyamának (árának) egy
pénzegységnyi változása hatására az opció értékében bekövetkező változást jelző mutatószám,
29. dematerializált értékpapír: az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott módon,
elektronikus úton létrehozott, rögzített, továbbított és nyilvántartott, az értékpapír tartalmi kellékeit
azonosítható módon tartalmazó adatösszesség,
30. devizabelföldi:
a) az a természetes személy, akinek az illetékes magyar hatóság által kiadott érvényes személyazonosító
igazolványa van, illetve azzal rendelkezhet,
b) a vállalkozás és a szervezet, ha a székhelye belföldön van, ideértve a külföldi állampolgár önálló
magyarországi vállalkozását (egyéni vállalkozót és az önfoglalkoztatót) is,
c) a b) pont szerinti vállalkozás vagy szervezet tulajdonosa, vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági
tagja és alkalmazottja e minőségében a vállalkozás és a szervezet nevében tett jogügyletei és cselekményei
tekintetében, ha azok alapján a vállalkozás vagy a szervezet szerez valamilyen jogot, illetve azt terheli
kötelezettség, akkor is devizabelföldinek tekintendő, ha egyébként devizakülföldi,
d) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ide nem értve a vámszabadterületi
társaságot,
e) a külföldön lévő külképviselet,
31. devizakülföldi:
a) a természetes személy, ha nincs az illetékes magyar hatóság által kiadott, érvényes személyazonosító
igazolványa, és azzal nem is rendelkezhet,
b) a vállalkozás és a szervezet - jogi formájától függetlenül -, ha székhelye külföldön van, a devizabelföldi
vállalkozás és szervezet külföldön működő fióktelepe,
c) a devizakülföldinek a belföldön lévő képviselete,
d) a vámszabadterületi társaság,
e) a külföldi székhelyű vállalkozás magyarországi fióktelepe, ha a fióktelepet vámszabad területen
létesítették, illetve ott működik,
32. dotációs tőke: a fióktelep létesítéséhez és működéséhez az alapító által tartósan, korlátlanul,
tehermentesen a fióktelep szabad rendelkezésére bocsátott tőke,
33. egyedi kockázat: az értékpapír vagy származtatott ügylet esetén az ügylet alapját képező értékpapír
egyedi jellemzőihez kapcsolható árfolyamváltozás kockázata,
34. ellenőrző befolyás: a Hpt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,
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35. ellenőrzött társaság: a Gt.-ben ilyenként meghatározott fogalom,
36. elszámolási rendszer: pénz- és értékpapír-átutalások egységes rend és közös szabályok szerinti
feldolgozására, pozícióvezetésre vonatkozó, a rendszer tagjai által kötött kölcsönös megállapodás,
37. elszámolóház: a tőzsdén és tőzsdén kívül megkötött pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolásával és
teljesítésével kapcsolatos szolgáltatásokat teljesítő szakosított hitelintézet,
38. EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat: olyan tagállami befektetési vállalkozás anyavállalat,
amelyben az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy
pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik,
39. EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat: olyan tagállami pénzügyi holding társaság
anyavállalat, amelyben az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet, befektetési
vállalkozás vagy pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással nem rendelkezik,
40. érintett felügyeleti hatóság:
a) a pénzügyi konglomerátum szabályozott vállalkozásának felügyeletét ellátó tagállami felügyeleti
hatóság, vagy
b) a 181/S. § szerinti koordinátor, vagy
c) az a) és b) pontokban megjelölt felügyeleti hatóságok által kijelölt érdekelt hatóság, ha a pénzügyi
konglomerátumnak az érdekelt felügyeleti hatóság tagállamában lévő piaci részesedése eléri az öt százalékot,
és az érdekelt felügyeleti hatóság által engedélyezett szabályozott vállalkozás a pénzügyi konglomerátumon
belül jelentős,
41. érintett személy: minden olyan személy, aki gazdasági vagy szakmai tevékenysége körében befektetési
ajánlást készít vagy terjeszt,
42. értékpapír: a forgalomba hozatal helyének joga szerint értékpapírnak minősülő pénzügyi eszköz,
43. értékpapírkód: az értékpapír sorozat azonosítására szolgáló ISIN azonosító,
44. értékpapír-kölcsönzés: értékpapír tulajdonjogának olyan átruházása, amelynek keretében a kölcsönbe
adó a kölcsönbe vevő részére azzal a kötelezettséggel ruház át értékpapírt, hogy a kölcsönbe vevő köteles
azonos darabszámú és azonos sorozatú értékpapírt egy, a szerződésben vagy a kölcsönbe adó által
meghatározott jövőbeni időpontban visszaadni a kölcsönbe adó vagy az általa megjelölt harmadik személy
részére,
45. értékpapír-sorozat: e törvény eltérő rendelkezése hiányában az azonos előállítású, azonos jogokat
megtestesítő értékpapír egy meghatározott időpontban forgalomba hozott teljes mennyisége, illetve az eltérő
időpontban forgalomba hozott értékpapírok valamely későbbi időpontban azonos jogokat megtestesítő teljes
mennyisége,
46. értékpapírszámla: a dematerializált értékpapírról és a hozzá kapcsolódó jogokról az értékpapírtulajdonos javára vezetett nyilvántartás,
47. felosztott hozam: a tőkenövekmény azon része, amelyet a befektetési alapkezelő a kezelési szabályzat
szerint a befektetési alapkezelés eredményeképpen a befektetési jegyek után köteles kifizetni,
48. felügyeleti hatóság: a külföldi befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató, pénzügyi intézmény,
befektetési alapkezelő, szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, központi szerződő fél tevékenységi felügyeletét ellátó külföldi szervezet,
49. folyamatos kibocsátás: a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, valamint a nyílt végű befektetési alap
befektetési jegyének olyan forgalomba hozatala, amikor az értékesítés hatvan napot meghaladó időszak alatt
történik úgy, hogy az egyes értékpapírok futamideje értékesítésük időpontjától kezdődik,
50. forgalomba hozatal: az értékpapír tulajdonjogának első ízben történő keletkeztetésére irányuló eljárás,
51. forgalmazó: az értékpapír forgalomba hozatalában közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet,
52. főiroda: az a hely, ahol a vállalkozás üzleti tevékenységével kapcsolatos központi döntéshozatal
történik,
53. független pénzügyi szakértő: olyan könyvvizsgáló, befektetési tanácsadási tevékenység végzésére
jogosult személy vagy forgalmazó, aki a vételi ajánlat közzétételének időpontját megelőző három éven belül
nem állt megbízásos jogviszonyban sem az ajánlattevővel, sem a vételi ajánlattal érintett
részvénytársasággal, sem az ebben, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkező személlyel,
54. garanciaalap: tőkepiaci ügyletek elszámolásának a biztosítékaként az elszámolóház által kezelt olyan
pénz-, illetve értékpapíralap, amely a teljesítéshez óvadékul szolgál,
55. harmadik ország: az az ország, amely nem tagja az Európai Uniónak,
56. hátralévő átlagos futamidő: fix kamatozású kötvények esetén az egyes kifizetésekig hátralévő
időtartamnak a - kifizetések lejáratig számított hozammal diszkontált jelenértékének a kötvény árfolyamához
viszonyított arányával - súlyozott átlaga. Változó kamatozású kötvények esetén az átlagos hátralévő futamidő
a következő kamatmegállapításig hátralévő időtartammal egyenlő (duration),
57. hitelviszonyt megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó (az adós)
meghatározott pénzösszegnek a rendelkezésére bocsátását elismerve arra kötelezi magát, hogy a pénz
(kölcsön) összegét, valamint kamatozó értékpapír esetén annak meghatározott módon számított kamatát vagy
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egyéb hozamát (a továbbiakban együtt: kamat), illetőleg az általa vállalt egyéb szolgáltatásokat az értékpapír
birtokosának (a hitelezőnek) a megjelölt időben és módon megfizeti, illetve teljesíti,
58. hosszú pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz
árváltozását tekintve, áremelkedés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg,
59. indexkövető befektetési alap: olyan befektetési alap, amely befektetési politikájában valamely
szabályozott piac által meghirdetett index, illetve valamely, a lehetséges befektetők részére előre
meghirdetett, a Felügyelet által jóváhagyott egyéb index leképezésére vállalkozott,
60. intézményi befektető:
a) a hitelintézet, a pénzügyi vállalkozás, a befektetési vállalkozás, a befektetési alap, a befektetési
alapkezelő, a kockázati tőkealap, a kockázati tőkealap-kezelő, a biztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, a magánnyugdíjpénztár, az egészségbiztosítási szerv és a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős
nyugdíjbiztosítási szerv,
b) mindazon devizakülföldi, amely a saját joga alapján ilyennek tekintendő,
61. ISIN azonosító: a központi értéktár által kiadott, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, illetőleg
tőzsdei termékek azonosítására szolgáló betű vagy számjel összessége, illetve ezek kombinációja,
62. járulékos vállalkozás: olyan vállalkozás, amely kizárólagosan vagy elsődlegesen egy vagy több
befektetési vállalkozás, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, központi szerződő
fél vagy befektetési alapkezelő üzletszerű tevékenységét kiegészítő tevékenységet, így különösen
ingatlankezelést, adatfeldolgozást, pénzszállítást, biztonsági, illetőleg kommunikációs szolgáltatást végez,
63. jegyzés: az értékpapír forgalomba hozatala során az értékpapírt megszerezni szándékozó befektetőnek
az értékpapír megszerzésére irányuló, feltétetlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel az ajánlatot
elfogadja és kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére,
64. jegyzett tőke: az Szmt.-ben meghatározott tőke, valamint a dotációs tőke,
65. kapcsolt vállalkozás: a vállalkozás anyavállalata és leányvállalata, a vállalkozás anyavállalatának
leányvállalata, a vállalkozásban minősített befolyással rendelkező tulajdonos vagy olyan vállalkozás,
amelyben a vállalkozás vagy a vállalkozás tulajdonosa, felügyelőbizottsági tagja, vezető tisztségviselője,
vagy ezek közeli hozzátartozója minősített befolyással rendelkezik,
66. kibocsátási program: egy kibocsátótól származó, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, illetve
zártvégű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegyek egymást követő nyilvános
értékpapírkibocsátás-összessége, amelynek alapfeltételeit a kibocsátó, illetve az alapkezelő a program
indításakor rögzíti, és az egyes részkibocsátások során a kibocsátó, illetve az alapkezelő meghatározza a
kibocsátás egyedi adatait,
67. kibocsátó: az a jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, amely az
értékpapírban megtestesített kötelezettség teljesítését a maga nevében vállalja,
68. kiszervezés: olyan megállapodás a tőzsde, az elszámolóház, a központi értéktár, a központi szerződő
fél vagy egy harmadik személy között, amelynek keretében a kiszervezett tevékenységet végző olyan
tevékenységet folytat, amelyet egyébként a tőzsde, az elszámolóház, a központi értéktár, a központi szerződő
fél maga végezne,
69. kis- és középvállalkozás: olyan vállalkozás, amely utolsó éves vagy konszolidált beszámolója szerint
legalább két feltételnek megfelel az alábbiak közül:
a) az összes foglalkoztatotti létszáma kettőszázötven főnél kevesebb,
b) mérlegfőösszege nem haladja meg a negyvenhárommillió eurót, illetve a mérleg fordulónapján
érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeget,
c) éves árbevétele nem haladja meg az ötvenmillió eurót, illetve a mérleg fordulónapján érvényes MNB
által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva az ennek megfelelő forintösszeget,
70. klíring: a fizetési megbízásokra, pénz- és tőkepiaci ügyletek elszámolására - ide nem értve a Hpt.
szerinti elszámolásforgalmi ügyletet -, átutalásokra (transzferekre) vonatkozó megbízások feldolgozásának,
egyeztetésének és megerősítésének a folyamata, a teljesítés alapjául szolgáló végső elszámolandó pozíció
kialakítása a tényleges teljesítést megelőzően (bruttó vagy nettó elven),
71. kockázati tőkealap: kockázati tőkealap-jegy zártkörű forgalomba hozatalával létrehozott és
működtetett, jogi személyiséggel rendelkező vagyontömeg, amelyet a kockázati tőkealap-kezelő a befektetők
általános megbízása alapján, azok érdekében kezel,
72. kockázati tőkealap-kezelő: kockázati tőkealap-kezelési tevékenységre engedéllyel rendelkező
részvénytársaság, illetve fióktelep,
73. kockázati tőkealap-kezelési tevékenység: a kockázati tőkealap-kezelő által a meghirdetett befektetési
elveknek megfelelő kockázati tőkealap kialakítása és a kockázati tőkealap vagyonának a kockázati tőkealapkezelő döntése alapján a kockázati tőkealap alapkezelési szabályzatában meghirdetett befektetési elveknek
megfelelő kezelése, befektetése,
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74. kockázati tőkealap-jegy: a kockázati tőkealap nevében (javára és terhére) - e törvényben
meghatározott módon és alakszerűséggel - sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító,
átruházható értékpapír,
75. konszolidált beszámoló: az Szmt. szerint meghatározott beszámoló,
76. kollektív befektetési értékpapír:
a) a befektetési jegy, továbbá
b) az olyan külföldi intézményben való részvételt tanúsító - bemutatóra vagy névre szóló - okirat, amely
intézmény alapító okiratában meghatározott célja - az egyes befektetésekkel járó kockázatviselést megosztva
- az értékpapírokba vagy más eszközökbe történő befektetés,
77. kollektív befektetési forma: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,
78. közeli hozzátartozó: a Ptk.-ban meghatározott személy és az élettárs,
79. központi értékpapír-nyilvántartás: a központi értéktár által vezetett, a belföldön kibocsátott
értékpapírok adatait visszakereshető módon tartalmazó nyilvántartás,
80. központi értékpapírszámla: a központi értéktár által a dematerializált értékpapírról sorozatonként
vezetett összesített nyilvántartás,
81. központi hitelinformációs rendszer: a központi hitelinformációs rendszerről szóló törvényben
meghatározott rendszer,
82. központi szerződő fél: tőzsdei, tőzsdén kívüli tőkepiaci ügylet és törvényben meghatározott szervezett
piacon kötött ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás végzésére jogosult gazdasági társaság,
83. központi szerződő fél tevékenység: az elszámolóház, illetve a központi szerződő fél által a tőzsdeügylet
és a tőzsdén kívüli tőkepiaci ügylet teljesítéséhez kapcsolódóan tett kötelezettségvállalás,
84. közvetett tulajdon, illetve közvetett befolyás: egy vállalkozás tulajdoni hányadának, illetőleg szavazati
jogának a vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetőleg szavazati joggal rendelkező más vállalkozás
(köztes vállalkozás) tulajdoni hányadán, szavazati jogán keresztül történő gyakorlása. A közvetett tulajdon, a
közvetett befolyás arányának megállapításához a közvetett tulajdonnal, közvetett befolyással rendelkezőnek
a köztes vállalkozásban fennálló szavazati jogát vagy tulajdoni hányadát meg kell szorozni a köztes
vállalkozásnak a vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányada közül azzal, amelyik a nagyobb.
Ha a köztes vállalkozásban fennálló szavazati vagy tulajdoni hányad az ötven százalékot meghaladja, akkor
azt egy egészként kell figyelembe venni,
85. közvetlen befektetési ajánlás: olyan befektetési ajánlás, amely pénzügyi eszköz vagy tőzsdei termék
vételére, eladására, tartására vagy ezekkel egyenértékű befektetői döntésre tesz kifejezett javaslatot,
86. külföldi befektetési vállalkozás: a székhely állam jogszabályi rendelkezéseinek megfelelően a Bszt. 5.
§-ában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységnek és kiegészítő szolgáltatásnak megfeleltethető
tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező külföldi székhelyű vállalkozás,
87. leányvállalat: minden olyan vállalkozás, amelynek működésére egy másik vállalkozás ellenőrző
befolyást gyakorol. A leányvállalat valamennyi leányvállalatát az anyavállalat leányvállalatának kell
tekinteni,
88. letéti őrzés: a Bszt.-ben meghatározott szolgáltatás,
89. letétkezelés: a Bszt.-ben meghatározott szolgáltatás,
90. likvid eszköz: a pénz, hitelintézettel állampapírra kötött, felmondhatóságában nem korlátozott repó, az
átruházhatóságában nem korlátozott, bármikor pénzzé tehető állampapír, továbbá a felmondhatóságában nem
korlátozott bankbetét,
91. másodlagos értékpapír: letétkezelő által a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső jogosult) részére
kibocsátott, az elsődleges értékpapírra vonatkozó rendelkezési jogot, illetőleg az értékpapír által
megtestesített jogok gyakorlását biztosító, sorozatban kibocsátott, névre szóló, átruházható értékpapír,
92. minősített befektető:
a) a pénzügyi piacokon működő, a székhelye szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága
által engedélyezett vagy szabályozott jogi személy, ideértve a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást,
befektetési vállalkozást, biztosítót, befektetési alapot, befektetési alapkezelőt, önkéntes kölcsönös biztosító
pénztárat, magánnyugdíjpénztárat, árutőzsdei szolgáltatót, valamint minden olyan jogi személyt, amelynek
kizárólagos tevékenysége értékpapírokba vagy egyéb pénzügyi eszközökbe történő befektetés,
b) nemzeti és regionális kormányok, központi bankok, nemzetközi és nemzetek feletti pénzügyi
szervezetek,
c) kis- és középvállalkozásnak nem minősülő vállalkozás,
d) olyan természetes személy, akit a Felügyelet, illetőleg a lakóhelye szerinti tagállam hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatósága saját kérésére annak minősített, feltéve, hogy szerepel a lakóhelye szerinti
tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által vezetett nyilvántartásban,
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e) olyan kis- és középvállalkozás, amelyet a Felügyelet, illetőleg a székhelye szerinti tagállam hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatósága saját kérésére annak minősített, feltéve, hogy szerepel a székhelye szerinti
tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által vezetett nyilvántartásban,
93. nettó eszközérték: a befektetési alap portfóliójában szereplő eszközök - ideértve a kölcsönbe adásból
származó követeléseket is - értéke, csökkentve a portfóliót terhelő összes kötelezettséggel, beleértve a
passzív időbeli elhatárolásokat is,
94. nyilvános ajánlattétel: értékpapírra vonatkozó, egyedileg előre meg nem határozott befektetők részére
közzétett értékesítési ajánlat, amely elegendő információt ad az ajánlat feltételeiről és az értékpapírról ahhoz,
hogy lehetővé tegye a befektetőnek az értékpapír megvásárlására vonatkozó döntés meghozatalát,
95. nyilvános forgalomba hozatal: az értékpapír nem zártkörű forgalomba hozatala,
96. nyilvános vételi ajánlat (vételi ajánlat): olyan, a céltársaság részvényeseihez szóló, a céltársaság
részvényei vagy azok egy részének megszerzésére tett (nem a céltársaságtól származó) nyilvános felhívás,
amelynek célja vagy eredménye a céltársaságban való befolyásszerzés, illetőleg a meglévő befolyás
mértékének a növelése,
97. nyilvántartott: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,
98. nyitva szállítás: olyan átruházható értékpapírral kapcsolatos ügylet, amelynek során az értékpapír és
az ellenérték szolgáltatása (átutalása) nem azonos időpontban történik,
99. nyílt végű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelynél visszaváltható befektetési jegyek
kerülnek folyamatos forgalmazásra,
100. összehangoltan eljáró személyek: olyan természetes személyek, jogi személyek, illetőleg jogi
személyiség nélküli egyéb szervezetek, akik/amelyek a céltársaságban történő befolyásszerzésre, a
céltársaság irányításának megszerzésére vagy vételi ajánlat meghiúsítására irányuló megállapodás alapján
működnek együtt,
101. pénzpiaci eszköz: sorozatban kibocsátott, pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel a pénzpiacon
kereskednek,
102. pénzügyi ágazat: a banki ágazat, a befektetési szolgáltatási ágazat, a biztosítási szolgáltatási ágazat,
illetőleg a vegyes pénzügyi holding társaság,
103. pénzügyi eszköz: a Bszt.-ben meghatározott eszköz,
104. pénzügyi holding társaság: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,
105. portfólió: a portfóliókezelési tevékenységet végző számára átadott eszközök, illetőleg ezen
eszközökből a portfóliókezelési tevékenységet végző által összeállított, többféle vagyonelemet tartalmazó
eszközök összessége,
106. portfóliókezelés: a Bszt.-ben meghatározott tevékenység,
107. pozíciólezáró nettósítás: a felek megállapodása alapján a szerződés nemteljesítésekor vagy a felek
által meghatározott egyéb felmondási esemény bekövetkeztekor az azonnali deviza- és értékpapírügyletből,
származtatott ügyletből, repó- vagy fordított repóügyletből, értékpapír-kölcsönzésre irányuló
megállapodásból, óvadéki, illetve biztosítéki célt szolgáló egyéb szerződésből, vagy más hasonló pénzügyi
ügyletből eredő tartozásoknak és követeléseknek az adott pénzügyi termék piacán elfogadott elszámolásaként
egyetlen nettó tartozássá vagy követeléssé történő átalakítása, amelynek eredményeként a tartozás vagy a
követelés kizárólag az ekként megállapított nettó összegre korlátozódik,
108. referenciaadat: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,
109. referenciaadat-szolgáltató: a befektetési hitel nyújtására vonatkozó engedéllyel rendelkező, illetőleg
értékpapír-kölcsönzési tevékenységet végző szervezet (befektetési vállalkozás, befektetési alap, befektetési
alapkezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, pénzügyi intézmény, önkéntes
kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, biztosító),
110. repó- és fordított repóügylet: minden olyan megállapodás, amely értékpapír vagy áru
tulajdonjogának, illetve az értékpapír vagy áru tulajdonjogához fűződő garantált jog átruházására vonatkozik
- ha e garanciát olyan elismert tőzsde bocsátja ki, amely az értékpapírhoz vagy az áruhoz fűződő joggal
rendelkezik -, és a megállapodás nem teszi lehetővé az eladó számára, hogy az adott értékpapírt vagy árut
adott időpontban egyszerre több félnek ruházza át, illetőleg más ügylethez adja biztosítékul. A
szerződéskötéssel egyidejűleg az értékpapírra vagy árura az eladó visszavásárlási kötelezettséget, a vevő az
eladó részére történő viszonteladási kötelezettséget vállal a szerződésben meghatározott vagy az eladó által
meghatározandó jövőbeli időpontban történő meghatározott visszavásárlási, illetve viszonteladási áron. A
felek közötti megállapodás rendelkezhet úgy is, hogy az ügylet tárgyát képező és biztosítékul szolgáló
értékpapír vagy áru más, egyenértékű értékpapírra vagy árura kicserélhető. Az ügylet az értékpapír vagy áru
eladója szempontjából repóügyletnek, az értékpapír vagy áru vevője szempontjából fordított repóügyletnek
tekintendő,
111. részesedési viszony: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,
112. rövid pozíció: minden olyan pozíció, amely esetében az érdekeltség az alapul szolgáló eszköz
árváltozását tekintve, árcsökkenés hatására értéknövekedésben nyilvánul meg,
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113. sorozatban kibocsátott értékpapír: ha jogszabály másként nem rendelkezik, az alapjául szolgáló
jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket több azonos, egymással egyenértékű részre (névérték)
osztva megtestesítő értékpapír,
114. szabályozott piac: az Európai Unió tagállamának tőzsdéje és minden más olyan piaca, amely
megfelel a következő feltételeknek:
a) a Bszt.-ben meghatározott piacműködtető által működtetett és/vagy irányított multilaterális rendszer,
b) megkülönböztetésmentesen, szabályaival összhangban összehozza több harmadik fél pénzügyi
eszközökben lévő vételi és eladási szándékát, vagy elősegíti ezt oly módon, hogy az szerződést eredményez a
szabályai alapján kereskedésre bevezetett pénzügyi eszköz tekintetében,
c) a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével rendelkezik,
d) rendszeres időszakonként, meghatározott időben működik,
e) szerepel az Európai Bizottság honlapján közzétett, a szabályozott piacokról készített jegyzékben,
115. szabályozott vállalkozás: hitelintézet, befektetési vállalkozás vagy biztosító,
116. szabályozott információ: az összefoglaló jelentés, a rendszeres és a rendkívüli tájékoztatás körébe
tartozó, a befolyásszerzéssel kapcsolatos, továbbá a bennfentes információk,
117. származtatott (derivatív) ügylet: olyan ügylet, amelynek értéke az alapjául szolgáló pénzügyi eszköz,
deviza, áru vagy referenciaráta (alaptermék) értékétől függ és önálló kereskedés tárgyát képezi,
118. szoros kapcsolat: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,
119. tagsági jogokat megtestesítő értékpapír: minden olyan értékpapír, amelyben a kibocsátó
meghatározott pénzösszeg, illetve pénzben meghatározott nem pénzbeli vagyoni érték tulajdonba vételét
elismerve arra kötelezi magát, hogy az értékpapír birtokosának meghatározott szavazati, vagyoni és egyéb
jogokat biztosít,
120. teljesítés: az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet ügyfelei, a központi értéktár ügyfelei,
valamint a központi szerződő fél ügyfelei egymással szemben - valamint a központi szerződő fél
kötelezettségvállalása mellett - kötött ügylet esetében a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet
ügyfelei és a központi szerződő fél tevékenységet végző szervezet között - fennálló pénzben meghatározott
követeléseinek (pozícióinak) kiegyenlítése (átutalása), illetőleg az ügyfelek egymással szemben nem pénzben
fennálló követeléseinek teljesítése (szállítása),
121. termékcsoport: olyan termékek köre, amelyekkel a tőzsdén annak szabályzata alapján azonos
feltételek mellett lehet kereskedni,
122. tőzsde: a hatékony tőkeáramlás, tőkeértékelés, az árfolyam és egyéb kockázat megosztása érdekében
a tőzsdei termékek keresletét és kínálatát koncentráló, azok kereskedését lebonyolító, a nyilvános árfolyamalakulást elősegítő vállalkozás,
123. tőzsdei adat: a tőzsdei kereskedés során a tőzsdére bevezetett tőzsdei termékek vonatkozásában a
tőzsdei kereskedők által tett, és a kereskedési rendszer által sorbarendezett ajánlatok, továbbá a létrejött
tőzsdei ügyletek ár-, illetve árfolyam-információi, valamint a tőzsde által számított és közzétett indexértékek,
124. tőzsdére bevezetett értékpapír: a tőzsdei értékpapírlistán szereplő értékpapír,
125. tőzsdei kereskedő: a tőzsdén kereskedési joggal rendelkező személy,
126. tőzsdei termék: a tőzsdén forgalmazott pénzügyi eszköz, deviza és áru,
127. tulajdonosi megfeleltetés: a központi értéktár által az értékpapírszámla-vezetők közreműködésével
végzett, a dematerializált részvény tulajdonosának azonosítását szolgáló eljárás,
128. ügyfél: az a személy, aki e törvény hatálya alá tartozó szolgáltatást vesz igénybe,
129. ügyfélcsoport: a Hpt.-ben meghatározott fogalom,
130. ügyfélszámla: az ügyfél pénzeszközeinek nyilvántartására szolgáló, befektetési vállalkozás,
hitelintézet, árutőzsdei szolgáltató által vezetett számla,
131. vállalkozás: jogi formájától függetlenül az, aki rendszeres gazdasági tevékenységet folytat,
132. vegyes pénzügyi holding társaság: olyan anyavállalat, amely nem szabályozott vállalkozás, és
leányvállalataival - amelyek között van egy, az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező
szabályozott vállalkozás -, valamint más vállalkozásaival együtt pénzügyi konglomerátumot alkot,
133. vegyes tevékenységű holding társaság: olyan hitelintézetnek, befektetési vállalkozásnak, pénzügyi
holding társaságnak és vegyes pénzügyi holding társaságnak nem minősülő vállalkozás, amelynek legalább
egy befektetési vállalkozás leányvállalata van,
134. vezető állású személy:
a) a vállalkozás vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági tagja,
b) a fióktelep esetén a fióktelep vezetésére a külföldi vállalkozás által kinevezett személy és annak
közvetlen helyettese, és
c) minden olyan személy, akit a vállalkozás alapszabálya, alapító okirata, társasági szerződése, szervezeti
és működési szabályzata ilyenként határoz meg,
135. zárt végű befektetési alap: az olyan befektetési alap, amelyre a futamidő lejáratának kivételével
vissza nem váltható befektetési jegyek kerülnek kibocsátásra és forgalomba hozatalra,
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136. ellenőrzött vállalkozás: olyan vállalkozás,
a) amely esetén a szavazati jogok többségét egy személy gyakorolhatja,
b) amelynek egy tulajdonosa jogosult a vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei,
testületi tagjainak többségét kinevezni vagy felmenteni,
c) amely esetén a szavazati jogok többségét - a vállalkozás más tulajdonosával kötött megállapodás
alapján - egy személy egyedül gyakorolhatja, vagy
d) amely fölött a létesítő okirat, megállapodás alapján egy személy döntő befolyást, ellenőrzést gyakorol
vagy gyakorolhat,
137. kereskedési nap: minden munkanap, kivéve, amelyet a szabályozott piac előzetesen kereskedési
szünnappá nyilvánít,
138. konszolidáló felügyeleti hatóság: EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat ellenőrző
befolyása alá tartozó befektetési vállalkozás és EU-szintű befektetési vállalkozási anyavállalat összevont
alapú felügyeletének gyakorlásáért felelős hatóság,
139. szabályozott piacra bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetése: szabályozott piacra
bevezetett részvény forgalomban tartásának megszüntetése
a) valamennyi szabályozott piacon (kivezetés),
b) az adott szabályozott piacon, feltéve hogy a részvényt más szabályozott piacon forgalmazzák
(átvezetés),
140. székhely szerinti tagállam: szabályozott piac esetében az a tagállam, amelyben a szabályozott piac
létesítő okirat szerinti székhelye található, vagy ha a nemzeti jog szerint nem rendelkezik létesítő okirat
szerinti székhellyel, az a tagállam, amelyben a központi irodája található.
(2) E törvény alkalmazásában
1. OECD: Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet,
2. ÁKK Zrt: Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság,
3. MNB: a Magyar Nemzeti Bank,
4. Felügyelet: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,
5. hitelintézet, bank, szakosított hitelintézet, szövetkezeti hitelintézet, pénzügyi vállalkozás: a Hpt.-ben
ilyenként meghatározott gazdálkodó szervezet,
6. fióktelep: az Fkt.-ban, illetve a Ctv.-ben ilyenként meghatározott szervezet,
7. külföldi vállalkozás: az Fkt.-ban ilyenként meghatározott szervezet,
8. IOSCO: Értékpapír Felügyeletek Nemzetközi Szervezete (International Organization of Securities
Commissions).
(3) E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában az „Európai
Unió”, illetőleg az „Európai Unió tagállama” vagy a „tagállam” kifejezés alatt az Európai Gazdasági
Térséget, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államot is érteni kell.

MÁSODIK RÉSZ
AZ ÉRTÉKPAPÍROK ELŐÁLLÍTÁSA ÉS FORGALOMBA HOZATALA
III. Fejezet
AZ ÉRTÉKPAPÍROK ELŐÁLLÍTÁSA
Általános rendelkezések
6. § (1) Az értékpapír - a kibocsátó döntése alapján - előállítható nyomdai úton okiratként vagy
dematerializált értékpapírként.
(2) Sorozatban csak névre szóló értékpapírt lehet kibocsátani.
(3) Nyilvánosan forgalomba hozni kizárólag névre szóló és - állampapír kivételével - kizárólag
dematerializált formában előállított értékpapírt lehet.
(4) A kibocsátó az egy sorozatnak minősülő értékpapíroknak csak azonos névértéken és azonos módon
történő előállításáról rendelkezhet.
(5) Ha a kibocsátó dematerializált értékpapírt bocsátott ki, vagy az értékpapírt dematerializált értékpapírrá
alakította át, annak nyomdai úton történő előállításáról utóbb nem rendelkezhet.
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7. § (1) A dematerializált értékpapír bármilyen nyomtatott formában történő megjelenítésén feltűnő
módon fel kell tüntetni, hogy az nem értékpapír.
(2) Ha a kibocsátó az értékpapír dematerializált értékpapírként történő előállításáról rendelkezett, a
kibocsátó egy példányban - értékpapírnak nem minősülő - okiratot állít ki, amely tartalmazza:
a) a tulajdonos neve kivételével az értékpapír jogszabályban meghatározott valamennyi tartalmi kellékét,
b) a kibocsátásról szóló döntést,
c) a kibocsátott teljes sorozat össznévértékét,
d) a kibocsátott értékpapírok számát, névértékét, és
e) a kibocsátó cégszerű aláírását, részvény esetén a kibocsátó részvénytársaság igazgatósága két tagjának
aláírását.
(3) A dematerializált értékpapír olyan névre szóló értékpapír, amelynek nincs sorszáma, a tulajdonos
nevét, egyértelmű azonosítására szolgáló adatokat pedig az értékpapírszámla tartalmazza.
8. § (1) Ha a kibocsátó azonos sorozatú értékpapír további kibocsátásáról rendelkező döntése alapján a 7.
§ (2) bekezdés c) és d) pontjában szereplő adatokban bármilyen változás áll be, a korábban kibocsátott okirat
érvénytelenítésével egyidejűleg új okiratot kell kiállítani.
(2) Amennyiben a kibocsátás jegyzési eljárással történik, a 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot a kibocsátó
a jegyzés tényleges lezárását követő napon állítja ki. Amennyiben a jegyzést követően allokációra kerül sor,
az okiratot az allokáció lezárását követő napon kell kiállítani. Ha a kibocsátó a forgalomba hozatal más
módját választja, az okiratot az azt követő napon állítja ki, amikor a kibocsátandó értékpapír mennyisége
véglegessé vált.
(3) Ha a kibocsátás jegyzési eljárás lefolytatása nélkül a befektetőnek történő közvetlen értékesítéssel
történik, és a kibocsátó meghatározza a kibocsátani tervezett értékpapír összértékének felső határát, a 7. § (2)
bekezdése szerinti okiratot a kibocsátó az értékesítés megkezdését megelőző munkanapon állítja ki, és az
értékpapír értékesített mennyiségének változását új okirat benyújtásával a központi értéktárnak naponta
bejelenti.
9. § (1) A 7. § (2) bekezdése szerinti okiratot a kibocsátó a központi értéktárban helyezi el, és egyidejűleg
megbízza a központi értéktárat az értékpapír előállításával.
(2) A dematerializált értékpapír kibocsátása esetén, ha a tulajdonosnak az értékpapír kiadására vonatkozó
követelési joga megnyílt, a kibocsátó haladéktalanul köteles a központi értéktárat az allokáció eredménye
alapján értesíteni az értékpapír-tulajdonos számlavezetőjének személyéről és a központi értékpapírszámlán
jóváírandó értékpapír darabszámáról. A kibocsátó utasítására a központi értéktár a központi
értékpapírszámlákat a 7. § (2) bekezdése szerinti okirat és a kibocsátó értesítése alapján az értékpapír
jóváírásával megnyitja.
(3) Az értékpapír-számlavezető - a központi értéktárnak a központi értékpapírszámla megnyitásáról szóló
értesítését követően - az abban megjelölt értéknappal, az általa vezetett értékpapírszámlán jóváírja az
értékpapírt és erről a számlatulajdonost értesíti. A dematerializált értékpapír előállítása során az előállítás
visszamenőleges értéknappal nem lehetséges.
(4) A központi értéktár felel azért, hogy a központi értékpapírszámlák összesített állománya folyamatosan
megegyezzen az adott értékpapír-sorozat kibocsátási mennyiségével. Ha a központi értékpapírszámlákon
nyilvántartott értékpapír mennyisége a forgalomba hozott mennyiségtől eltér, a központi értéktár az eltérés
okát köteles haladéktalanul kivizsgálni, és annak megszüntetése érdekében intézkedni.

Az értékpapír átalakítása
10. § (1) Ha a kibocsátó a nyomdai úton előállított értékpapírt dematerializált értékpapírrá alakítja át, az
erről szóló döntést követő harminc napon belül a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen, valamint
részvény átalakítása esetén a cégközlönyben is közzétett hirdetmény útján felszólítja az értékpapírtulajdonosokat az értékpapír benyújtására.
(2) A hirdetményben meg kell jelölni az átalakítás megkezdésének időpontját és időtartamát, valamint a
benyújtás helyét. Az átalakítás időtartama hatvan napnál rövidebb nem lehet, azonban ha valamennyi
értékpapírt benyújtották, az hamarabb lezárható.
(3) Az értékpapír tulajdonosa a benyújtással egy időben köteles megjelölni azt a befektetési vállalkozást,
hitelintézetet, amellyel értékpapír-számlaszerződést kötött. Ennek hiányában úgy kell tekinteni, mint aki a
benyújtást elmulasztotta.
(4) Az értékpapírok benyújtásával kapcsolatban a letétkezelő köteles eljárni. Az átalakítás időpontjában a
központi értéktárnál letétként elhelyezett értékpapírok benyújtottnak tekintendők, amennyiben az értékpapír
tulajdonosa értékpapírszámlával rendelkezik.
11. § (1) Az átalakítás időpontja a nyomdai úton előállított értékpapír benyújtására megjelölt utolsó napot
követő munkanap. A kibocsátó ezen a napon állítja ki a 7. § (2) bekezdésében meghatározott okiratot.
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(2) A letétkezelő az értékpapírt az átvételt követően az átalakítás időpontjáig a értékpapír letéti számlán
tartja nyilván: Az átalakítás napján a központi értéktár az átvett nyomdai úton előállított értékpapírok
ellenében ugyanolyan mennyiségű dematerializált értékpapírt ír jóvá a számlavezető központi
értékpapírszámláján. Ezt követően a számlavezető haladéktalanul jóváírja a dematerializált értékpapírt a
számlatulajdonos értékpapírszámláján.
(3) Az átalakítás napjától az átalakított sorozatba tartozó, de a tulajdonos által be nem nyújtott nyomdai
úton előállított értékpapír helyébe lépő dematerializált értékpapírokat a központi értéktár a kibocsátó számára
vezetett központi értékpapírszámlán tartja nyilván, azzal, hogy a számlán lévő értékpapírok tulajdonjoga - a
12. § (2) bekezdésében foglaltakat is figyelembe véve - a nyomdai úton előállított értékpapír utolsó
tulajdonosát illeti.
(4) Ha a benyújtott értékpapír zárolt alszámlán volt elhelyezve, a számlavezető köteles gondoskodni arról,
hogy a dematerializált értékpapír változatlan feltételekkel, a folyamatosságot biztosítva zárolt értékpapíralszámlán kerüljön jóváírásra.
12. § (1) Az átalakítás napjával a kibocsátó az átalakított értékpapír-sorozatot érvénytelenné nyilvánítja,
dematerializált értékpapírrá alakítja. Az átalakításra érvényesen be nem nyújtott értékpapírok sorszámát a
kibocsátó nyilvántartásba veszi. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír és befektetési jegy átalakítása esetén a
nyomdai úton előállított értékpapír tulajdonosa - az értékpapír benyújtásával és az értékpapírszámlát vezető
befektetési vállalkozás, hitelintézet megjelölésével - az értékpapír lejáratáig, a befektetési jegyet kibocsátó
befektetési alap megszűnéséig kérheti a dematerializált értékpapír értékpapírszámláján történő jóváírását.
Részvény, egyéb tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a kibocsátó az átalakított értékpapírokat az átalakítástól számított hat hónapon belül - befektetési vállalkozás, hitelintézet közreműködésével
értékesíti. Az értékesítés szabályait a kibocsátó az átalakításról szóló hirdetményben jelenteti meg. Az
értékesítés eredménytelensége esetén a kibocsátó az értékesítésre nyitva álló határidő lejártát követő első
közgyűlésen az alaptőkét leszállítja.
(2) Az érvénytelenné nyilvánított értékpapír forgalom tárgya nem lehet, azonban annak bemutatásával
tulajdonosa követelheti részére a dematerializált értékpapír kiadását, vagy ha az értékesítés megtörtént,
illetőleg a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír lejárt, vagy a befektetési jegyet kibocsátó befektetési alap
megszűnt, az értékesített dematerializált értékpapír ellenértékét, illetőleg a lejáratkor esedékes összeget. Az
értékesített értékpapír ellenértékét, illetve a lejáratkor esedékes összeget a tulajdonos jelentkezéséig a
kibocsátó hitelintézetnél nyitott letéti számlán tartja. A benyújtási határidőt elmulasztó értékpapír-tulajdonos
az igényének érvényesítéséig felmerült költségeket köteles megfizetni. Az értékpapír kiadása iránti követelés
helyébe lépő pénzkövetelés elévülésére az értékpapírban megtestesített követelés elévülésére irányadó
szabályok érvényesek.

IV. Fejezet
AZ ÉRTÉKPAPÍROK FORGALOMBA HOZATALA, SZABÁLYOZOTT PIACRA
TÖRTÉNŐ BEVEZETÉSE
13. § (1) E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása során:
a) a tagsági jogokat megtestesítő értékpapír: a részvény, az egyéb, gazdasági társaságban való részesedést
megtestesítő értékpapír, valamint bármely olyan értékpapír, amely jogot ad részvény vagy egyéb, gazdasági
társaságban való részesedést megtestesítő értékpapír megszerzésére az értékpapír átváltása, vagy a benne
megtestesített jog gyakorlása által, feltéve, hogy az értékpapírt a részvény vagy az egyéb, gazdasági
társaságban való részesedést megtestesítő értékpapír kibocsátója, vagy vele azonos csoportba tartozó személy
bocsátotta ki;
b) a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni minden egyéb, az a)
pontba nem tartozó értékpapír esetében.
(2) E fejezet, valamint az 52/A. § rendelkezéseit - a 44-46. §-ban foglalt rendelkezések kivételével - a
Bizottság 809/2004/EK rendeletével együtt kell alkalmazni.
14. § (1) Az értékpapír forgalomba hozatala zártkörűnek minősül (a továbbiakban: zártkörű forgalomba
hozatal), ha
a) az értékpapírt kizárólag minősített befektetők részére ajánlják fel;
b) az értékpapírt minősített befektetőnek nem minősülő, tagállamonként száznál kevesebb személy részére
ajánlják fel;
c) az értékpapírt kizárólag olyan befektetők részére ajánlják fel, akik egyenként legalább ötvenezer euró
vagy annak megfelelő értékben vásárolnak a felajánlott értékpapírokból;
d) az értékpapír névértéke legalább ötvenezer euró vagy annak megfelelő összeg; vagy
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e) az összes forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az ajánlattételtől számított tizenkét hónapon
belül nem haladja meg a százezer eurót vagy az annak megfelelő összeget;
f) a részvénytársaság szövetkezet átalakulásával jön létre és a részvényeket kizárólag az átalakuló
szövetkezet tagjainak, üzletrész tulajdonosainak ajánlják fel.
(2) Már zártkörűen forgalomba hozott értékpapír esetében zártkörű forgalomba hozatalnak minősül az is,
ha
a) a kibocsátó korábban már kibocsátott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó,
azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények kibocsátása nem jelenti a kibocsátott
alaptőke növelését;
b) az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel
kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel;
c) az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel;
d) a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket
vagy osztalékként ezekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre
tekintettel az osztalékfizetés történik;
e) az értékpapírt a kibocsátó, illetőleg kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának, vezető
tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető tisztségviselőjének
és felügyelőbizottsági tagjának ajánlja fel, értékesíti, illetőleg juttatja, ha a kibocsátó valamely értékpapírja
valamely szabályozott piacra már be van vezetve.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek átszámításánál a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés
napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(4)
15. § Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír zártkörű forgalomba hozatala esetén a Bszt. 5. §-a (1)
bekezdésének f) és g) pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező
befektetési vállalkozás, hitelintézet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: befektetési szolgáltató)
igénybevétele kötelező, kivéve, ha
a) hitelintézet, illetve befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírt hoz forgalomba, illetve az
állampapír kibocsátója saját maga végzi a forgalomba hozatalt;
b) a külföldi hitelintézet, illetve a külföldi befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját fióktelepe
útján hozza forgalomba.
16. § Értékpapír zártkörű forgalomba hozatala során a kibocsátó, illetve a forgalmazó köteles biztosítani,
hogy minden befektető ugyanazokat a lényeges, a kibocsátó piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének és
várható alakulásuknak, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektetők részéről történő
megalapozott megítéléséhez szükséges információkat megkapja, ideértve azokat az információkat is,
amelyek a befektetőkkel személyesen folytatott megbeszélések keretében merültek fel.
17. § (1) Értékpapír zártkörű forgalomba hozatalát a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő 15
napon belül a kibocsátó köteles a Felügyeletnek bejelenteni.
(2) Ha valamely értékpapírt nem a nyilvános forgalomba hozatalra vonatkozó szabályok szerint hoztak
forgalomba, a Felügyelet a kibocsátótól vagy az ajánlattevőtől kért rendkívüli adatszolgáltatás keretében
ellenőrizheti, hogy a forgalomba hozatal a 14. §-ban foglaltak szerint zártkörű forgalomba hozatalnak
minősült-e.
(3) Semmis az értékpapír adásvételére kötött szerződés, ha az értékpapírt nem a nyilvános forgalomba
hozatalra vonatkozó szabályok szerint hozták forgalomba és a forgalomba hozatal nem felelt meg a zártkörű
forgalomba hozatal feltételeinek. A befektetőknek okozott kárért a kibocsátó és a forgalmazó
egyetemlegesen felel.
18. § Zártkörű forgalomba hozatallal kapcsolatban készített bármely írásos dokumentumban feltűnő
módon fel kell tüntetni a forgalomba hozatal zártkörű voltát.
19. § (1) Természetes személy, illetve kis- és középvállalkozás a Felügyelethez benyújtott kérelmében
kezdeményezheti, hogy a 14. § alkalmazásában minősített befektetőnek minősüljön. A kérelmezőt a
Felügyelet egy évre felveszi a minősített befektetőkről vezetett nyilvántartásba.
(2) A természetes személy kérelmezőt a Felügyelet akkor veszi fel a minősített befektetők
nyilvántartásába, ha magyar állampolgár vagy legalább egy éve életvitelszerűen Magyarországon tartózkodik
és az a)-c) pontban foglalt feltételek közül legalább kettőnek megfelel:
a) az előző négy negyedévben negyedévente legalább tíz, egyenként legalább ötvenezer euró vagy az
ügyletkötés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva annak megfelelő összegű ügyletet
kötött értékpapírokra;
b) értékpapír portfóliója a kérelem benyújtásakor meghaladja az ötszázezer eurót, illetve az MNB
hivatalos devizaárfolyamon számított annak megfelelő összeget;
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c) az 5. § (1) bekezdése 92. pontjának a) alpontjában felsorolt jogi személyek valamelyikénél olyan
beosztásban dolgozik, vagy legalább egy éven keresztül olyan beosztásban dolgozott, amelyhez szükséges az
értékpapír befektetések ismerete.
(3) A Felügyelet a minősített befektetők nyilvántartását a kibocsátó erre irányuló kérelme esetén
rendelkezésére bocsátja.
(4) A minősített befektetők nyilvántartásában szereplő bármely személy bármikor kérelmezheti a
nyilvántartásból történő törlését.
(5) A Felügyelet a nyilvántartás módosításakor gondoskodik a korábbi állapot megőrzéséről.

Az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatala
20. § (1) Ha az értékpapír forgalomba hozatala a zártkörű forgalomba hozatal feltételeinek nem felel meg,
a nyilvános forgalomba hozatal szabályait kell alkalmazni.
(2) A zártkörűen forgalomba hozott értékpapír nyilvános értékesítésre történő felajánlására, illetőleg
szabályozott piacra történő bevezetésére az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó
szabályokat kell alkalmazni.
(3) Zártkörűen működő részvénytársaság részvényének nyilvános értékesítésre történő felajánlásához,
illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez a létesítő okirat módosításáról szóló közgyűlési határozat
szükséges.
(4) A zártkörűen forgalomba hozott értékpapír a nyilvános értékesítésre történő felajánlását, illetőleg a
szabályozott piacra történő bevezetését követően nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírnak minősül.
(5) A külföldön forgalomba hozott értékpapír belföldi nyilvános értékesítésre történő felajánlására,
illetőleg szabályozott piacra történő bevezetésére az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára
vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni, amely ezt követően nyilvánosan forgalomba hozott
értékpapírnak minősül.
21. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetve
szabályozott piacra történő bevezetése esetén a kibocsátó, az ajánlattevő, illetőleg az értékpapír szabályozott
piacra történő bevezetését kezdeményező személy kibocsátási tájékoztatót (a továbbiakban: tájékoztató) és a
Bizottság 809/2004/EK rendeletének 31. cikkében meghatározott hirdetményt (a továbbiakban: hirdetmény)
köteles közzétenni.
(2) Nem kell tájékoztatót és hirdetményt közzétenni:
a) tizenkét hónapnál rövidebb eredeti lejáratú pénzpiaci eszköz forgalomba hozatala esetén;
b) nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy forgalomba hozatala esetén;
c) értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése esetén, ha
ca) a szabályozott piacra bevezetendő értékpapír kibocsátási összértéke tizenkét hónapon belül nem
haladja meg a két és fél millió eurót vagy az annak megfelelő összeget, és
cb) az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt ugyanazon szabályozott piacra már bevezették;
d) a 22. §-ban meghatározott esetben.
(3) A kibocsátó a (2) bekezdésben meghatározott esetekben a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő
15 napon belül bejelenti a forgalomba hozatalt a Felügyeletnek. A Felügyelet ellenőrizheti, hogy a
forgalomba hozatal a (2) bekezdésben foglaltaknak megfelelt-e.
(4) Nem kell hirdetményt közzétenni, ha a nyilvános forgalomba hozatalra az Európai Unió másik
tagállamának hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által engedélyezett tájékoztató vagy alaptájékoztató
alapján kerül sor, és a tagállamban hirdetmény közzétételét nem követelik meg.
22. § (1) Nem kell tájékoztatót és hirdetményt közzétenni olyan nyilvános ajánlattétel esetén, amikor
a) a kibocsátó korábban már forgalomba hozott részvényekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba
tartozó, azokat helyettesítő részvényeket bocsát ki, és az ilyen új részvények forgalomba hozatala nem jelenti
a kibocsátott alaptőke növelését;
b) az értékpapírt részvénytársaságban történő, nyilvános vételi ajánlat keretében történő
befolyásszerzéssel kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak a (2)
bekezdésben meghatározott feltételek;
c) az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel és az értékpapírra
vonatkozóan fennállnak a (2) bekezdésben meghatározott feltételek;
d) a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket
vagy osztalékként ezekkel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat, mint amelyre
tekintettel az osztalékfizetés történik;
e) az értékpapírt a kibocsátó, illetőleg annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalójának,
vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, illetve volt munkavállalójának, vezető
tisztségviselőjének és felügyelőbizottsági tagjának értékesíti, illetőleg juttatja, ha
ea) a kibocsátó valamely értékpapírja szabályozott piacra már be van vezetve, és

462

eb) az értékpapírok számára és jellegére, valamint az értékesítés, illetőleg juttatás indokaira és részleteire
vonatkozó információk rendelkezésre állnak.
(2) Az (1) bekezdés b)-c) pontjában foglalt esetben akkor nincs szükség tájékoztató és hirdetmény
közzétételére, ha a felajánlott értékpapírra, illetve annak kibocsátójára vonatkozóan a Felügyelet által a
tájékoztatóban foglalt információkkal egyenértékűnek elfogadott információkat tartalmazó dokumentum az
érintett befektetők rendelkezésére áll.
(3) Az (1) bekezdés d)-e) pontjában meghatározott esetben a kibocsátó köteles a Felügyeletnek bejelenteni
és az érintett befektetők rendelkezésére bocsátani az értékesíteni, illetve juttatni kívánt értékpapírok számára
és jellegére, valamint az értékesítés, illetőleg juttatás indokaira és részleteire vonatkozó információkat.
(4) Nem kell tájékoztatót közzétenni az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetéséhez, ha
a) az azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket ugyanarra a szabályozott piacra már
korábban bevezették, és tizenkét hónapon belül a bevezetendő részvények darabszáma nem haladja meg a
korábban a szabályozott piacra bevezetett részvény darabszám tíz százalékát;
b) a részvény a korábban ugyanazon szabályozott piacra bevezetett, azonos fajtájú, illetve azonos
osztályba tartozó részvény helyébe lép, ha a részvénycsere nem jelenti a kibocsátott alaptőke növelését;
c) az értékpapírt részvénytársaságban, nyilvános vételi ajánlat keretében történő befolyásszerzéssel
kapcsolatban ellenértékként ajánlják fel, és az értékpapírra vonatkozóan fennállnak az (5) bekezdésben
meghatározott feltételek;
d) az értékpapírt a társaságok egyesülésével kapcsolatosan ellenértékként ajánlják fel, és az értékpapírra
vonatkozóan fennállnak az (5) bekezdésben meghatározott feltételek;
e) a részvénytársaság a részvényeseinek ingyenesen juttat az alaptőkén felüli vagyon terhére részvényeket,
vagy osztalékként azzal a részvénnyel azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket juttat,
amelyre tekintettel az osztalékfizetés történik, ha ezeket a részvényeket korábban ugyanazon szabályozott
piacra már bevezették;
f) az értékpapírt kibocsátó vagy annak kapcsolt vállalkozása bármelyikük munkavállalóinak, vezető
tisztségviselőinek, felügyelőbizottsági tagjainak, illetve volt munkavállalóinak, vezető tisztségviselőinek és
felügyelőbizottsági tagjainak értékesíti, illetőleg juttatja, ha az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt
ugyanazon szabályozott piacra már bevezették;
g) valamely értékpapír átváltásából, vagy az általa megtestesített jog gyakorlásából származó részvény
bevezetése esetén, ha az azzal azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényt ugyanazon
szabályozott piacra már bevezették;
h) az értékpapírt más szabályozott piacra már bevezették, amennyiben
1. az értékpapírt vagy az ugyanazon sorozatba tartozó értékpapírt a másik szabályozott piacra már
legalább tizennyolc hónapja bevezették;
2. a bevezetés során más tagállam hatályos jogszabályai által előírt tájékoztatót tettek közzé;
3. a forgalomban tartás során fennálló kötelezettségeket teljesítették;
4. a szabályozott piacra történő bevezetést kezdeményező személy a 27. § (1) bekezdésében
meghatározott összefoglalót tesz közzé magyar nyelven a 34. §-ban meghatározott módon. Az
összefoglalóban fel kell tüntetni, hogy a befektető hol tekintheti meg a legutolsó kibocsátási tájékoztatót és a
rendszeres tájékoztatási kötelezettség szerint kiadott pénzügyi információt.
(5) A (4) bekezdés c)-d) pontjában foglalt esetben akkor nem kell tájékoztatót közzétenni, ha a felajánlott
értékpapírra, illetve annak kibocsátójára vonatkozóan a Felügyelet által a tájékoztatóban foglalt
információkkal egyenértékűnek elfogadott információkat tartalmazó dokumentum a befektetők
rendelkezésére áll.
(6) A (4) bekezdés e)-h) pontjában meghatározott esetben a kibocsátó vagy a szabályozott piacra történő
bevezetést kezdeményező személy köteles a Felügyeletnek bejelenteni és az érintett befektetők
rendelkezésére bocsátani a bevezetni kívánt értékpapír fajtájára, darabszámára, valamint a forgalomba
hozatal okának és körülményének részleteire vonatkozó információkat.
(7) A Felügyelet a (2) és (5) bekezdésben meghatározott dokumentumban szereplő információknak a
tájékoztatóban foglalt információkkal való egyenértékűségéről külön eljárásban tíz munkanapon belül dönt.
Ha a Felügyelet a kérelmet nem bírálja el vagy hiánypótlást nem rendel el, akkor a dokumentum által
tartalmazott információkat úgy kell tekinteni, hogy azok a tájékoztatóban foglalt információkkal
egyenértékűek.
23. § (1) Értékpapír nyilvános forgalomba hozatalának előkészítésével és lebonyolításával a kibocsátó,
illetőleg az ajánlattevő befektetési szolgáltatót köteles megbízni, kivéve, ha
a) a nyilvános forgalomba hozatal szabályozott piacra történő bevezetéssel történik;
b) az állampapírt a kibocsátó saját maga hozza forgalomba;
c) hitelintézet, illetve befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját hozza, forgalomba, vagy
d) külföldi hitelintézet, illetve külföldi befektetési vállalkozás saját kibocsátású értékpapírját fióktelepe
útján hozza forgalomba.
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(2) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatala kibocsátási program keretében is
történhet. A kibocsátási program keretében különböző fajtájú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok is
forgalomba hozhatók, illetőleg különböző forgalomba hozatali módok is alkalmazhatók.
24. § (1) Jegyzési garanciavállalásra és értékpapír letétkezelési, illetőleg értékpapír számlavezetési
tevékenység végzésére engedéllyel rendelkező befektetési szolgáltató, illetve központi értéktár - a
kibocsátóval történő megállapodás alapján - a saját tulajdonában lévő, illetve az értékpapír tulajdonosainak
megbízása alapján sorozatban kibocsátott értékpapírra vonatkozó másodlagos értékpapírt bocsáthat ki.
(2) A másodlagos értékpapírnak tartalmaznia kell:
a) a kibocsátó nevét;
b) az elsődleges értékpapír valamennyi kellékét;
c) a másodlagos értékpapír értékpapírkódját;
d) a másodlagos értékpapír kiállításának helyét és idejét;
e) a forgalomba hozott teljes sorozat össznévértékét;
f) a forgalomba hozott értékpapírok számát, és
g) nyomdai úton előállított értékpapír esetében a kibocsátó aláírását.
(3) A másodlagos értékpapír forgalomba hozatalának időpontjától annak bevonásáig az elsődleges
értékpapír által jog nem gyakorolható.
25. § (1) Semmis az értékpapír jegyzése, illetve az adásvételére kötött szerződés, ha - a 21. §-ban foglalt
kivétellel - az értékpapírt a Felügyelet által engedélyezett tájékoztató és hirdetmény hiányában, illetőleg - a
23. § (1) bekezdésében meghatározott eset kivételével - befektetési szolgáltató igénybevétele nélkül hozták
nyilvánosan forgalomba. Ugyancsak semmis az értékpapír jegyzése, illetve az adásvételére kötött szerződés,
ha zártkörűen működő részvénytársaság részvényét a működési forma megváltoztatására vonatkozó
közgyűlési határozat nélkül ajánlották fel nyilvános értékesítésre, illetve kezdeményezték annak szabályozott
piacra történő bevezetését.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetben a befektetőknek okozott kárért a kibocsátó, az ajánlattevő,
illetőleg az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó
egyetemlegesen felel.
26. § (1) A tájékoztatónak tartalmaznia kell minden, a kibocsátó, illetőleg az értékpapírban foglalt
kötelezettség teljesítésére kezességet (garanciát) vállaló személy piaci, gazdasági, pénzügyi, jogi helyzetének
és annak várható alakulásának, valamint az értékpapírhoz kapcsolódó jogoknak a befektető részéről történő
megalapozott megítéléséhez szükséges adatot.
(2) A tájékoztatóban, illetőleg az arról és az értékpapírról közzétett hirdetményben közölt adatnak,
adatcsoportosításnak, állításnak, elemzésnek a valóságnak megfelelőnek, helytállónak, az (1) bekezdésben
meghatározott cél elérésére alkalmasnak kell lennie.
(3) A tájékoztató és a hirdetmény félrevezető adatot, téves következtetés levonására alkalmas
csoportosítást, elemzést nem tartalmazhat, és nem hallgathat el olyan tényt, amely az (1) bekezdésben
meghatározott cél elérését veszélyezteti.
(4) A tájékoztató a regisztrációs okmányból, az értékpapírjegyzékből és az összefoglalóból áll. A
tájékoztató egyetlen összevont dokumentumként is elkészíthető (összevont tájékoztató).
(5) Nem kell a tájékoztatónak összefoglalót tartalmazni, ha a tájékoztató olyan hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése céljából készült, amelynek névértéke legalább ötvenezer
euró, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB hivatalos devizaárfolyamán számítva ennek megfelelő
összeg, ide nem értve azt az esetet, amikor az értékpapírt Magyarországon is be kívánják vezetni
szabályozott piacra és a tájékoztatót nem magyar nyelven készítették el.
27. § (1) Az összefoglalóban röviden, közérthetően, a tájékoztató eredeti nyelvén ismertetni kell a
kibocsátó, az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítéséért kezességet (garanciát) vállaló személy,
illetőleg az értékpapír lényeges jellemzőit és fő kockázatait. Az összefoglalóban fel kell hívni a figyelmet
arra, hogy:
a) az összefoglaló a tájékoztató bevezető része;
b) a befektetési döntést a tájékoztató egészének ismeretében lehet meghozni;
c) ha a tájékoztatóban foglalt információkkal kapcsolatban keresetindításra kerül sor, előfordulhat, hogy a
tagállamok nemzeti jogszabályai alapján a felperes befektetőnek kell viselnie a bírósági eljárás megindítását
megelőzően a tájékoztató fordításának költségeit; és
d) az összefoglaló tartalmáért felelősséget vállaló személyt, illetve az összefoglaló fordítását végző
személyt kártérítési felelősség terheli a befektetőknek okozott kárért abban az esetben, ha az összefoglaló
félrevezető, pontatlan, vagy nincs összhangban a tájékoztató más elemeivel.
(2) Ha a felajánlott értékpapír mennyisége, illetőleg végleges ajánlati ára a tájékoztatóban nem jeleníthető
meg, akkor
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a) közzé kell tenni az értékpapír maximális árát, továbbá azokat a szempontokat vagy feltételeket,
amelyek alapján meghatározásra kerül a felajánlott értékpapír mennyisége, illetőleg a végleges ajánlati ára,
vagy
b) biztosítani kell, hogy a befektető az értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozatát a végleges
ajánlati ár, illetőleg a felajánlott értékpapír mennyiség közzétételét követő legalább két munkanapon belül
visszavonhassa.
(3) Az értékpapír végleges ajánlati árát, illetőleg a felajánlott értékpapír mennyiségét a 34. § (3)
bekezdésében meghatározott módon közzé kell tenni és erről ezzel egyidejűleg tájékoztatni kell a
Felügyeletet.
(4) Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír - ideértve az opciós utalványt is - kibocsátási program keretében
történő forgalomba hozatala, jelzáloglevél adagolt kibocsátás keretében történő forgalomba hozatala esetén,
illetőleg ha a kibocsátó tizenkét hónapon belül legalább két alkalommal kíván azonos típusú, illetve fajtájú
jelzáloglevelet forgalomba hozni, a 26. §-ban meghatározott tájékoztató helyett alaptájékoztatót is készíthet.
(5) Az alaptájékoztató a kibocsátási program egészére, az adagolt kibocsátás keretében történő minden
forgalomba hozatal összességére, valamint a tizenkét hónapon belül tervezett több forgalomba hozatalra
együttesen vonatkozó összes információt egyetlen dokumentumban tartalmazza.
(6) Alaptájékoztató közzététele esetében az egyes részkibocsátásokra vonatkozóan a kibocsátó a
forgalomba hozatal kezdő napját megelőzően a forgalomba hozatal végleges feltételeiről (így különösen: a
forgalomba hozatal össznévértéke, az értékpapír futamideje, lejárata, kamata vagy egyéb járulékai, a
forgalomba hozatal módja és helye, továbbá az új értékpapír-sorozat értékpapírkódja) a Felügyeletet
tájékoztatja, és a forgalomba hozatal végleges feltételeit közzéteszi.
(7) A Felügyelet engedélyezheti valamely információnak a tájékoztatóból való elhagyását, ha:
a) az információ nyilvánosságra hozatala közérdeket sértene;
b) az információ nyilvánosságra hozatala súlyosan veszélyeztetné a kibocsátó érdekeit és annak elhagyása
nem félrevezető a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítéséért kezességet
(garanciát) vállaló személy, illetőleg az értékpapír által megtestesített jogok megítélése szempontjából;
c) az információ a forgalomba hozatal szempontjából lényegtelen és nem befolyásolja a kibocsátó, az
értékpapírban foglalt kötelezettség teljesítéséért kezességet (garanciát) vállaló személy pénzügyi helyzetének
megítélését.
(8) Ha valamely jogszabály által megkövetelt információ a kibocsátó tevékenységi körére, vagy az
értékpapírra való tekintettel nem értelmezhető, a tájékoztatóban a kibocsátó vagy az értékpapír
sajátosságainak megfelelő hasonló információt kell feltüntetni.
28. § (1) A tájékoztatóba a szükséges információ hivatkozással is beépíthető. Hivatkozni csak a Felügyelet
által jóváhagyott vagy részére bejelentett, korábban vagy a tájékoztatóval egyidejűleg közzétett okiratra
lehet. Ha az információ egy része hivatkozással kerül beépítésre a tájékoztatóba, mellékelni kell egy
hivatkozási listát az információk egyértelmű azonosíthatósága érdekében.
(2) Az összefoglaló nem tartalmazhat hivatkozást.
29. § (1) Az értékpapír tulajdonosának a tájékoztató félrevezető tartalmával és az információ
elhallgatásával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó, a forgalmazó (forgalmazási konzorcium esetében a
vezető forgalmazó), az értékpapírban foglalt jogokért kezességet (garanciát) vállaló személy, az ajánlattevő
vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy felel. A tájékoztatóban
pontosan, egyértelműen azonosítható módon meg kell jelölni annak a személynek a nevét/megnevezését, a
forgalomba hozatalban betöltött szerepét, valamint lakcímét/székhelyét, aki/amely a tájékoztató vagy annak
valamely részének tartalmáért felel. A tájékoztatóban foglalt minden információra, illetőleg az információ
hiányára is ki kell terjednie valamely személy felelősségvállalásának.
(2) A tájékoztatót az (1) bekezdés szerint felelős valamennyi személy köteles külön aláírt
felelősségvállaló nyilatkozattal ellátni. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell azt, hogy a tájékoztató a
valóságnak megfelelő adatokat és állításokat tartalmazza, illetve nem hallgat el olyan tényeket és
információkat, amelyek az értékpapír, valamint a kibocsátó és az értékpapírban foglalt kötelezettségért
kezességet (garanciát) vállaló személy helyzetének megítélése szempontjából jelentőséggel bírnak.
(3) Felelősség nem állapítható meg kizárólag az összefoglaló alapján - ideértve annak bármely nyelvre
lefordított változatát is - kivéve, ha az összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy a tájékoztatóban foglalt
információnak nem megfelelő információt tartalmaz.
30. § A 29. § (1) bekezdésében meghatározott személyt a tájékoztató, illetőleg a hirdetmény közzétételétől
számított öt évig terheli a 29. §-ban meghatározott felelősség. E felelősség érvényesen nem zárható ki és nem
korlátozható.
31. § (1) A tájékoztató tizenkét hónapig hatályos. Az értékpapírt a tájékoztató közzétételét követő tizenkét
hónapon belül, de legkésőbb a tájékoztató hatályosságának időszaka alatt lehet nyilvánosan forgalomba
hozni vagy szabályozott piacra bevezetni.
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(2) Kibocsátási programra vonatkozóan közzétett alaptájékoztató tizenkét hónapig hatályos. Jelzáloglevél
adagolt kibocsátás keretében történő forgalomba hozatala, illetőleg tizenkét hónapon belül legalább két
alkalommal történő forgalomba hozatala esetén az alaptájékoztató az összes forgalomba hozatali eljárás
lezárásáig hatályos, azzal, hogy az utolsó forgalomba hozatali eljárást tizenkét hónapon belül meg kell
kezdeni.
(3) A regisztrációs okmány tizenkét hónapig érvényes, ha a kibocsátó teljesíti az 52/A. § (1) bekezdésében
meghatározott tájékoztatási kötelezettségét.
(4) Ha a kibocsátó rendelkezik tizenkét hónapnál nem régebben jóváhagyott regisztrációs okmánnyal,
értékpapír nyilvános forgalomba hozatala esetén elegendő az értékpapírjegyzéket és az összefoglalót
közzétennie. Ebben az esetben az értékpapírjegyzéknek tartalmaznia kell a kibocsátóra vonatkozó, a
regisztrációs okmány engedélyezése óta bekövetkezett lényeges változásokat, amelyek befolyásolják a
kibocsátó megítélését. A külön eljárás keretében engedélyezett értékpapírjegyzék és összefoglaló a
regisztrációs okmánnyal együttesen érvényes tájékoztatót képez.
32. § (1) Ha a közzététel engedélyezése és forgalomba hozatali eljárás lezárása, illetőleg az értékpapírral
történő kereskedésnek a szabályozott piacon való megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény
jut a Felügyelet tudomására, ami a tájékoztató, illetőleg az alaptájékoztató kiegészítését teszi szükségessé, a
Felügyelet a kibocsátó és a forgalmazó meghallgatása után elrendeli a tájékoztató, illetőleg az alaptájékoztató
kiegészítését.
(2) A kibocsátó, az ajánlattevő, illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését
kezdeményező személy és a forgalmazó köteles haladéktalanul a tájékoztató, illetőleg az alaptájékoztató
kiegészítését kezdeményezni, ha az engedély kiadása és a forgalomba hozatali eljárás lezárásának határideje,
illetőleg a szabályozott piacon való kereskedés megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a
tudomására, amely a tájékoztató, illetőleg az alaptájékoztató kiegészítését indokolttá teszi.
(3) A tájékoztató, illetve az alaptájékoztató kiegészítésének közzétételéhez a Felügyelet engedélye
szükséges. A kiegészítés közzétételének engedélyezésére a tájékoztató közzététele engedélyezésének
szabályait kell alkalmazni azzal, hogy az engedélykérelmet a Felügyelet hét munkanapon belül bírálja el.
(4) A kibocsátó és a forgalmazó a tájékoztató Felügyelet által engedélyezett kiegészítését a tájékoztató
közzétételére vonatkozó szabályok szerint köteles haladéktalanul közzétenni.
(5) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott esetekben a kiegészítés közzétételéig a Felügyelet a
forgalomba hozatali eljárást felfüggesztheti.
33. § (1) Ha a tájékoztató a forgalomba hozatali eljárás időtartama alatt, vagy a szabályozott piacon
történő kereskedés megkezdése előtt kiegészítésre kerül, az a befektető, aki a kiegészítés közzététele előtt az
értékpapír lejegyzésére vagy megvásárlására megállapodást kötött, jogosult elfogadó nyilatkozata
visszavonására, illetőleg a megállapodástól való elállásra. A befektető az elállási jogát a kiegészítés
közzétételét követő tizenöt napon belül gyakorolhatja. A befektető elállása esetén a kibocsátó, az ajánlattevő,
illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó
egyetemlegesen köteles a befektetőnek a jegyzéssel vagy a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát
megtéríteni. A kiegészítés közzétételét követő tizenöt napos időtartam alatt az allokáció nem folytatható le.
(2) Ha jogszabály vagy a kibocsátó, illetőleg az ajánlattevő a forgalomba hozatali eljárás
eredményességének feltételéül a forgalomba hozandó értékpapír legkisebb mennyiségét megjelölte és a
megjelölt mennyiségre a forgalomba hozatali eljárás zárónapjáig nem történik kötelezettségvállalás, a
kibocsátó, az ajánlattevő vagy a forgalmazó a forgalomba hozatali eljárás zárónapját követő hét napon belül
köteles a már befizetett teljes összeget a tájékoztatóban meghirdetett módon - kamatfizetési kötelezettség
nélkül - visszafizetni.
(3) Ha a Felügyelet a tájékoztató közzétételéhez adott engedélyt visszavonta, a kibocsátó, az ajánlattevő,
illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy vagy a forgalmazó a
jegyzéskor vagy vásárláskor befizetett összeget az engedély visszavonásától számított tizenöt napon belül
köteles visszafizetni. A kibocsátó vagy az ajánlattevő, illetve az értékpapír szabályozott piacra történő
bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó egyetemlegesen köteles a befektetőnek a jegyzéssel
vagy a vásárlással kapcsolatos költségét és kárát megtéríteni.
34. § (1) A Felügyelet általi jóváhagyását követően a tájékoztatót közzé kell tenni legkésőbb a forgalomba
hozatali eljárás kezdő időpontját, illetőleg a szabályozott piacon történő kereskedés megkezdését
megelőzően, legalább a (3) bekezdésben megjelölt helyen.
(2) Ha egy részvénysorozatot kibocsátásakor hoznak nyilvánosan forgalomba és a forgalomba hozatali
eljárás időtartama kevesebb, mint hat munkanap, a tájékoztatót legalább hat munkanappal a forgalomba
hozatali eljárás lezárását megelőzően kell közzé tenni.
(3) A tájékoztató teljes szövegét az (1)-(2) bekezdésben meghatározott időpontban
a) közzé kell tenni a (4) bekezdésben meghatározott helyen, vagy
b) valamennyi forgalomba hozatali helyen, valamint a kibocsátó székhelyén vagy a szabályozott piac
kijelölt helyiségében ingyenesen a nyilvánosság számára elvitelre is rendelkezésre kell bocsátani.
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(4) A közzététel helye:
a) legalább egy országos terjesztésű napilap, vagy
b) a kibocsátó és - ha van - a forgalmazó honlapja, vagy
c) annak a szabályozott piacnak a honlapja, amelyen az értékpapírral kereskednek, vagy
d) a Felügyelet honlapja, ha a Felügyelet nyújt ilyen szolgáltatást az e törvény szerinti közzétételi
kötelezettség teljesítése céljából.
(5) Ha a kibocsátó a tájékoztatót a (3) bekezdés b) pontja, vagy a (4) bekezdés a) pontja szerint teszi
közzé, a Felügyelet kötelezheti a kibocsátót, hogy a tájékoztatót a (4) bekezdés b) pontja szerint honlapján is
közzétegye.
(6) A (4) bekezdés a) pontja szerinti közzététel esetén a tájékoztatót minden olyan tagállamban, ahol az
értékpapírt nyilvánosan forgalomba hozzák, vagy szabályozott piacra be kívánják vezetni, legalább egy,
széles körben terjesztett napilapban meg kell jelentetni.
(7) Ha a tájékoztatót elektronikus úton teszik közzé, a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott
piacra történő bevezetését kezdeményező személy vagy a forgalmazó a befektető kérésére köteles azt
nyomtatott formában ingyenesen rendelkezésére bocsátani.
(8) Az elektronikus úton történő közzététel esetében biztosítani kell, hogy a tájékoztató mindaddig
könnyen hozzáférhető legyen, amíg az értékpapír forgalomban van.
(9) Ha a tájékoztató különálló dokumentumokból áll, illetve hivatkozást tartalmaz, az egyes
dokumentumok és információk külön-külön is közzétehetők a (3) bekezdés szerint. Ebben az esetben minden
dokumentumban fel kell tüntetni, hogy a többi dokumentum vagy a tájékoztató egésze hol tekinthető meg.
(10) A tájékoztatót, illetőleg a tájékoztató módosítását mindig a Felügyelet által engedélyezett
tartalommal, formában, és legalább a tájékoztató - 31. § (1) bekezdésben meghatározott - hatályosságának
időtartamáig kell közzétenni.
(11) A Felügyelet - a hozzá bejelentett adatok alapján - a honlapján közzéteszi, hogy a közzétételre
kötelezettek hol tesznek eleget közzétételi kötelezettségüknek.
35. § (1) Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával összefüggésbe hozható minden, a befektetők
tájékoztatását szolgáló, a kibocsátó, az ajánlattevő, a forgalmazásban forgalmazóként vagy jegyzési
garanciavállalás formájában részt vevő befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, illetőleg az értékpapír
szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy által reklámban vagy egyéb módon közölt
információ - ide nem értve a tájékoztatót, az alaptájékoztatót és a hirdetményt - kereskedelmi kommunikáció.
(2) A kereskedelmi kommunikációban foglalt információnak összhangban kell lennie a tájékoztató
tartalmával.
(3) Az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalával összefüggésbe hozható minden reklámnak egyértelmű
utalást kell tartalmaznia e jellegére vonatkozóan.
(4) A (3) bekezdés szerinti reklámban meg kell jelölni, hogy az értékpapír nyilvános forgalomba
hozatalával kapcsolatosan tájékoztató közzétételére került vagy kerül sor, és hogy a tájékoztató hol
hozzáférhető.
(5) A forgalomba hozatali eljárás lezárásáig, illetőleg a szabályozott piacon a kereskedés megkezdéséig a
kereskedelmi kommunikáció tervezetét a Felügyelethez a nyilvánosságra hozatala előtt legalább öt
munkanappal be kell nyújtani. A Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció nyilvánosságra hozatalát
megtiltja, ha annak tartalma ellentétes vagy félrevezető információt tartalmaz a benyújtott, illetve
közzétételre engedélyezett tájékoztatóban foglaltakhoz képest, vagy egyébként a tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat Fttv.-ben meghatározott tilalmába ütközik.
(6) Ha a Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció tervezetének benyújtását követő öt munkanapon belül
nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy annak nyilvánosságra hozatalát a Felügyelet - a feladat- és
hatáskörébe tartozó jogszabályi előírások szempontjából - jóváhagyta.
36. § (1) A 26. §-ban meghatározott tájékoztató, illetve a 27. § (4) bekezdésében meghatározott
alaptájékoztató, valamint a hirdetmény közzétételéhez - a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltéréssel - a Felügyelet
engedélye szükséges.
(2) Nem szükséges a tájékoztató és a hirdetmény közzétételéhez a Felügyelet engedélye, ha azt az Európai
Unió másik tagállamának hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága engedélyezte és a Felügyeletnek
igazolja, hogy a tájékoztató vagy alaptájékoztató megfelel az Európai Unió szabályainak.
(3) Magyarországon székhellyel rendelkező kibocsátó a tájékoztató vagy alaptájékoztató közzétételét az
Európai Unió másik tagállamának hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságával is engedélyeztetheti, ha:
a) olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt hoz forgalomba, amelynek névértéke legalább ezer euró,
illetőleg a forgalomba hozatal napján az MNB hivatalos devizaárfolyamán átszámítva ennek megfelelő
összeg, vagy
b) olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt hoz forgalomba, amely átváltás útján, vagy az általa
megtestesített jog gyakorlásával jogot ad valamely más értékpapír vagy pénz megszerzésére, feltéve, hogy a
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kibocsátó nem azonos a megszerezhető másik értékpapír kibocsátójával és nem tartozik vele azonos
csoportba.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben a kibocsátó, az ajánlattevő vagy a szabályozott piacra
történő bevezetést kezdeményező személy abban a tagállamban kezdeményezheti a tájékoztató vagy
alaptájékoztató közzétételének engedélyezését, amelyben az értékpapírt nyilvánosan vételre fel akarja
ajánlani, vagy amelyben az értékpapírt szabályozott piacra be kívánja vezetni.
37. § (1) Harmadik országban székhellyel rendelkező kibocsátó által benyújtott engedélykérelem alapján a
Felügyelet engedélyezheti a tájékoztató közzétételét, ha a kibocsátó az értékpapírt Magyarországon kívánja
nyilvánosan forgalomba hozni, illetőleg szabályozott piacra bevezetni és a tájékoztató
a) megfelel az Európai Unió szabályainak, vagy
b) megfelel a nemzetközi szabványoknak, így különösen az IOSCO közzétételi szabványainak és
a tájékoztatóban foglalt információra, így különösen a kibocsátó pénzügyi helyzetére vonatkozó információra
az e törvényben foglalt követelményekkel egyenértékű követelmények vonatkoznak.
(2) A Felügyeletnek az (1) bekezdés alapján megadott engedélyére a 40-41. § alkalmazandó.
38. § (1) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell:
a) a tájékoztató tervezetét;
b) a hirdetmény szövegtervét;
c) a jegyzési ív tervezetét, amennyiben a forgalomba hozatalra jegyzés útján kerül sor;
d) az aukciós ív tervezetét, amennyiben a forgalomba hozatalra aukció útján kerül sor;
e) az értékpapír szövegtervezetét, illetve a dematerializált értékpapírról kiállított okirat tervezetét;
f)
g) gazdasági társasági vagy szövetkezeti formában működő kibocsátó esetén a létesítő okiratot;
h) a forgalomba hozatalt elhatározó döntést tartalmazó okiratot;
i) zártkörűen működő részvénytársaság részvényének nyilvános forgalomba hozatalra történő felajánlása,
illetőleg szabályozott piacra történő bevezetése esetén a társaság működési formájának módosítására
vonatkozó döntést tartalmazó okiratot;
j) a forgalomba hozatal előkészítésével és lebonyolításával megbízott befektetési szolgáltató és a
kibocsátó közötti szerződést vagy szerződéstervezetet, illetőleg a forgalomba hozatalban közreműködő
befektetési szolgáltatók egymás közötti szerződéseit.
(2) A Felügyelet felhívására a kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott piacra történő
bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó, valamint ezen személyek könyvvizsgálója, vezető
tisztségviselője, ellenőrző részesedéssel rendelkező tulajdonosa, illetőleg az a jogi személy, amelyben a
kibocsátó, az ajánlattevő, az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy,
illetőleg a forgalmazó ellenőrző részesedéssel rendelkezik, köteles a tájékoztatóban foglaltakat igazolni,
adatokkal, dokumentumokkal alátámasztani.
(3)
(4) Ha az értékpapír forgalomba hozatala a befektetők szempontjából a szokásostól eltérő kockázatú - így
különösen, ha a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója kevesebb mint egy éve működik, ha a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala következtében a kibocsátó hiteltartozásainak
összege meghaladja saját tőkéjének összegét, vagy a kibocsátó, az ajánlattevő, vagy az értékpapír
szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy és a forgalmazó felelőssége a tájékoztatóval
kapcsolatosan nem egyetemleges - a Felügyelet kötelezi a forgalmazót és a kibocsátót, az ajánlattevőt, vagy
az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személyt ennek a tájékoztató elején,
valamint kereskedelmi kommunikációjában feltűnő módon történő feltüntetésére.
(5) A kibocsátó, az ajánlattevő, illetve az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését
kezdeményező személy, illetve a forgalmazó a Felügyeletnek haladéktalanul bejelenti, ha az engedélyezési
eljárás időtartama alatt olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely a benyújtott tervezet
helyesbítését (kiegészítését, módosítását) teszi szükségessé.
(6) A Felügyelet az engedély megadását megtagadja, ha a tájékoztató nem felel meg e törvény, a
végrehajtására kiadott jogszabály vagy az Fttv. rendelkezéseinek, a forgalomba hozatal joggal való
visszaélésre irányul, vagy a forgalmazó, a kibocsátó nem tesz eleget a (2)-(4) bekezdés alapján tett
felügyeleti intézkedésnek.
(7) Ha a kérelmező az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet
adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.
39. § (1) A Felügyelet a benyújtott engedélykérelmet átadhatja engedélyezésre másik tagállam hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatóságának. Az átadáshoz a másik tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti
hatóságának hozzájárulása szükséges. Az engedélyezés átadásáról a Felügyelet a kérelmezőt a döntését
követő három munkanapon belül értesíti.
(2) A Felügyelet másik tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának megkeresése esetén
elvégezheti a másik tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságához benyújtott kérelem alapján a
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tájékoztató vagy alaptájékoztató közzétételének engedélyezését. Az engedély megadásának vagy
elutasításának határideje ebben az esetben attól a naptól kezdődően számítandó, amikor a másik tagállam
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága a kérelmezőt az engedélykérelem átadásáról értesíti.
40. § (1) A Felügyelet - ha tizenkét hónapnál nem régebben e törvény 26-27. §-a szerinti tájékoztató vagy
alaptájékoztató közzétételét engedélyezte - a kérelmező kérésére hatósági bizonyítványt bocsát a másik
tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága rendelkezésére, amelyben igazolja, hogy a tájékoztató
megfelel az Európai Unió szabályainak. A hatósági bizonyítvánnyal egyidejűleg a másik tagállam hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatóságának megküldi a tájékoztatót és - ha a másik tagállamban hatályos szabályok
szerint szükséges - a kérelmező által benyújtott más nyelvre lefordított összefoglalót is.
(2) Ha a Felügyelet a 27. § (5) bekezdése alapján valamely információnak a tájékoztatóból való elhagyását
engedélyezte, ennek tényét, valamint indokát is megjelöli a hatósági bizonyítványban.
(3) A Felügyelet a hatósági bizonyítványt a kérelem kézhezvételét követő három munkanapon belül,
illetőleg ha a kérelmet a tájékoztató közzétételének engedélyezésére vonatkozó kérelemmel egyidejűleg
nyújtották be, a tájékoztató közzétételének engedélyezését követő munkanapon küldi meg a másik tagállam
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a tájékoztató minden kiegészítésére is.
41. § (1) A Felügyelet által közzétételre engedélyezett tájékoztató, alaptájékoztató, illetőleg annak
módosítása feljogosítja a kérelmezőt arra, hogy az értékpapírt az Európai Unió bármely másik tagállamában
nyilvánosan forgalomba hozza, illetve szabályozott piacra bevezesse. Az értékpapír másik tagállamban
történő nyilvános forgalomba hozatalának, illetve szabályozott piacra történő bevezetésének feltétele, hogy a
Felügyelet a másik tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának a 40. § szerinti hatósági
bizonyítványt elküldje.
(2) Ha a tájékoztató, illetve az alaptájékoztató közzétételének engedélyezése és a kérelmező 40. § (1)
bekezdése szerinti kérelme között eltelt időben olyan új tény, körülmény jut a Felügyelet tudomására, ami a
tájékoztató, illetve az alaptájékoztató kiegészítését teszi szükségessé, a Felügyelet kötelezi a kérelmezőt a
tájékoztató kiegészítésére. A tájékoztató kiegészítését a másik tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti
hatósága is kezdeményezheti.
42. § A Felügyelet honlapján közzéteszi az általa közzétételre engedélyezett, e törvény 26-27. §-a szerinti
tájékoztatókat és alaptájékoztatókat, vagy az általa közzétételre engedélyezett, a jelen törvény 26-27. §-a
szerinti tájékoztatók és alaptájékoztatók listáját. Ha a Felügyelet honlapján a közzétételre engedélyezett
tájékoztatók és alaptájékoztatók listáját teszi közzé, ezzel együtt - ha lehetséges - megadja a kibocsátó vagy a
szabályozott piac honlapján közzétett tájékoztatóhoz a továbbutalást (hiperhivatkozást) is.
43. § (1) Ha a Magyarországon, illetőleg harmadik országban székhellyel rendelkező kérelmező az
értékpapírt kizárólag Magyarországon kívánja nyilvánosan forgalomba hozni, illetve szabályozott piacra
bevezetni, a tájékoztatót a Felügyelet által elfogadott nyelven kell elkészíteni.
(2) Ha a kérelmező az értékpapírt kizárólag más tagállamban kívánja nyilvánosan forgalomba hozni,
illetve szabályozott piacra bevezetni, a tájékoztatót - a kérelmező választása szerint - vagy az érintett
tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által elfogadott nyelven, vagy egy, a nemzetközi
pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell elkészíteni.
(3) Ha a kérelmező a (2) bekezdésben foglalt esetben a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt
nyelvet választja - ha az érintett tagállamban hatályos szabályok szerint szükséges -, akkor az érintett
tagállam által elfogadott nyelvre lefordított összefoglalót is be kell nyújtania a Felügyelethez.
(4) A (2) bekezdésben foglalt eljárásához a Felügyelet előírhatja, hogy a tájékoztatót - a kérelmező
választása szerint - a Felügyelet által elfogadott nyelven vagy egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában
használt nyelven is be kell nyújtani.
(5) Ha a kérelmező az értékpapírt Magyarországon és az Európai Unió más tagállamában is nyilvánosan
forgalomba kívánja hozni, illetve szabályozott piacra be kívánja vezetni, a tájékoztatót a Felügyelet által
elfogadott nyelven kell elkészíteni, valamint - a kérelmező választása szerint - az érintett tagállamok
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságai által elfogadott nyelven, vagy egy, a nemzetközi pénzügyi
piacokon általában használt nyelven is rendelkezésre kell bocsátani.
(6) Ha a kérelmező az értékpapírt Magyarországon nyilvánosan forgalomba kívánja hozni és a
tájékoztatót nem magyar nyelven készíti el, az összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni. Ha a
kibocsátó, az ajánlattevő vagy az értékpapír szabályozott piacra történő bevezetését kezdeményező személy a
tájékoztatót más tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által megadott engedély alapján teszi
közzé Magyarországon, az összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni.
(7) Ha a kérelmező olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt kíván szabályozott piacra bevezetni,
amelynek névértéke legalább ötvenezer euró vagy a forgalomba hozatal napján érvényes MNB hivatalos
devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összeg, a tájékoztatót vagy egy, minden érintett felügyeleti
hatóság által elfogadott nyelven, vagy egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell
elkészíteni. Ha a kérelmező az értékpapírt Magyarországon szabályozott piacra be kívánja vezetni és a
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tájékoztatót nem készíti el magyar nyelven, akkor az összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni és
közzé kell tenni.
43/A. §

Egyes értékpapírokra vonatkozó sajátos szabályok
44. § (1) Állampapír - ide nem értve a harmadik ország által kibocsátott állampapírt - vagy az Európai
Unió tagállama által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatala, illetőleg szabályozott piacra történő
bevezetése esetén - ha a forgalomba hozatalra, illetőleg a szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag
Magyarországon kerül sor - a 26-27. §-ban meghatározott tájékoztató helyett a 2. számú mellékletben
meghatározott tartalmú ismertető és nyilvános ajánlattétel tehető közzé.
(2) Az ismertető az állampapírok forgalomba hozatalával és forgalmazásával kapcsolatos általános
feltételeket és szabályokat tartalmazza. Az ismertetőt a Felügyelethez tájékoztatásul előzetesen be kell
nyújtani. Az ismertető teljes szövegét a 34. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint nyilvánosságra kell
hozni, valamint a forgalmazási helyeken megtekintésre a befektetők számára rendelkezésre kell bocsátani.
(3) A nyilvános ajánlattétel az értékesítésre felajánlott értékpapír feltételeit és adatait, valamint a
forgalomba hozatalra vonatkozó adatokat tartalmazza. A nyilvános ajánlattételt a kibocsátónak - befektetési
szolgáltató igénybevétele esetén a forgalomba hozatalban közreműködő befektetési szolgáltatóval együttesen
- kell legkésőbb a forgalomba hozatal napját megelőző három munkanappal közzétenni a közzététel
szabályai szerint a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen. A kibocsátási árat - amennyiben az
előzetesen meghatározásra kerül - a nyilvános ajánlattételben vagy legkésőbb a forgalomba hozatal napját
megelőző munkanapon a hirdetménnyel megegyező módon kell közzétenni.
(4) Állampapír nyilvános forgalomba hozatala kibocsátási program keretében is történhet. A kibocsátási
program keretében különböző fajta állampapírok is forgalomba hozhatók, illetőleg különböző forgalomba
hozatali módok alkalmazhatók.
(5) Ha a kibocsátó az értékpapírban foglalt jogokat, vagy a nyilvános forgalomba hozatalhoz készített
ismertető tartalmát megváltoztatja, a változtatás tartalmát legkésőbb a változtatás időpontját három
munkanappal megelőzően köteles a Felügyeletnek megküldeni, valamint a változtatás tényét a (3)
bekezdésben meghatározott módon közzétenni.
45. § (1) A 23. számú mellékletben meghatározott nemzetközi pénzügyi intézmény, valamint az olyan
nemzetközi intézmény, amelynek az Európai Unió legalább egy tagállama a tagja, hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez - ha a
forgalomba hozatalra, illetőleg a szabályozott piacra történő bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor
- a 26-27. §-ban meghatározott tájékoztató helyett a 7. számú melléklet szerint összeállított, a Felügyelet által
engedélyezett ismertetőt tehet közzé a 34. §-ban meghatározott módon.
(2) Hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához,
illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez - ha a forgalomba hozatalra, illetőleg a szabályozott
piacra történő bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor - a 26-27. §-ban meghatározott tájékoztató
helyett a 7. számú melléklet szerint összeállított, a Felügyelet által engedélyezett ismertető tehető közzé a 34.
§-ban meghatározott módon azzal, hogy a 7. számú melléklet 3-14. és 17-19. pontjában meghatározott
adatokat a 27. § (6) bekezdésében meghatározottak szerint jelenti be a Felügyeletnek és teszi közzé:
a) kibocsátási program keretében forgalomba hozott hasonló típusú értékpapírok esetén, ha az
értékpapírok
1. nem alárendelt kölcsönt testesítenek meg, nem konvertálhatók és nem átcserélhetők,
2. nem adnak jogot más értékpapír megszerzésére és nem kapcsolódnak származtatott termékhez,
3. betétgyűjtést valósítanak meg, és
4. kiterjed rájuk az Országos Betétbiztosítási Alap által nyújtott biztosítás;
b) kibocsátási program keretében forgalomba hozott hasonló típusú értékpapírok esetében, ha az összes
forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az első forgalomba hozataltól számított tizenkét hónapos
időtartamon belül nem éri el az ötvenmillió eurót, vagy a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján
érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon számítva annak megfelelő összeget és az értékpapírok
1. nem alárendelt kölcsönt testesítenek meg, nem konvertálhatók és nem átcserélhetők, és
2. nem adnak jogot más értékpapír megszerzésére és nem kapcsolódnak származtatott termékhez.
(3) Az ismertető a felügyeleti jóváhagyástól számított tizenkét hónapig hatályos.
46. § Helyi önkormányzat, az Európai Unió tagállamának regionális vagy helyi önkormányzata által
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, továbbá az Európai Unió tagállamának regionális vagy
helyi önkormányzata által garantált értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg szabályozott
piacra történő bevezetéséhez - ha a forgalomba hozatalra, illetőleg a szabályozott piacra történő bevezetésre
kizárólag Magyarországon kerül sor - a 26-27. §-ban meghatározott tájékoztató helyett a kibocsátó a 4.
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számú mellékletben meghatározott tartalommal is elkészítheti a tájékoztatót. A tájékoztató a Felügyelet
engedélyével tehető közzé a 34. §-ban meghatározott módon.

A forgalomba hozatal módja és általános szabályai
47. § (1) A feltételhez kötött forgalomba hozatal semmis. A forgalomba hozatal során a befektető
értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozata csak írásban, nyomtatott vagy minősített elektronikus
aláírással ellátott elektronikus okirat formájában, illetőleg a Felügyelet által engedélyezett kereskedési
rendszeren keresztül érvényes. A nyilatkozatban fel kell tüntetni azt, hogy a befektető a nyilatkozatát a
tájékoztatóban (alaptájékoztatóban, ismertetőben) foglaltak ismeretében tette meg.
(2) Dematerializált értékpapír forgalomba hozatala esetén nyilatkozat csak olyan személytől fogadható el,
aki értékpapír számlavezetésre szerződést kötött és az értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozatában
az értékpapír-számlavezető azonosító adatait és értékpapírszámlája számát feltüntette. Valótlan adatok
feltüntetése esetén az értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozat semmis.
(3) A kibocsátó, illetve az ajánlattevő eltérő rendelkezése hiányában a forgalomba hozatali időszak alatt a
forgalomba hozatali helyek a forgalomba hozatal eredményét naponta jelentik a kibocsátónak, illetve az
ajánlattevőnek.
(4) Az értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozat elfogadására kizárólag az ismertetőben, a
tájékoztatóban vagy az alaptájékoztatóban meghirdetett módon (forgalomba hozatali helyeken, a forgalomba
hozatalra nyitva álló időtartam alatt, üzleti órákban) kerülhet sor.
(5) A befektető személy által a kibocsátónak, az ajánlattevőnek vagy a forgalmazónak átadott személyes
adatok - a befektető személy kifejezett hozzájárulása hiányában - az adott értékpapír forgalomba hozatalához
nem kapcsolódó célra nem használhatók fel.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott, befektető személy által adott hozzájárulás nem lehet része az
értékpapír megszerzésére vonatkozó nyilatkozatnak.
(7) Amennyiben a forgalomba hozatali eljárás során a kibocsátó, az ajánlattevő, illetve a forgalmazó
ellenértéket vesz át a befektetőtől, a forgalomba hozatali eljárás során befizetett összeget hitelintézetnél letéti
számlán köteles tartani. A forgalomba hozatalban közreműködők haladéktalanul kötelesek gondoskodni az
általuk átvett pénz letéti számlára történő befizetéséről. A letéti számlán elhelyezett összeg a 33. § (2)
bekezdésében meghatározott visszafizetési kötelezettség teljesítéséig, illetve a visszafizetési kötelezettség
hiányának megállapításáig nem használható fel.
48. § (1) Az allokáció során a forgalomba hozatali eljárás első három napja alatt az értékpapír
megszerzésére vonatkozó nyilatkozatot tett személyek azonos elbánás alá esnek, függetlenül attól, hogy
nyilatkozatukat mely időpontban tették meg.
(2) Ha az értékpapír megszerzésére tett ajánlat a tájékoztatóban meghatározott okból részben vagy
egészben nem fogadható el, a kibocsátó, illetve az ajánlattevő és a forgalmazó a forgalomba hozatali eljárás
lezárását követő hét napon belül köteles a nem kiadható értékpapírra már befizetett összeget maradéktalanul
visszafizetni.
(3) Az allokációt megelőzően a forgalmazó köteles ellenőrizni az értékpapír megszerzésére vonatkozó
nyilatkozatban megadott értékpapír-számlaszám valódiságát.
(4) A forgalmazó, a kibocsátó a forgalomba hozatali eljárás lezárását követő öt napon belül a
Felügyeletnek bejelenti annak eredményét, valamint azt a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen
nyilvánosságra hozza.
49. § (1) Jegyzési eljárás lefolytatása kötelező, ha jogszabály azt előírja, vagy a nyilvános forgalomba
hozatal során összegyűjtendő tőke legkisebb mértékét meghatározza.
(2) A jegyzésre nyitva álló időtartamot a kibocsátó, illetve az ajánlattevő határozza meg, de az a nyilvános
forgalomba hozatal esetén nem lehet rövidebb, mint három munkanap.
(3) A kibocsátó, illetve az ajánlattevő a jegyzést - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a
kitűzött zárónap előtt is lezárhatja, ha a kibocsátás vagy a felajánlott értékpapír teljes mennyiségét
lejegyezték és a tájékoztató a korábbi lezárás lehetőségét tartalmazta.
50. § (1) Amennyiben a kibocsátó, az ajánlattevő, illetve a forgalmazó minimális vagy maximális árat
határoz meg, köteles azt az aukció kezdő időpontját megelőzően a tájékoztató (alaptájékoztató, ismertető)
közzétételével azonos módon az ajánlattételre jogosultak tudomására hozni.
(2) Az aukciós ajánlat feltétlen és az ajánlattételi határidő lejártát követően visszavonhatatlan.
(3) Az aukciós ajánlat és annak elfogadása írásban, nyomtatott vagy minősített elektronikus aláírással
ellátott elektronikus okirat formájában, illetve a Felügyelet által engedélyezett kereskedési rendszeren
keresztül érvényes.
(4) Az aukció eredményét az ajánlattételi határidő lejártát követő két munkanapon belül a kibocsátó vagy
az ajánlattevő, illetve a forgalmazó határozza meg.
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51. § Adagolt kibocsátás esetén a kibocsátási időszak alatt az értékpapír kibocsátási árát a kibocsátó
megváltoztathatja.

V. Fejezet
NYILVÁNOSAN FORGALOMBA HOZOTT ÉRTÉKPAPÍROKKAL
KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
52. § (1) E fejezetben foglaltakat kell alkalmazni a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal
kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítésekor, ha:
a) a részvények kibocsátója, továbbá az 1000 eurónál, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB által
közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összegnél kisebb névértékű hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír kibocsátója olyan, az Európai Unió tagállamában bejegyzett társaság, amelynek
létesítő okirat szerinti székhelye Magyarországon van,
b) az 1000 eurónál, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összegnél nagyobb névértékű hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír kibocsátójának vagy a létesítő okirat szerinti székhelye Magyarországon van, vagy Magyarország
területén lévő szabályozott piacra értékpapírját bevezették, és Magyarországot választotta székhely szerinti
tagállamnak,
c) a harmadik országban bejegyzett kibocsátó értékpapírjainak nyilvános forgalomba hozatalához,
illetőleg tőzsdei bevezetéséhez készített tájékoztató közzétételét a Felügyelet engedélyezte.
(2) Az e fejezetben foglaltakat nem kell alkalmazni a nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési
jegyre, illetve az ilyen befektetési alapban megvásárolt vagy eladott befektetési jegyre.
(3) Az e fejezetben foglaltakat nem kell alkalmazni az államra, az olyan nemzetközi testületre, amelynek
legalább egy tagállam a tagja, az EKB-ra és a tagállamok nemzeti központi bankjaira.
52/A. §
53. § (1) A 44-46. §-ban foglalt esetek kivételével, ha az értékpapírt a Felügyelet engedélyével valamely
szabályozott piacra bevezették, a kibocsátó köteles évente a Felügyelet részére megküldött összefoglaló
jelentésben feltüntetni, illetőleg felsorolni mindazt az információt, amit az összefoglaló jelentés közzétételét
megelőző tizenkét teljes naptári hónap során közzétett, így különösen a társasági eseményekkel kapcsolatos
információkat, a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátói részére jogszabályban vagy a
szabályozott piac szabályzatában előírt tájékoztatás keretében közzétett információkat, és a számviteli
jogszabályok által előírt kötelezettségek teljesítése során közzétett információkat. Ha az összefoglaló jelentés
hivatkozást tartalmaz, meg kell jelölni, hogy az érintett információ hol érhető el. Az összefoglaló jelentést az
56. §-ban meghatározott módon közzé kell tenni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettséget nem kell teljesíteni olyan hitelviszonyt megtestesítő
értékpapír esetében, amelynek névértéke legalább ötvenezer euró, illetve a forgalomba hozatal napján az
MNB hivatalos devizaárfolyamán számítva ennek megfelelő összeg.

Rendszeres tájékoztatás
54. § (1) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója a nyilvánosságot rendszeresen
tájékoztatja vagyoni, jövedelmi helyzetének, működésének főbb adatairól. A kibocsátó a közzététellel
egyidejűleg köteles a Felügyeletet tájékoztatni és gondoskodik arról, hogy az egyes tájékoztatások legalább
öt évig nyilvánosan hozzáférhetőek maradjanak.
(2) A kibocsátó a rendszeres tájékoztatási kötelezettségét
a) féléves jelentés,
b) éves jelentés,
c) nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója időközi vezetőségi beszámoló formájában teljesíti.
(3) Nem köteles féléves jelentést készíteni a helyi önkormányzat, továbbá az olyan, kizárólag
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat nyilvánosan forgalomba hozó kibocsátó, amely értékpapírjainak
névértéke legalább ötvenezer euró, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB hivatalos devizaárfolyamán
számítva ennek megfelelő összeg.
(4) A kibocsátónak az egyes pénzügyi évek végét követő legkésőbb négy hónapon belül közzé kell tennie
az éves jelentését. A helyi önkormányzatnak az éves jelentést a jogszabályban előírt határidőben kell
nyilvánosságra hoznia.
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(5) A részvény, illetve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátója az adott időszak végét követően
mielőbb, de legkésőbb két hónapon belül a pénzügyi év első hat hónapjára vonatkozóan féléves jelentést tesz
közzé.
(6) Nem köteles féléves jelentést készíteni
a) az a hitelintézet, amelynek részvényeit nem vezették be a szabályozott piacra, és amely folyamatosan
és ismétlődő módon csak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bocsátott ki, azzal a feltétellel, hogy az
ilyen hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok össznévértéke nem éri el a százmillió eurót, illetve a
forgalomba hozatal napján az MNB hivatalos devizaárfolyamán számítva ennek megfelelő összeget, és a
nyilvános forgalomba hozatalhoz tájékoztatót nem készített,
b) az a kibocsátó, amely 2005. július 1. napján már létezett, és amely kizárólag a székhely szerinti
tagállam által feltétel nélkül és visszavonhatatlanul garantált, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat
bocsát ki.
(7) A nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója a pénzügyi év első, illetve második hat
hónapjában időközi vezetőségi beszámolót köteles közzétenni az adott hat hónapos időszak kezdete utáni
hetvenedik nap és a vége előtti negyvenkettedik nap közötti időszakban, az adott hat hónapos időszak
kezdete és ezen beszámoló közzétételének napja közötti időszakra vonatkozóan.
(8) Nem kell időközi vezetőségi beszámolót közzétennie a kibocsátónak, ha legalább a féléves jelentésre
vonatkozó követelményeknek megfelelő tartalmú negyedéves jelentést készít és azt közzéteszi a féléves
jelentésre vonatkozó szabályok szerint.
(9) A kibocsátó minden naptári hónap utolsó napjára vonatkozóan köteles közzétenni a részvényeihez
kapcsolódó szavazati jogok számát sorozatonként, a saját részvény állományok feltüntetésével, és az
alaptőke nagyságát haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon.
(10) A rendszeres tájékoztatásra vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.
(11) Nem köteles időközi vezetőségi beszámolót közzétenni a szabályozott piacra be nem vezetett
nyilvánosan forgalomba hozott részvény kibocsátója.

Rendkívüli tájékoztatás
55. § (1) A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója rendkívüli tájékoztatás keretében
haladéktalanul, de legkésőbb egy munkanapon belül tájékoztatja a nyilvánosságot minden, az értékpapír
értékét vagy hozamát, illetve a kibocsátó megítélését közvetlenül vagy közvetve érintő információról. A
kibocsátó a közzététellel egyidejűleg köteles a Felügyeletet tájékoztatni.
(2) A kibocsátó a hozzá érkezett, 61. § szerinti tájékoztatást haladéktalanul, de legkésőbb két naptári
napon belül közzéteszi a Felügyelet egyidejű tájékoztatása mellett.
(3) A rendkívüli tájékoztatásra vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.

A rendszeres és rendkívüli tájékoztatás közös szabályai
56. § (1) A kibocsátó megkülönböztetésmentesen és a gyors hozzáférést biztosítva köteles nyilvánosságra
hozni a szabályozott információkat, amelyért díjat nem számíthat fel.
(2) A szabályozott információk terjesztése úgy történik, hogy biztosítható legyen azok lehető legszélesebb
nyilvánossághoz - a lehető legrövidebb időn belül - való eljutása a székhely szerinti, a fogadó, illetve a többi
tagállamban.
(3) A kibocsátó köteles megküldeni a szabályozott információt a hivatalosan kijelölt információtárolási
rendszer számára, amely megfelel a biztonsággal, az információforrás bizonyosságával, az időpont
rögzítésével és a végfelhasználók általi egyszerű hozzáféréssel kapcsolatos minimális minőségi előírásoknak,
és azok összhangban vannak az elektronikus irattározási eljárással.
(4) A kibocsátó rendszeres és rendkívüli tájékoztatást egyidejűleg a Felügyeletnél is köteles elektronikus
úton bejelenteni, amelyet a Felügyelet közzétesz az általa üzemeltetett honlapon.
(5) Az információterjesztésre, az információtárolási rendszerre, továbbá a Felügyelet felé fennálló
bejelentési kötelezettség teljesítésére vonatkozó részletszabályokat a miniszter rendeletben állapítja meg.
57. § (1) A szabályozott információk nyilvánosságra hozatalának elmaradásával, illetve félrevezető
tartalmával okozott kár megtérítéséért a kibocsátó felel.
(2) Ha a kibocsátóról olyan valótlan adat kerül nyilvánosságra, amely az általa kibocsátott értékpapír
értékét vagy hozamát érintheti, köteles a valóságnak megfelelő adatok haladéktalan nyilvánosságra
hozatalára. A kibocsátó nyilatkozatát az 56. §-ban meghatározott módon és a valótlan adat megjelenésének
helyén is közzé kell tenni.
(3) A felszámolási eljárás, illetve végelszámolás esetén a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási
kötelezettség a felszámolót, végelszámolót terheli.
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58. § (1) Ha az értékpapírt csak Magyarországon hozták nyilvánosan forgalomba, a szabályozott
információkat a Felügyelet által elfogadott nyelven kell közzétenni.
(2) Ha az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalára Magyarországon, mint székhely szerinti
tagállamban, illetve egy vagy több fogadó tagállamban került sor, akkor a szabályozott információkat:
a) a Felügyelet által elfogadott nyelven, és
b) a kibocsátó választásától függően vagy a fogadó tagállamok felügyeleti hatósága által elfogadott
nyelven, vagy egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell közzétenni.
(3) Ha az értékpapírokat egy vagy több fogadó tagállamban hozták nyilvánosan forgalomba, azonban
Magyarországon nem, a szabályozott információkat a Felügyelet által elfogadott nyelven, továbbá a
kibocsátó választásától függően vagy a fogadó tagállamok Felügyeleti hatóságai által elfogadott nyelven,
vagy egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell közzétenni.
(4) A 61. § szerinti információ egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven is
bejelenthető, illetve közzétehető.
(5) Az egy vagy több tagállamban nyilvánosan forgalomba hozott, ötvenezer euró, illetve a kibocsátás
napján az annak megfelelő névértékű hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokra vonatkozó szabályozott
információkat vagy a Felügyelet és a fogadó tagállam felügyeleti hatóságai által elfogadott nyelven, vagy
egy, a nemzetközi pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell közzétenni a kibocsátó választása
alapján.
(6) Ha a szabályozott információk tartalmával kapcsolatban bíróság vagy választottbíróság előtt
keresetindításra kerül sor, a fordítás költségeinek viselésére az adott tagállam jogszabályai alapján kerül sor.

A tájékoztatási kötelezettség megszüntetése
59. § A nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátójának rendszeres, illetve rendkívüli
tájékoztatási kötelezettsége megszűnik
a) az értékpapír lejártával;
b) nyilvános részvény kibocsátása esetében a Felügyelet 60. § szerinti engedélyével;
c) az értékpapír teljes kibocsátott mennyiségének lejárat előtti visszavásárlásával.
60. § (1) Ha a kibocsátó igazolja, hogy zártkörűen működő részvénytársaságként működik tovább,
kérelmezheti, hogy az adott részvénysorozat tekintetében a nyilvánosságnak történő adatszolgáltatási
kötelezettség alól a Felügyelet mentesítse.
(2) A kérelem benyújtásával egyidejűleg a kibocsátó rendkívüli tájékoztatást köteles közzétenni az 56. §ban meghatározott helyen, amelyben az értékpapír tulajdonosait a kérelem beadásának tényéről és annak
indokairól tájékoztatja.
(3) A Felügyelet a kérelem tárgyában huszonkét munkanap után, de legkésőbb harminc munkanapon belül
dönt. A Felügyelet az engedélyt csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az (1) bekezdésben meghatározott
feltételek nem állnak fenn.
(4) Ha a Felügyelet az engedélyt megadja, a határozatban megjelölt időponttól kezdve a kibocsátót az
adott értékpapír-sorozat tekintetében a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettség nem terheli.
(5) A Felügyelet határozatát a kibocsátó az 56. §-ban meghatározott helyeken köteles megjelentetni.

A szavazati jog mértékének bejelentése és közzététele
61. § (1) A nyilvánosan működő részvénytársaság részvényese vagy a szavazati jog birtokosa (e §
alkalmazásában a továbbiakban: részvényes) haladéktalanul, de legkésőbb 2 naptári napon belül tájékoztatja
a kibocsátót és a Felügyeletet, ha a közvetlenül és közvetve birtokolt, szavazati jogot biztosító részvényének
és szavazati jogának aránya eléri, meghaladja a (3) bekezdésben meghatározott mértéket vagy az alá
csökken. Első napnak azt a napot követő nap számít, amelyen a részvényes tudomást szerzett vagy az adott
helyzetben általában elvárható gondossággal eljárva tudomást kellett volna szereznie
a) a szavazati jogot biztosító részvény megszerzéséről, eladásáról és a szavazati jog gyakorlásának
lehetőségéről, megszűnéséről, függetlenül attól, hogy ez mely napon következik be, vagy
b) a kibocsátó által közzétett tájékoztatás alapján, hogy megváltozott azoknak a részvényeknek a
mennyisége, amelyekhez a kibocsátó létesítő okiratának rendelkezése alapján szavazati jog kapcsolódik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettséget a saját részvények esetén a kibocsátónak kell
teljesítenie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési mértékek a következők: öt, tíz, tizenöt, húsz, huszonöt, harminc,
harmincöt, negyven, negyvenöt, ötven, hetvenöt, nyolcvan, nyolcvanöt, kilencven, kilencvenegy,
kilencvenkettő, kilencvenhárom, kilencvennégy, kilencvenöt, kilencvenhat, kilencvenhét, kilencvennyolc és
kilencvenkilenc százalék.
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(4) A szavazati jog kiszámítása - a szavazati jog gyakorlásának korlátozására vonatkozó előírásoktól
függetlenül - mindazon részvények alapján történik, amelyhez a kibocsátó létesítő okiratának rendelkezése
alapján szavazati jog kapcsolódik. Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a részvényes
részesedésén kívül az (5) és (6) bekezdés szerinti szavazati jogot is figyelembe kell venni.
(5) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor a részvényes szavazati jogaként kell figyelembe
venni a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot, amelyet
a) a részvényes és harmadik személy olyan megállapodás alapján gyakorolhat, amely lehetővé teszi a
megállapodásban részes felek számára a szavazati jog összehangolt - a kibocsátó felé tartós közös politikára
irányuló - gyakorlását,
b) a részvényes a szavazati jog ideiglenes átruházására irányuló megállapodás alapján gyakorolhat,
c) a részvényes a nála biztosítékként elhelyezett részesedéshez kapcsolódóan, megállapodás alapján
gyakorolhat,
d) a részvényes a részesedésre vonatkozó haszonélvezeti jog alapján gyakorolhat,
e) a részvényes ellenőrzött vállalkozása az a)-d) pontokban meghatározottak alapján gyakorolhat,
f) a részvényes letétkezelőként - a letevő konkrét utasítása hiányában - saját döntése alapján gyakorolhat,
g) harmadik személy - a részvényessel kötött megállapodás alapján - saját nevében, a részvényes javára
gyakorolhat, vagy
h) a részvényes meghatalmazottként - a meghatalmazó konkrét utasítása hiányában - saját döntése alapján
gyakorolhat.
(6) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor figyelembe kell venni a részvényes ellenőrzött
vállalkozásaként működő
a) alapkezelő társaság szavazati jogát, ha az alapkezelő társaság az általa kezelt értékpapír-állományhoz
kapcsolódó szavazati jogot,
b) befektetési vállalkozás, hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési vállalkozás, hitelintézet az általa
kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot
a részvényes, a részvényes másik ellenőrzött vállalkozásának közvetlen, közvetett vagy bármely más módon
adott utasítása alapján gyakorolhatja.
(7) Az (1) bekezdés szerinti arány meghatározásakor nem kell figyelembe venni a részvényes ellenőrzött
vállalkozásaként működő befektetési alapkezelő, ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás, befektetési vállalkozás,
hitelintézet szavazati jogát, ha a befektetési alapkezelő, az ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás, a befektetési
vállalkozás, a hitelintézet rendelkezik portfóliókezelési tevékenység végzésére jogosító engedéllyel, és
a) papír alapú vagy elektronikus eszköz útján adott konkrét utasítása alapján,
b) a részvényestől függetlenül
gyakorolhatja az általa kezelt portfólióhoz kapcsolódó szavazati jogot.
(8) A (7) bekezdésben foglaltak alkalmazásának további feltétele, hogy
a) a részvényes megküldi a Felügyeletnek az ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési alapkezelő,
ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás, befektetési vállalkozás, hitelintézet és a felügyeletüket ellátó, hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatóság megnevezését,
b) a részvényes megküldi a Felügyeletnek arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy
ba) az ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési alapkezelő, ÁÉKBV-t kezelő, befektetési
vállalkozás, hitelintézet a részvényestől függetlenül gyakorolhatja az által kezelt portfólióhoz kapcsolódó
szavazati jogokat, és
bb) az ellenőrzött vállalkozásaként működő befektetési alapkezelőt, ÁÉKBV-t kezelő vállalkozást,
befektetési vállalkozást, hitelintézetet megillető szavazati jog gyakorlásába közvetlen, közvetett utasítással
vagy bármely más módon nem avatkozik be,
c) a részvényes és az ellenőrzött vállalkozásai írásbeli eljárásrendet fogadnak el és tartanak be a szavazati
jog gyakorlásával kapcsolatos egymás közötti információáramlás megakadályozása érdekében.
(9) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség terheli azt a személyt is, aki közvetlenül vagy
közvetve olyan, a Bszt. szerinti pénzügyi eszköznek - ideértve a határidős, opciós szerződéseket is - van a
birtokában, amely - a birtokos egyedüli saját kezdeményezésére vagy megállapodás alapján - a kibocsátó
szavazati jogot biztosító részvényének és szavazati jogának megszerzését teszi lehetővé.
(10) A részvényes mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha a tájékoztatási
kötelezettséget az anyavállalata, vagy ha az anyavállalata is ellenőrzött vállalkozás, akkor annak
anyavállalata teljesíti.
(11) A hitelintézet és a befektetési vállalkozás a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedés esetén
mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha
a) biztosítja, hogy a részesedéshez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,
b) a kibocsátó döntéshozó, ügyvezető, felügyelő szervei vagy testületi tagjainak kinevezésére,
felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt, és
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c) a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok nem haladják meg az
5%-ot.
(12) Az árjegyző mentesül az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség alól, ha
a) biztosítja, hogy a részesdéséhez kapcsolódó szavazati jogot senki se gyakorolhassa,
b) az árjegyzői tevékenység megkezdését és megszüntetését megelőzően értesíti a Felügyeletet,
c) elkülönített nyilvántartást vezet az árjegyzői tevekénységhez szükséges részvényekről és pénzügyi
eszközökről.
(13) Ha az árjegyző a kibocsátóval, tőzsdével árjegyzői megállapodást kötött, akkor a megállapodást a
Felügyelet kérésére bemutatja.
(14) Az e §-ban meghatározott tájékoztatást elmulasztó személy a tájékoztatási kötelezettség teljesítéséig
a részvénytársaságban a szavazati jogát nem gyakorolhatja.
(15) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a szabályozott piac kereskedési napjainak beosztását.

VI. Fejezet
A KÖZÉRDEKLŐDÉSRE SZÁMOT TARTÓ SZEMÉLYRE VONATKOZÓ
ELŐÍRÁSOK
62. § (1) A szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójának legalább három tagú audit bizottságot
kell létrehozni, amelynek tagjait a kibocsátó legfőbb szerve választja.
(2) Az audit bizottság legalább egy tagjának függetlennek kell lennie és rendelkeznie kell számviteli
és/vagy könyvvizsgálói szakképzettséggel. Az audit bizottság tagjává nem válaszható meg az igazgatóság
azon tagja, aki a kibocsátóval munkaviszonyban áll.
(3) Az audit bizottság feladata:
a) a pénzügyi beszámolás folyamatának figyelemmel kísérése,
b) a belső ellenőrzési és kockázatkezelési rendszer hatékonyságának figyelemmel kísérése,
c) az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló könyvvizsgálatának nyomon
követése,
d) a könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég függetlenségének figyelemmel kísérése, ideértve a
könyvvizsgáló, a könyvvizsgáló cég által az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló
könyvvizsgálatán kívül a kibocsátónak nyújtott egyéb szolgáltatásokat is,
e) javaslattétel a könyvvizsgálóra, könyvvizsgáló cégre.
(4) A könyvvizsgáló, könyvvizsgáló cég az éves beszámoló és az összevont (konszolidált) éves beszámoló
könyvvizsgálatának során felmerülő kulcsfontosságú kérdésekről, így különösen a belső ellenőrzési, a
pénzügyi beszámolási folyamattal kapcsolatos jelentős hiányosságokról köteles írásban tájékoztatni az audit
bizottságot.
(5) Az (1) bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmaznia, ha a szabályozott piacra bevezetett értékpapír
kibocsátója rendelkezik olyan testülettel, amelynek tagjai megfelelnek a (2) bekezdésben meghatározott
feltételeknek és a testület feladata ellátni a (3) bekezdésben foglaltakat. A kibocsátónak ebben az esetben a
Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra kell hoznia, hogy melyik testület
látja el a (3) bekezdésben foglaltakat, továbbá a testület összetételét.
(6) E § rendelkezéseinek alkalmazása során a befektetési jegy kibocsátójának a befektetési alap
alapkezelője minősül.

VI/A. Fejezet
SZABÁLYOZOTT PIACRA BEVEZETETT RÉSZVÉNY FORGALOMBAN
TARTÁSÁNAK MEGSZÜNTETÉSÉVEL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
63. § (1) A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről a kibocsátó legfőbb szerve dönt. A
kibocsátó legfőbb szerve akkor határozatképes, ha legalább 50% + 1 szavazati jogot megtestesítő részvény
tulajdonosa van jelen. A döntésnél a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények egy szavazatot
képviselnek. A kibocsátó legfőbb szerve a kivezetésről szóló határozatot legalább háromnegyedes többséggel
hozza meg. A döntésnél a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények egy szavazatot képviselnek.
(2) A szabályozott piacra bevezetett részvény átvezetéséről szóló döntés - amennyiben a kibocsátó
alapszabálya másként nem rendelkezik - a kibocsátó ügyvezetésének a hatáskörébe tartozik.
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(3) A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről, átvezetéséről szóló döntést követő
munkanapon a kibocsátó megküldi a Felügyelet, illetve a szabályozott piac részére
a) a döntést tartalmazó határozatot,
b) az érintett részvény adatait, a kivezetés, vagy az átvezetés tervezett időpontját tartalmazó nyilatkozatot,
c) átvezetés esetén annak a szabályozott piacnak az elérhetőségét, amelyen a részvénnyel kereskednek.
(4) A szabályozott piacra bevezetett részvény kivezetéséről szóló döntésről a kibocsátó a határozat
meghozatalát követő 5 munkanapon belül értesíti a részvénykönyvben bejegyzett részvényeseket a hivatalos
iratok kézbesítésére vonatkozó külön jogszabályok szerint, továbbá - amennyiben a kibocsátó rendelkezik
ilyennel - a hirdetményi lapjában és egy országos terjesztésű napilapban közzéteszi a (3) bekezdés a)-c)
pontjában foglaltakat.
(5) A kivezetésről szóló határozat szabályozott piachoz való benyújtásától a részvény szabályozott piacról
való tényleges, a kivezetéséig eltelt időtartam nem lehet rövidebb, mint 60 kereskedési nap.
(6) Amennyiben a kibocsátó a (3) bekezdésben meghatározott feltételeket teljesíti, a szabályozott piac a
szabályzata szerint gondoskodik a szabályozott piacra bevezetett részvénynek a terméklistáról a kivezetés,
vagy az átvezetés napjával történő levételéről.
(7) A kivezetésről szóló döntés közzétételétől számított hatvannapos jogvesztő határidőn belül a
közgyűlési döntést támogatók kivételével, a társaság azon részvényese kérheti, hogy a társaság a részvényét
vegye meg tőle, akinek az adott részvényét a kivezetés közvetlenül érinti. Az eladási ajánlat nem vonható
vissza.
63/A. § (1) Az eladási ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább:
a) a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan nap forgalommal súlyozott szabályozott piaci
átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,
b) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül a társaság
részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára,
c) amennyiben rendelkezésre áll, a kivezetésről szóló döntést megelőző háromszázhatvan nap
forgalommal súlyozott szabályozott piaci átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,
d) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül érvényesített vételi,
visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,
e) a kibocsátó által a kivezetésről szóló döntést megelőző száznyolcvan napon belül megkötött
megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj
együttes összege,
f) az egy részvényre jutó saját tőke értéke közül a legmagasabb összeg;
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott esetben, az ott meghatározott időszakban kevesebb,
mint harminchat ügyletre került sor, akkor a forgalommal súlyozott átlagárat nem kell figyelembe venni. Az
ellenérték meghatározásánál az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti számított értéket akkor is figyelembe kell
venni, ha az első kereskedési nap és a kivezetésről szóló döntés között eltelt idő kevesebb, mint száznyolcvan
nap, de a kilencven napot meghaladja.
(3) Ha a kibocsátó részvényeit több szabályozott piacra is bevezették, akkor az egyes szabályozott
piacokon külön-külön számított átlagárak közül a legmagasabbat kell figyelembe venni azzal, hogy a
forintértékre történő átszámítás során az ügyletkötés napján érvényes, a Magyar Nemzeti Bank által közzétett
hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.
(4) Az ármeghatározás során figyelmen kívül kell hagyni azt az ügyletet, amely jogerős hatósági döntés
vagy bírósági határozat által megállapítottan nem jogszerű körülmények között jött létre.
(5) Saját tőkeként
a) a legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóban, vagy
b) ha a kibocsátó nem készített még könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolót, akkor a Felügyelet
részére benyújtott éves vagy féléves gyorsjelentésben szereplő értéket kell figyelembe venni azzal, hogy ha a
kibocsátó a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor saját tőkén
a konszolidált saját tőke értendő.
(6) A kibocsátó és az eladási ajánlatot tevő részvényes között a részvényátruházási szerződés az eladási
ajánlat megtételére nyitva álló határidő zárónapján jön létre.
(7) A kibocsátó az ellenérték teljesítésére az eladási ajánlat megtételére nyitva álló határidő zárónapját
követő tíz munkanapon belül köteles. Ha az ellenérték szolgáltatása ezen időpontot követően történik meg, a
kibocsátó késedelmi kamat megfizetésére köteles.
(8) A kibocsátó az ellenérték szolgáltatására nyitva álló határidő lejártát követő két munkanapon belül
köteles a Felügyeletnek bejelenteni az ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét, az utóbbi
esetben a nem vagy részleges teljesítés indokait is.
(9) Az e törvényben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség nem érinti a gazdasági
társaságokról szóló törvényben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettségeket.
64. §
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HARMADIK RÉSZ
BEFOLYÁSSZERZÉS NYILVÁNOSAN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁGBAN
VII. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
65. § (1) E rész rendelkezéseit kell alkalmazni
a) Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott, de szabályozott piacra be nem vezetett részvényekkel
kapcsolatos befolyásszerzésre; és
b) azon részvényekkel kapcsolatos befolyásszerzésre, amelyek magyarországi szabályozott piacra be
vannak vezetve.
(2) Nem kell e rész rendelkezéseit alkalmazni
a) a saját joga szerint társasági formában működő kollektív befektetési formákban; illetve
b) a tagállamok nemzeti bankjaiban
történő befolyásszerzésre.
(3) Ha e fejezet közzétételről, közzétételi kötelezettségről vagy a közzététel kezdeményezéséről
rendelkezik, a közzététel helye a 34. § (4) bekezdésében meghatározott hely.
65/A. § (1) A befolyás mértékének megállapítása során a közvetlen és a közvetett befolyást [5. § (1)
bekezdés 84. pont], az összehangoltan eljáró személyek, valamint a közeli hozzátartozó befolyásának
mértékét egybe kell számítani.
(2) A befolyás mértékének megállapítása során
a) a harmadik személy által saját nevében, de a részvényes javára történő szavazati joggyakorlást a
részvényes szavazati jogaként;
b) a szerződést biztosító mellékkötelezettségként biztosítékul adott részvény alapján a részvényest
megillető szavazati jogot - eltérő megállapodás hiányában - a biztosíték jogosultjának szavazati jogaként
kell figyelembe venni.
(3) A (2) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően a saját nevében, de a részvényes javára eljáró
személy befolyásszerzését kell megállapítani akkor, ha az eljáró harmadik személy nem a 151. § (1)
bekezdésében és a 152. §-ban foglaltaknak megfelelően (részvényesi meghatalmazottként), hanem
részvényesként jegyezteti be magát a részvénykönyvbe.
(4) Összehangoltan eljáró személyeknek minősülnek - tekintet nélkül a célzatra - a csoport [5. § (1)
bekezdés 27. pont] tagjai.

Hatáskörrel rendelkező felügyelet és az alkalmazandó jog
66. § (1) Ha a céltársaság részvényei több tagállam szabályozott piacára be vannak vezetve, a vételi
ajánlat felügyeletét azon tagállam felügyeleti hatósága látja el, amely területén működő szabályozott piacra a
társaság részvényeit legkorábban vezették be.
(2) Ha a céltársaság részvényeinek bevezetése első alkalommal egyidejűleg több tagállamban is
megtörtént, a céltársaság e szabályozott piacoknak és hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságoknak a
kereskedés első napján történő értesítésével határozza meg azt, hogy mely tagállam felügyeleti hatósága lesz
a vételi ajánlat felügyeletére hatáskörrel rendelkező.
(3) A céltársaság a (2) bekezdésben foglaltak szerint meghatározott, a vételi ajánlat felügyeletére
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság megnevezését a 34. § (4) bekezdésében foglalt helyen
haladéktalanul közzéteszi.
(4) Ha a céltársaság vételi ajánlatának felügyeletét a Felügyelet látja el, és a céltársaság székhelye nem
Magyarországon, hanem más tagállamban van, akkor
a) a kötelező vételi ajánlat megtételének a befolyás százalékos mértékéhez kötött határának
meghatározására, illetve a befolyás mértékének számítási módjára;
b) a munkavállalók tájékoztatására; és
c) a céltársaság ügyvezető szervének a vételi ajánlatról való tudomásszerzést követő különleges eljárására
a székhely szerinti ország jogszabályai az irányadóak.
67. §

Befolyásszerzés kötelező nyilvános vételi ajánlat útján
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68. § (1) A céltársaságban, előzetesen - a Felügyelet által jóváhagyott - nyilvános vételi ajánlatot kell
tenni
a) a huszonöt százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez, ha a befolyást szerző részvényesen kívül
senki sem rendelkezik a szavazati jogok tíz százalékát meghaladó befolyással, vagy
b) a harminchárom százalékot meghaladó mértékű befolyásszerzéshez.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó befolyás megszerzésére
a) nem a befolyást szerző közvetlenül erre irányuló magatartása következtében,
b) vételi jog, visszavásárlási jog érvényesítése, illetőleg határidős vételi megállapodás teljesítése alapján,
c) állami vagyonkezelő szervezet által lefolytatott, törvényben szabályozott eljárás keretében, vagy
d) összehangoltan eljáró személyek együttműködése eredményeképpen került sor,
akkor a vételi ajánlatot legkésőbb az 55. § (2) bekezdésében meghatározott közzétételtől számított tizenöt
napon belül kell megtenni.
(3) Összehangoltan eljáró személyek befolyásszerzése esetén a vételi ajánlat megtételére valamennyi
szerződő fél együttesen köteles, kivéve, ha a felek megállapodnak a vételi ajánlatot tevő fél személyéről. A
vételi ajánlat megtételére kötelezett személyében való megállapodás nem mentesíti a feleket a vételi ajánlat
megtételével kapcsolatos felelősség alól.
(4) A vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés lebonyolítására a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének d)
pontjában meghatározott szolgáltatás végzésére vonatkozó engedéllyel rendelkező befektetési vállalkozást,
hitelintézetet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: befektetési szolgáltató) kell megbízni.
(5)
69. § (1) Az ajánlattevő és a 68. § (4) bekezdés alapján megbízott befektetési szolgáltató a vételi ajánlatot
jóváhagyásra benyújtja a Felügyeletnek, ezzel egyidejűleg a vételi ajánlatot és annak a Felügyelet részére
benyújtott mellékleteit megküldi a céltársaság igazgatósága vagy igazgatótanácsa részére, és kezdeményezi a
jóváhagyásra benyújtott vételi ajánlat haladéktalan közzétételét. A közzétételnek a figyelem felhívására
alkalmas módon tartalmaznia kell, hogy a közzétett vételi ajánlatot a Felügyelet még nem hagyta jóvá, illetve
azt, ha az ajánlattevő versenyfelügyeleti eljárást kezdeményez.
(2) A vételi ajánlatnak tartalmaznia kell:
a) az ajánlattevő nevét (megnevezését), lakóhelyét (székhelyét);
b) az ajánlattevőnek, illetve az összehangoltan eljáró személyek megállapodásában részt vevő valamennyi
félnek, illetve az ajánlattevőnek a részvénytársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozójának a
társaságban fennálló közvetlen vagy közvetett befolyása mértékét, a tulajdonában álló részvények
darabszámát, sorozatát;
c) a részvényekért ajánlott ellenérték pénzben kifejezett értékét, az ellenérték összetételét (pénzbeli, illetve
értékpapírral történő teljesítés aránya, értékpapír esetén a felajánlott értékpapír megnevezése stb.), illetve az
ellenérték kiszámításának, teljesítésének módját, ideértve a 74. § (6)-(8) bekezdésében meghatározott
szabályokra történő figyelemfelhívást is;
d) a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidőt;
e) a vételi ajánlat elfogadása (a továbbiakban: elfogadó nyilatkozat) megtételének lehetséges helyét és
módját, továbbá a meghatalmazott vagy közreműködő igénybevételének feltételeit;
f) a közreműködő - a 68. § (4) bekezdés alapján megbízott - befektetési szolgáltató nevét és székhelyét;
g) a (4) bekezdésben meghatározott működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló
jelentés megtekintésének helyét;
h) közös ajánlat esetén az elfogadó nyilatkozatban megjelölt részvényeknek az ajánlattevők közötti
megosztási arányát;
i) a vételi ajánlattól történő elállási jog fenntartására vonatkozó nyilatkozatot arra az esetre, ha az elfogadó
nyilatkozatok alapján nem kerülne sor ötven százalékot meghaladó mértékű befolyás megszerzésére;
j) az ajánlattevő céltársasággal való kapcsolatának leírását;
k) az áttörési szabály eredményeként esetlegesen megszűnő jogok miatt felajánlott kártalanítás összegének
a 76/C. §-ban foglaltak figyelembevételével történő meghatározását és kifizetésének módját;
l) a foglalkoztatásra vonatkozó, valószínűsíthető következményeket;
m) a részvényes és az ajánlattevő közötti, a vételi ajánlat elfogadásával létrejött adásvételi szerződéssel
kapcsolatos jogvitában alkalmazandó jog és az illetékes bíróság meghatározását, és
n) minden egyéb olyan lényeges körülményt, amely a vételi ajánlatot befolyásolhatja.
(3) Tilos a vételi ajánlat oly módon történő meghatározása, amely a részvényesek tekintetében az elfogadó
nyilatkozatra vonatkozóan sérti az egyenlő bánásmód követelményét.
(4) Az ajánlattevő a részvénytársaság jövőbeni működésére vonatkozóan a 8. számú mellékletben
meghatározott kötelező elemeket tartalmazó működési tervet és amennyiben az ajánlattevő akár külföldi,
akár belföldi vállalkozás, gazdasági tevékenységéről jelentést készít.
(5) Az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés valóságtartalmáért az ajánlattevő és a 68. §
(4) bekezdés alapján megbízott befektetési szolgáltató írásban felelősséget vállal. A felelősségvállaló
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nyilatkozatnak tartalmaznia kell, hogy a gazdasági tevékenységről szóló jelentés a valóságnak megfelelő
adatokat és állításokat tartalmaz, valamint nem hallgat el olyan tényt és információt, amely az ajánlattevő és
a vételi ajánlat megítélése szempontjából jelentőséggel bír. A gazdasági tevékenységről szóló jelentés
félrevezető tartalma vagy információ elhallgatása következtében keletkezett kár megtérítéséért az ajánlattevő
és a 68. § (4) bekezdés alapján megbízott befektetési szolgáltató egyetemlegesen felel.
(6) Az ajánlattevőnek és a 68. § (4) bekezdés alapján megbízott befektetési szolgáltatónak a vételi ajánlat
jóváhagyására irányuló kérelméhez mellékelnie kell:
a) a működési tervet és a gazdasági tevékenységről szóló jelentést,
b) annak igazolását, hogy az ajánlatban meghatározott részvények megszerzéséhez szükséges ellenérték
szolgáltatásához az ajánlattevő fedezettel rendelkezik, valamint
c) ha a vételi ajánlat megtételére összehangoltan eljáró személyek által kerül sor és a felek a vételi
ajánlatot nem együttesen teszik meg, az ajánlattevő személyére vonatkozó megállapodást,
d) ha a vételi ajánlatra a 68. § (2) bekezdése alapján kerül sor, a vételi, illetve visszavásárlási jogot
megállapító szerződést, illetve a határidős vételi megállapodás alapján történt részvényszerzés feltételeit
tartalmazó szerződést,
e) a vételi jog esetleges gyakorlására vonatkozó nyilatkozatot, ha a vételi ajánlat a céltársaságban
kilencven százalékot elérő vagy meghaladó befolyás megszerzésére irányul.
(7) A vételi ajánlat fedezete lehet:
a) pénz,
b) az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapír,
c) az Európai Unió vagy az OECD tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézet által kibocsátott
bankgarancia.
(8) Nem kell fedezetet képezni az összehangoltan eljáró személyek által birtokolt részvényekre,
amennyiben azok nyilatkoznak, hogy nem élnek a vételi ajánlattal, és a vételi ajánlat időszakában, valamint
az azt követő két éven belül nem idegenítik el részvényeiket, illetve erre vonatkozó szerződést nem kötnek.
70. § (1) A Felügyelet az erre irányuló kérelem benyújtásától számított tíz munkanapon belül dönt a vételi
ajánlat jóváhagyásáról, vagy ha a kérelem nem alkalmas a jóváhagyásra, legfeljebb három munkanapos
határidő kitűzésével előírhatja a jóváhagyásra benyújtott vételi ajánlat, illetve mellékletei kiegészítését,
részletezését. A módosított vételi ajánlat jóváhagyásáról a Felügyelet három munkanapon belül határoz.
(2) A Felügyelet a jóváhagyást nem tagadhatja meg, ha a vételi ajánlat és mellékletei az e törvényben
foglalt követelményeknek megfelelnek. Ha a Felügyelet a kérelem tárgyában tíz munkanapon belül, illetve
hiánypótlás esetén három munkanapon belül nem dönt, a jóváhagyást megadottnak kell tekinteni.
(3)
(4) Az ajánlattevő a Felügyelet határozatának kézhezvételét, illetve a jóváhagyásra nyitva álló határidő
leteltét követően haladéktalanul köteles kezdeményezni a felügyeleti eljárás eredményének és a vételi
ajánlatnak a közzétételét, az elfogadó nyilatkozat megtételére megadott határidő kezdő és zárónapjának
megjelölésével.
(5) A vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő legalább harminc nap, legfeljebb - beleértve az
esetleges hosszabbítást is - hatvanöt nap lehet. Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő
kezdőnapja nem lehet korábbi időpont, mint a (4) bekezdésben meghatározott közzététel megjelenését követő
második nap, és nem lehet későbbi időpont, mint a közzétételt követő ötödik nap. A Felügyelet a kérelmező
ajánlattevő indokolt kérelmére, az elfogadó nyilatkozat megtételére a vételi ajánlatban meghatározott
határidőt egyszer, legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbíthatja. A kérelmező legkésőbb az eredeti határidő
lejártáig közzéteszi a határidő meghosszabbításának tényét.
(6) Ha a vételi ajánlat közzétételére - a különböző megjelentetési helyeken - eltérő időpontban kerül sor, a
vételi ajánlattal kapcsolatos határidők a később megjelenő közzététel napjától számítandóak.
(7) Az ajánlattevő és az összehangoltan eljáró személyek - természetes személy esetén annak a
részvénytársaságban befolyással rendelkező közeli hozzátartozója -, továbbá mindezek kapcsolt vállalkozásai
(a továbbiakban együtt: kapcsolt személyek) a vételi ajánlat felügyeleti jóváhagyásra történő benyújtásának
napjától az elfogadó nyilatkozatok megtételére nyitva álló határidő záró napjáig a vételi ajánlattal érintett
részvények tekintetében - a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházási szerződés kivételével - a
részvények átruházására, elidegenítésére, megterhelésére vonatkozó ügyletet nem köthetnek. A 68. § (4)
bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő
záró napjáig - a vételi ajánlattal érintett részvényekre a vételi ajánlat keretében kötött részvényátruházási
szerződés kivételével - saját számlás ügyletet nem köthet.
(8)
71. § (1) A vételi ajánlatot a részvénytársaság valamennyi szavazati jogot megtestesítő részvényére,
valamennyi szavazati joggal rendelkező részvényese számára kell megtenni.
(2) Az ajánlattevő - az elfogadásra nyitva álló határidő záró napjáig - a vételi ajánlatot az ellenérték
tekintetében módosíthatja, feltéve, hogy a módosított ellenérték forintban meghatározott értéke meghaladja
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az ajánlatban meghatározott értéket és a módosítást az ajánlattevő közzéteszi. Az ellenérték módosítása
kiterjed a módosítás közzététele előtt tett elfogadó nyilatkozatokra is.

Az ajánlati ár
72. § (1) A vételi ajánlatban az ajánlat tárgyát képező részvények ellenértéke legalább:
a) szabályozott piacra bevezetett részvény esetén
aa) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap forgalommal
súlyozott tőzsdei átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,
ab) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan
napon belül a céltársaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára,
ac) amennyiben rendelkezésre áll, a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző
háromszázhatvan nap forgalommal súlyozott tőzsdei átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,
ad) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan
napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj
együttes összege,
ae) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan
napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben
meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,
af) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan
napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték, és
ag) az egy részvényre jutó saját tőke értéke
közül a legmagasabb összeg;
b) szabályozott piacra be nem vezetett részvény esetén
ba) a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtását megelőző száznyolcvan nap forgalommal
súlyozott átlagára, figyelemmel a (2)-(4) bekezdésben foglaltakra,
bb) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan
napon belül a céltársaság részvényeire ellenérték fejében kötött átruházási szerződés legmagasabb ára,
bc) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan
napon belül érvényesített vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben meghatározott lehívási ár és díj
együttes összege,
bd) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan
napon belül megkötött megállapodásban foglalt vételi, visszavásárlási jog esetén a szerződésben
meghatározott lehívási ár és díj együttes összege,
be) az ajánlattevő, valamint a kapcsolt személyek által a vételi ajánlat benyújtását megelőző száznyolcvan
napon belül megkötött megállapodás alapján a szavazati jog összehangolt gyakorlásáért kapott ellenérték, és
bf) az egy részvényre jutó saját tőke értéke
közül a legmagasabb összeg.
(2) Ha az (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában, illetve b) pontjának ba) alpontjában meghatározott
esetben, az ott meghatározott időszakban kevesebb, mint harminchat ügyletre került sor, akkor a
forgalommal súlyozott átlagárat nem kell figyelembe venni. Az ellenérték meghatározásánál az (1) bekezdés
a) pontjának aa) és ab) alpontja szerinti számított értéket akkor is figyelembe kell venni, ha az első
kereskedési nap és a vételi ajánlat Felügyelet részére történő benyújtása között eltelt idő kevesebb, mint
száznyolcvan nap, de a kilencven napot meghaladja.
(3) Ha a céltársaság részvényeit több szabályozott piacra is bevezették, akkor az egyes szabályozott
piacokon külön-külön számított átlagárak közül a legmagasabbat kell figyelembe venni azzal, hogy a
forintértékre történő átszámítás során az ügyletkötés napján érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamot kell
alkalmazni.
(4) Az ármeghatározás során figyelmen kívül kell hagyni azt az ügyletet, amely jogerős hatósági döntés
vagy bírósági határozat által megállapítottan nem jogszerű körülmények között jött létre.
(5) Saját tőkeként
a) a legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolóban, vagy
b) ha a céltársaság nem készített még könyvvizsgáló által hitelesített éves beszámolót, akkor a Felügyelet
részére benyújtott éves vagy féléves gyorsjelentésben szereplő értéket kell figyelembe venni azzal, hogy ha a
céltársaság a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor saját
tőkén a konszolidált saját tőke értendő.
73. § Ha a vételi ajánlat 69. § (1) bekezdése szerinti közzétételét megelőzően az ajánlattevő
megkeresésére a céltársaság igazgatósága a céltársaság működésére vonatkozó információt adott át az
ajánlattévő vagy a meghatalmazottja részére, azt az ajánlattevő, a meghatalmazottja, illetve a 68. § (4)
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bekezdés alapján megbízott befektetési szolgáltató köteles az üzleti titokra, az értékpapírtitokra, valamint a
bennfentes kereskedelem tilalmára vonatkozó szabályoknak megfelelően kezelni.

A céltársaság ügyvezető szervének különleges eljárása
73/A. § (1) Ha a céltársaság alapszabálya ezt előírja, a céltársaság igazgatósága, igazgatótanácsa, illetve
felügyelőbizottsága (a továbbiakban: igazgatóság) a vételi ajánlat kézhezvételének időpontjától vagy - ha
erről a kézhezvételt megelőzően az igazgatóság már tudomást szerzett - a vételi ajánlattétel szándékáról
történő tudomásszerzés időpontjától a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszakon belül nem hozhat - a
(2) bekezdésben foglaltak kivételével - olyan döntést, amely alkalmas a befolyásszerzésre irányuló eljárás
megzavarására (így nem határozhat az alaptőke felemeléséről vagy a társaság saját részvényeinek
megszerzéséről stb.).
(2) Az (1) bekezdés szerinti alapszabályi tilalom nem zárja ki azt, hogy a céltársaság igazgatósága
a) a 75. § szerinti ellenajánlat megtételének ösztönzése végett eljárjon, illetőleg
b) a közgyűlés által az (1) bekezdés szerinti időpontot megelőzően elfogadott határozat végrehajtása
érdekében hozzon döntést, feltéve, hogy az a céltársaság szokásos üzleti tevékenységének körébe tartozik.
(3) Nem minősül az (1) bekezdés szerinti alapszabályi tilalom megsértésének, ha a céltársaság
igazgatósága a vételi ajánlat megtételét, illetőleg az arra vonatkozó tudomásszerzést követően a gazdasági
társaságokról szóló törvény szabályai szerint összehívott közgyűlésen elfogadott határozata alapján, a
határozatban nevesített esetekben és módon jár el.
(4) A céltársaság igazgatósága köteles a vételi ajánlatot véleményezni, és azt a működési terv és az
ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentés megtekintésének helyén a részvényesek számára - az
elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját megelőzően - közzétenni. Az igazgatóság
véleményének kötelező tartalmi elemeit a 9. számú melléklet tartalmazza. Ha a Felügyelet a vételi ajánlatot
módosított tartalommal hagyta jóvá, az igazgatóság szükség esetén a módosításokra tekintettel újabb
véleményt tehet közzé.
(5) A céltársaság igazgatósága - kivéve a 68. § (2) bekezdésének c) és d) pontja szerinti befolyásszerzés
esetét - köteles a társaság költségén a vételi ajánlat értékelésével független pénzügyi tanácsadót megbízni. A
szakértői értékelést az igazgatóság a véleménnyel azonos módon teszi közzé. Az igazgatóság a szakértői
vélemény közzétételéről hirdetmény útján értesíti a részvényeseket.
(6) A céltársaság igazgatósága a vételi ajánlatot a kézhezvételt követően haladéktalanul köteles
megküldeni a munkavállalók képviselőinek. A céltársaság igazgatóságának véleményéhez csatolni kell a
munkavállalók véleményét is, ha az az igazgatóság véleményének közzétételekor az igazgatóság
rendelkezésére áll.
(7) Az (1)-(3) bekezdésben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a
céltársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot
a) olyan társaság tette, amely céltársaságként hasonló rendelkezéseket saját magára nézve nem alkalmaz,
vagy
b) az a) pontban meghatározott társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság tette.
(8) A céltársaság igazgatósága az e §-ban szabályozott különleges eljárása során a céltársaság hosszú távú
üzleti, stratégiai jelentőségű céljainak figyelembevételével köteles eljárni.

A vételi ajánlat elfogadása
74. § (1) Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő kezdő napját követően valamennyi, az
ajánlat tárgyát képező részvénnyel rendelkező részvényes bejelentheti, hogy részvényét, vagy annak az
elfogadó nyilatkozatban meghatározott részét a vételi ajánlatban foglalt feltételek szerint át kívánja ruházni.
(2) Az elfogadó nyilatkozatot személyesen, vagy meghatalmazott útján lehet megtenni. Az elfogadó
nyilatkozat meghatalmazott, illetve közreműködő (pl. posta) útján történő megtételével kapcsolatos
felelősség az elfogadó nyilatkozatra jogosultat terheli.
(3) Az elfogadó nyilatkozat nem vonható vissza.
(4) Az ajánlattevő valamennyi felajánlott részvényt köteles megvásárolni, kivéve, ha az elfogadó
nyilatkozatok alapján az ajánlattevő nem szerezne a céltársaságban ötven százalékot meghaladó befolyást, és
a vételi ajánlat erre az esetre tartalmazta az elállás jogának fenntartását. Tilos a részvényesek között a vételi
ajánlat elfogadására vonatkozó jogosultság gyakorlása során az egyenlő bánásmód követelményét
megsérteni.
(5) Az ajánlattevő és az elfogadó nyilatkozatot tevő részvényes között a részvény-átruházási szerződés az
elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapján jön létre, kivéve, ha a verseny-felügyeleti
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eljárás ezen a napon még nem zárult le. Ez utóbbi esetben a szerződés a verseny-felügyeleti engedély
megadásának napján jön létre.
(6) Az ajánlattevő az ellenérték teljesítésére a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő zárónapját verseny-felügyeleti eljárás esetén a verseny-felügyeleti engedély megadásának napját - követő öt
munkanapon belül köteles.
(7) Ha az ellenérték nem vagy nem kizárólagosan pénz, az elfogadó nyilatkozatot tevő - az elfogadó
nyilatkozattal egyidejűleg - kérheti, hogy az ajánlattevő az ellenértéket pénzben fizesse meg.
(8) Ha az ellenérték szolgáltatása a (6) bekezdésben foglalt időpontot követően történik meg, az
ajánlattevő késedelmi kamat megfizetésére köteles. Ha az ellenérték megfizetésére a (6) bekezdésben
meghatározott határidő lejártát követő harminc napon belül nem kerül sor, az elfogadási nyilatkozatot tevő
elállhat a szerződéstől. Az eladó elállási jogának gyakorlása esetén az ajánlattevő köteles ennek tényét a
Felügyeletnek két munkanapon belül bejelenteni. A késedelmi kamat megfizetése, az elállási jog gyakorlása
nem érinti a Felügyeletnek azon jogát, hogy az ellenérték megfizetésére vonatkozó szabályok megsértése
esetén az e törvényben meghatározott szankciókat alkalmazza.

Az ellenajánlat
75. § (1) Az elfogadó nyilatkozat megtételére nyitva álló határidő zárónapját megelőző tizenötödik napig
bárki jogosult új vételi ajánlat megtételére (a továbbiakban: ellenajánlat). Az ellenajánlatra - a (2)-(4)
bekezdésben meghatározott eltéréssel - a vételi ajánlatra vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni.
(2) Az ellenajánlat akkor tehető közzé, és az ellenajánlatot a Felügyelet akkor hagyja jóvá, ha az a
részvényesek számára kedvezőbb, mint a vételi ajánlat vagy a korábbi ellenajánlat. Az ellenajánlat akkor
minősül kedvezőbbnek, ha az legalább öt százalékkal magasabb forintban kifejezett ellenértéket tartalmaz.
Ha újabb ellenajánlatra kerül sor, ez az ellenajánlat akkor minősül kedvezőbbnek, ha legalább további öt
százalékkal magasabb forintban meghatározott ellenértéket határoz meg, mint a korábbi ellenajánlat.
(3) Ha az újabb ellenajánlat az ajánlattevő által korábban megtett ajánlattól (ellenajánlattól) csak az
ellenérték tekintetében tartalmaz eltérést, úgy annak jóváhagyásáról a Felügyelet három napon belül határoz.
(4) Az ellenajánlat jóváhagyásával és annak a 70. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételével az
előző vételi ajánlat (ellenajánlat), illetve az arra tett elfogadó nyilatkozat hatályát veszti.

A vételi ajánlattételi eljárás lezárása
76. § Az ajánlattevő és a 68. § (4) bekezdése alapján megbízott befektetési szolgáltató a vételi ajánlat
elfogadására nyitva álló határidő zárónapját követő két naptári napon belül a vételi ajánlat eredményét a
Felügyeletnek bejelenti, és azt a bejelentéssel egyidejűleg a vételi ajánlat közzétételére vonatkozó szabályok
szerint közzéteszi. Az ajánlattevő az ellenérték szolgáltatására nyitva álló határidő lejártát követő két naptári
napon belül köteles a Felügyeletnek bejelenteni az ellenérték teljesítésének vagy nem teljesítésének tényét,
az utóbbi esetben a nem vagy részleges teljesítés indokait is.

Az áttörés
76/A. § (1) A céltársaság alapszabálya előírhatja, hogy vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszakban
nem alkalmazható az ajánlattevőre
a) a céltársaság alapszabályában foglalt, a részvények átruházására vonatkozó korlátozás; és
b) a céltársaság és a részvényese közötti, illetve a céltársaság részvényesei között az alapszabály ilyen
tartalmú módosítását követően kötött megállapodásban foglalt, a részvények átruházására vonatkozó
korlátozás.
(2) A céltársaság alapszabálya előírhatja, hogy a céltársaság részvényeseinek azon közgyűlésén, amely a
73/A. §-ban foglalt rendelkezésekkel összhangban védekezési intézkedésekről határoz,
a) nem alkalmazható az alapszabályában foglalt, szavazati jogra vonatkozó korlátozás, ha a korlátozás
nem a részvényesnek juttatott vagyoni előny ellentételezése;
b) nem alkalmazható a céltársaság és a részvényese közötti, illetve a céltársaság részvényesei között az
alapszabály ilyen tartalmú módosítását követően kötött megállapodásban foglalt, szavazati jogra vonatkozó
korlátozás, amennyiben a korlátozás nem a részvényesnek juttatott vagyoni előny ellentételezése; és
c) a többszörös szavazati jogot megtestesítő részvények - ha a többszörös szavazati jog nem valamely
egyéb jog elvonásának ellentételezése - egy szavazatot érnek.
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(3) A céltársaság alapszabályában az (1), illetőleg a (2) bekezdés alapján előírt rendelkezéseket a
céltársaság közgyűlésének erre vonatkozó felhatalmazása alapján nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a
céltársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot
a) olyan társaság tette, amely céltársaságként hasonló rendelkezéseket saját magára nézve nem alkalmaz,
vagy
b) az a) pontban meghatározott társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság tette,
feltéve, hogy a felhatalmazásra a nyilvános vételi ajánlat közzétételét megelőző 18 hónapon belül került sor.
(4) Az (1)-(3) bekezdésekben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha a céltársaságban a magyar államnak
elsőbbségi részvénye van.
76/B. § (1) A céltársaság alapszabálya előírhatja, hogy ha az ajánlattevő a vételi ajánlattételi eljárás során
a szavazati jogot megtestesítő részvények legalább hetvenöt százalékát megszerezte, a céltársaság
részvényeseinek közgyűlését összehívhatja, kezdeményezheti az alapszabály módosítását, valamint az
igazgatósági, igazgatótanácsi és felügyelőbizottsági tag visszahívását, illetve kinevezését.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerinti közgyűlésen
a) a 76/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti korlátozások, valamint az igazgatósági, igazgatótanácsi és
felügyelő-bizottsági tag kinevezésére és visszahívására vonatkozó különleges jogok nem gyakorolhatók; és
b) a többszörös szavazati jogot biztosító részvények - ha a többszörös szavazati jog nem valamely egyéb
jog elvonásának ellentételezése - egy szavazatot érnek.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jog ellentételezéseként a részvényest a befolyásszerzővel szemben eladási jog
illeti meg, amellyel a hetvenöt százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű szavazati jog 55. § (2)
bekezdésében meghatározott közzétételétől számított kilencven napon belül élhet.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott eladási jogát gyakorló részvényes által felajánlott részvény vételára
megegyezik a vételi ajánlatban meghatározott vételárral. Ha a közgyűlést összehívó részvényes az eltelt
időszakban ennél magasabb áron vásárolt részvényeket, akkor a vételár e magasabb értékkel egyezik meg.
(5) Az (1)-(4) bekezdésekben foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni abban az esetben, ha a
céltársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános vételi ajánlatot
a) olyan társaság vagy a társasággal összehangoltan eljáró társaság tette, amely céltársaságként hasonló
rendelkezéseket saját magára nézve nem alkalmaz; vagy
b) az a) pontban meghatározott társaság közvetlen vagy közvetett befolyása alatt álló társaság tette.
(6) Az (1)-(4) bekezdésekben foglaltak nem alkalmazhatóak, ha a céltársaságban a magyar államnak
elsőbbségi részvénye van.
76/C. § (1) Ha a szavazatelsőbbségi részvényesnek az érintett részvény megszerzésekor nem volt, illetve
nem lehetett tudomása a 76/A. § és a 76/B. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott, a részvény által
megtestesített szavazati jog gyakorlására vonatkozó korlátozás esetleges bekövetkezéséről, s e korlátozás
következtében kára keletkezik, számára az ajánlattevőtől, illetve az áttörést megvalósító személytől, illetve
egyéb szervezettől kártalanítás jár.
(2) A kártalanítás minimális mértékéről a céltársaság alapszabályában kell rendelkezni. A kártalanítás
alapszabályban meghatározott minimális összege nem haladhatja meg a céltársaság törzsrészvénye értékének
annyiszorosát, ahányszoros szavazati jogot a szavazatelsőbbségi részvény hordoz.
(3) A (2) bekezdésben foglaltak alapján a kártalanítást az ajánlattevő fizeti meg pénzben, legkésőbb a
76/A. § vagy a 76/B. § szerint összehívott közgyűlés időpontját megelőző nyolcadik munkanapig.

A vételi és eladási jog gyakorlása
76/D. § (1) Ha az ajánlattevő
a) a 69. § (6) bekezdésének e) pontja szerint, a vételi ajánlat, illetve az önkéntes vételi ajánlat felügyeleti
jóváhagyására vonatkozó kérelmében úgy nyilatkozott, hogy a vételi jogával élni kíván,
b) a sikeres vételi ajánlat, illetve az önkéntes vételi ajánlat lezárását követő három hónapon belül
kilencven százalékot elérő vagy azt meghaladó mértékű befolyással rendelkezik a céltársaságban, és
c) igazolja, hogy megfelelő fedezettel rendelkezik a vételi jog tárgyát képező részvények megszerzéséhez
szükséges ellenérték teljesítéséhez,
a vételi ajánlat, illetve az önkéntes vételi ajánlat lezárását követő három hónapon belül vételi jogot
gyakorolhat a céltársaságnak a tulajdonába nem került részvényei tekintetében.
(2) Az ajánlattevő az (1) bekezdésben meghatározott időtartamon belül bejelenti a Felügyeletnek és
egyidejűleg közzéteszi a vételi jog gyakorlására vonatkozó szándékát. A bejelentés és a közlemény
tartalmazza a részvények
a) átadás-átvételének helyét, idejét és módját,
b) ellenértékét, és
c) ellenértéke megfizetésének idejét és módját.
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(3) Az ajánlattevő a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott ellenértéket a vételi jog gyakorlása
bejelentésével egyidejűleg az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező hitelintézetnél nyitott letéti
számlán a céltársaság részvényesei javára elhelyezi.
(4) A vételi jog gyakorlásának eredményeképpen megszerzendő részvények ellenértéke a vételi
ajánlatban, illetve az önkéntes vételi ajánlatban meghatározott vételár és az egy részvényre jutó saját tőke
értéke közül a magasabb összeg. Saját tőkeként a legutolsó, könyvvizsgáló által hitelesített éves
beszámolóban feltüntetett értéket kell figyelembe venni azzal, hogy ha a társaság a számviteli jogszabályok
értelmében konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor saját tőkén a konszolidált saját tőke értendő.
(5) A céltársaság a határidőben át nem adott részvényeket érvénytelenné nyilvánítja, és helyettük új
részvényeket bocsát ki, amelyeket a vételi jog gyakorlására tekintettel az ajánlattevő rendelkezésére bocsát.
(6) Ha a vételi ajánlati eljárás lezárásakor az ajánlattevőnek a céltársaságban fennálló befolyása eléri a
kilencven százalékot, a fennmaradó részvények tulajdonosainak - az 55. § (2) bekezdésében meghatározott
közzétételt követő kilencven napon belül - írásban megtett kérésére köteles e részvényeket is megvásárolni.
A vételi kötelezettség esetén az ellenérték legkisebb összegének meghatározására a (4) bekezdésben
foglaltakat megfelelően alkalmazni kell.
77. § (1) Ha valaki a 68-76/D. §-ban, illetőleg a 2001. évi L. törvény 82. §-ának (3) bekezdésében
foglaltaktól eltérő módon szerez befolyást, a céltársaságban szavazati jogot nem gyakorolhat. A befolyást
szerző a befolyásszerzésre irányadó szabályokba ütközően, vagy e szabályok megkerülésével szerzett
befolyását köteles a szerzést vagy a Felügyelet határozatának kézhezvételét követő hatvan napon belül
megszüntetni.
(2) A befolyást szerző az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség teljesítéséig a céltársaságban semmilyen
részvényesi jogát nem gyakorolhatja.
78. § Ha a vételi ajánlat eredményeként nem kerül sor a vételi ajánlat tárgyát képező valamennyi részvény
átruházására, de az ajánlattevő a 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű befolyást szerzett, az
ajánlattevőnek a további befolyásszerzése során nem kell újabb vételi ajánlatot tennie. Ha a vételi ajánlat
eredményeként megszerzett befolyás mértéke nem éri el a 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket,
úgy az ajánlatevőnek a további - a 68. § (1) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó befolyásszerzéshez előzetesen újabb vételi ajánlatot kell tennie.

Befolyásszerzés önkéntes vételi ajánlat útján
79. § (1) Vételi ajánlat útján történő befolyásszerzésre akkor is sor kerülhet, ha a vételi ajánlat tétele nem
kötelező (a továbbiakban: önkéntes vételi ajánlat). Önkéntes vételi ajánlat útján történő befolyásszerzésre a
kötelező vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés szabályai irányadóak azzal az eltéréssel, hogy a 71. §ban az ajánlattétel kötelező legkisebb mértékére vonatkozó, valamint a 73/A. § (4) és (5) bekezdésében
meghatározott szabályt nem kell alkalmazni, illetve ellenajánlat nem tehető. Az ajánlattevő, az ajánlattevő
befolyásoló részesedése alatt álló vállalkozás, valamint a vele összehangoltan eljáró személyek, illetve
bármelyikük megbízásából harmadik személy újabb önkéntes vételi ajánlatot az önkéntes vételi ajánlat
lezárásától számított hat hónapon belül nem tehet.
(2) Ha az elfogadó nyilatkozatokban felajánlott részvények száma a vételi ajánlatban meghatározott
mértéket meghaladja, a részvények átruházására kizárólag a részvények névértékének arányában kerülhet
sor.
(3) Nem tehető önkéntes vételi ajánlat a kötelező vételi ajánlatnak a 69. § (1) bekezdésében meghatározott
közzétételétől az annak elfogadására nyitva álló határidő záró napjáig.
80. § (1) Az e fejezetben meghatározott rendelkezésektől csak akkor lehet eltérni, ha ezt törvény lehetővé
teszi.
(2) Az e fejezetben meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettség nem érinti a Gt.-ben
meghatározott bejelentési és közzétételi kötelezettségeket.
(3) A tőzsde - a Felügyelet által jóváhagyott - szabályzatában a tőzsdén forgalmazott részvények vételi
ajánlattétel útján történő megszerzéséhez további feltételeket írhat elő.

Felügyeleti együttműködés
80/A. § (1) Ha a céltársaság részvényei több tagállam szabályozott piacára be vannak vezetve, akkor a
Felügyelet a befolyásszerzéssel és a vételi ajánlattal kapcsolatos döntéseit a határozatok meghozatalától
számított két munkanapon belül megküldi az érintett tagállamok felügyeletei hatóságainak.
(2) A Felügyelet a tagállamok felügyeleti hatóságainak kérésére haladéktalanul rendelkezésre bocsátja a
befolyásszerzés tárgyában kért információkat.
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(3) Ha a Felügyelet tudomására jut, hogy az Európai Unió másik tagállamában befolyásszerzés
szabályaival kapcsolatos szabálytalanságokat követnek vagy követtek el, értesíti az illetékes felügyeleti
hatóságot.
(4) A Felügyelet adatkezelésére, adatközlésére és adattovábbítására a 392-394. §-ban foglaltakat és külön
jogszabály előírásait kell alkalmazni.

NEGYEDIK RÉSZ
VIII. Fejezet
81-90. §

IX. Fejezet
91-107/A. §

ÖTÖDIK RÉSZ
A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÓK ÉS AZ ÁRUTŐZSDEI SZOLGÁLTATÓK
MŰKÖDÉSI TEVÉKENYSÉGI SZABÁLYAI
X. Fejezet
108-112. §

XI. Fejezet
113-114. §

XII. Fejezet
115-137. §

XIII. Fejezet
AZ ÉRTÉKPAPÍROK SZÁMLÁN TÖRTÉNŐ FORGALMAZÁSA
Rendelkezés a dematerializált értékpapír tulajdonjogáról
138. § (1) A dematerializált értékpapír (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: értékpapír)
megszerzésére és átruházására kizárólag értékpapírszámlán történő terhelés, illetve jóváírás útján kerülhet
sor.
(2) Az értékpapír tulajdonosának - az ellenkező bizonyításáig - azt kell tekinteni, akinek számláján az
értékpapírt nyilvántartják.

Központi értékpapírszámla
139. § (1) A központi értéktár a központi értékpapírszámlát értékpapír-számlavezetőnként vezeti. A
központi értéktár az átalakításra benyújtott, de át nem vett értékpapírokról vezetett központi
értékpapírszámlát a kibocsátó nevén vezeti.
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(2) Ha az értékpapír-számlavezető az általa vezetett értékpapírszámlán olyan terhelést hajt végre, amely
jóváírásként más számlavezető által vezetett értékpapírszámlán jelenik meg, a terhelést a jóváírandó központi
értékpapírszámla számának megjelölésével kell végrehajtani.
(3) A központi értékpapírszámlán történt forgalmat követően az értékpapír-számlavezető a nála vezetett
értékpapírszámlán - a központi értékpapírszámlán történő jóváírással egyező értéknappal - az értékpapírt
haladéktalanul jóváírja.

Az értékpapírszámla
140. § (1) Az értékpapír-tulajdonos részére értékpapírszámlát a befektetési vállalkozás és a hitelintézet, a
335/A. § (1) bekezdésében meghatározott személyek tulajdonában álló értékpapírról értékpapírszámlát a
központi értéktár vezet (a továbbiakban együtt: számlavezető).
(2) Az értékpapírszámla értékpapír-számlaszerződéssel jön létre. Értékpapírszámlaszerződéssel a
számlavezető kötelezettséget vállal arra, hogy a vele szerződő fél (számlatulajdonos) tulajdonában álló
értékpapírt a számlavezetőnél megnyitott értékpapírszámlán nyilvántartja és kezeli, a számlatulajdonos
szabályszerű rendelkezését teljesíti, valamint a számlán történt jóváírásról, terhelésről és a számla
egyenlegéről a számlatulajdonost értesíti.
141. § (1) Az értékpapírszámla tartalmazza
a) a számla számát és elnevezését,
b) a számlatulajdonos azonosítására külön jogszabályban előírt adatokat,
c) az értékpapír kódját (ISIN azonosító), megnevezését és mennyiségét, továbbá
d) az értékpapír zárolására való utalást.
(2) Nem alkalmazható a számlatulajdonos megnevezéseként szám (számcsoport), jelige vagy bármely
más, a számlatulajdonos személyének elfedésére alkalmas utalás.
142. § (1) Az értékpapírszámlán végrehajtott műveletről a számlavezető a művelet napján visszaigazolást
állít ki és azt az üzletszabályzatában meghatározott módon megküldi a számlatulajdonosnak. A számlavezető
az értékpapírszámla forgalmáról és egyenlegéről a számlatulajdonos kérésére haladéktalanul számlakivonatot
állít ki.
(2) A számlakivonat az értékpapír tulajdonjogát harmadik személyek felé a kiállítás időpontjára
vonatkozóan igazolja. A számlakivonat nem ruházható át és nem lehet engedményezés tárgya.
143. § (1) Az értékpapírszámla feletti rendelkezésre a számla tulajdonosa, illetve az a személy jogosult,
akit erre a számla tulajdonosa meghatalmazott. A számlavezető felé a meghatalmazás csak akkor hatályos, ha
azt vele az üzletszabályzatában meghatározott módon és tartalommal írásban közölték.
(2) Az értékpapírszámlán nyilvántartott, közös tulajdonban álló értékpapír feletti rendelkezési jog
együttesen vagy a tulajdonosok által választott és a számlavezetőnek bejelentett közös képviselő útján
gyakorolható.
(3) Ha a számla tulajdonosa csődeljárás, felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alatt áll, a számla
feletti rendelkezésre kizárólag a vagyonfelügyelő, a felszámoló vagy a végelszámoló jogosult. A csődeljárás,
a felszámolási eljárás és a végelszámolás hivatalos lapban való közzététele után a számlavezető számla feletti
rendelkezést csak ezen személyektől fogadhat el. A számlatulajdonos köteles a vagyonfelügyelő, a
felszámoló, a végelszámoló nevét a kirendelést, kijelölést követő három napon belül a számlavezetőnek
bejelenteni.
(4) A rendelkezésre jogosultak aláírásmintáját a számlavezetővel az üzletszabályzatában meghatározott
módon közölni kell.
(5) Az értékpapírszámla feletti rendelkezési jog gyakorlására jogszabály formanyomtatvány alkalmazását
írhatja elő.

Zárolt értékpapír-alszámla
144. § (1) A számlavezető zárolt értékpapír-alszámlára vezet át minden olyan értékpapírt, amelyet
jogszabály, bírósági, hatósági intézkedés vagy szerződés alapján harmadik személyt megillető jog terhel,
illetőleg amelyről a számlatulajdonos így rendelkezik.
(2) Az alszámlán meg kell jelölni a zárolás jogcímét - így különösen óvadék, zálogjog, bírósági letét,
igényper, végrehajtási eljárás - és azt a személyt, akinek javára azt bejegyezték.
(3) Az alszámláról kiállított számlakivonatot a számlavezető megküldi a számlatulajdonosnak és annak a
személynek, akinek javára a jogosultságot bejegyezte, továbbá az érintett bíróságnak, végrehajtónak, más
hatóságnak. Ugyanígy kell eljárni a jogosultság bejegyzésének törlése esetén is.
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(4) Az alszámláról az értékpapír csak akkor szabadítható fel, illetve terhelhető meg újra, ha a zárolásra
okot adó körülmény megszűnt, és erről az arra jogosult nyilatkozik. Ez esetben az értékpapír-számlavezető
az értékpapírt haladéktalanul visszavezeti az értékpapírszámlára.
(5) Ha a számlatulajdonos a zárolás időtartama alatt az értékpapírt jogosult elidegeníteni, a számlavezető
gondoskodik arról, hogy a zárolásra okot adó körülmény feltüntetésével az értékpapír jóváírásra kerüljön az
új számlatulajdonos javára vezetett értékpapírszámlához kapcsolódó zárolt értékpapír-alszámlán.
(6) Ha az a személy, akinek javára a zárolás történt, igazolja, hogy az értékpapír tulajdonjogát
megszerezte, a számlavezető haladéktalanul gondoskodik az értékpapírnak az új tulajdonos által megjelölt
értékpapírszámlára történő átutalásáról.

Az értékpapírszámla megszűnése
145. § (1) Az értékpapírszámlaszerződést a számlatulajdonos bármikor határidő nélkül felmondhatja, a
felmondás - a számla kimerülése kivételével - azonban csak akkor érvényes, ha egyidejűleg más
számlavezetőt megjelöl.
(2) A számlavezető a szerződést harmincnapi felmondással akkor szüntetheti meg, ha tevékenységével
felhagy, vagy a számlatulajdonos a számlavezetéshez kapcsolódó fizetési kötelezettségét ismételt felszólítás
ellenére nem teljesíti. A számlavezető a felmondás közlésével egyidejűleg felhívja a számlatulajdonost, hogy
a felmondási idő alatt jelölje meg az új számlavezetőt. Új számlavezető kijelölése hiányában a felelős őrzés
szabályait kell alkalmazni.
(3) A felmondás csak írásban érvényes.
(4) Az értékpapírszámla kimerülése az értékpapírszámlaszerződést nem szünteti meg.

A számlarendszer részletes szabályai
146. § Az értékpapírszámla és az értékpapír letéti számla kezelésének, a számlarendszer működtetésének
részletes szabályait külön jogszabály állapítja meg.

XIV. Fejezet
ÜGYFÉLSZÁMLA
147. § (1) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet és az árutőzsdei szolgáltató - a 148. §-ban foglalt eset
kivételével - ügyfélszámlát vezet. Az ügyfélszámlán kell nyilvántartani a számlatulajdonost megillető
bevételt, és az ügyfélszámláról kell teljesíteni a számlatulajdonost terhelő kifizetést. Az ügyfélszámlán
elkülönítetten kell nyilvántartani az azonnali, illetőleg az opciós és határidős ügyletekből eredő követeléseket
és kötelezettségeket. A befektetési vállalkozás köteles ügyfélszámla-szerződést kötni azzal az ügyféllel,
akinek a megbízásából portfóliókezelést, letéti őrzést, letétkezelést végez.
(2) A befektetési vállalkozás, a hitelintézet és az árutőzsdei szolgáltató az ügyfelek tulajdonát képező
ügyfélszámla-állományt - ha e törvény másként nem rendelkezik - letéti számlán köteles elhelyezni.
(3) Az ügyfélszámla nyitásra és kezelésre vonatkozó szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
148. § Befektetési szolgáltatási tevékenységet végző hitelintézet az ügyfél által igénybe vett befektetési
szolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó pénzforgalmat - az ügyfél kifejezett rendelkezése alapján - az
ügyfél bankszámláján is lebonyolíthatja.

XV. Fejezet
TULAJDONOSI MEGFELELTETÉS. A RÉSZVÉNYESI MEGHATALMAZOTT
Tulajdosi megfeleltetés
149. § (1) Dematerializált értékpapír esetén a kibocsátó kérelme vagy a Felügyelet határozata alapján
tulajdonosi megfeleltetésre kerülhet sor. A Felügyelet tulajdonosi megfeleltetésről akkor határozhat, ha ez
feladatai ellátása érdekében szükséges. A tulajdonosi megfeleltetést a központi értéktár által meghatározott
eljárási rend szerint, a kibocsátó kérelmében vagy a Felügyelet határozatában megjelölt időpontban hatályos
adatokra nézve kell végrehajtani.
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(2) A tulajdonosi megfeleltetés esetén az értékpapírszámla-vezető átadja a központi értéktárnak azoknak
az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatait és értékpapírjaik darabszámát, akik a tulajdonosi
megfeleltetést elrendelő felügyeleti határozatban vagy a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó kibocsátói
kérelemben meghatározott időpontban, az ott meghatározott dematerializált értékpapírral rendelkeznek.
(3) Dematerializált részvény esetén - ha a tulajdonosi megfeleltetésre a kibocsátó kérelme alapján kerül
sor -, azoknak az értékpapírszámla-tulajdonosoknak az azonosító adatai és részvényeinek darabszáma
átadására kerül sor, akik a tulajdonosi megfeleltetésre vonatkozó kibocsátói kérelemben meghatározott
időpontban, az ott meghatározott dematerializált részvénnyel rendelkeznek, és nem rendelkeztek a
részvénykönyvbe történő bejegyzés megtiltásáról, vagy nem kérték törlésüket.
(4) A kibocsátó és a Felügyelet jogosult a hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok esetén a tulajdonosi
megfeleltetés alapján rendelkezésre álló adatokat az Országos Betétbiztosítási Alapnak átadni.
150. §

Részvényesi meghatalmazott (nominee)
151. § (1) Az értékpapír-számlavezető, a letétkezelő, vagy az elszámolóház a részvényessel írásban kötött
szerződés (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: szerződés) alapján, a részvényes meghatalmazottjaként
(a továbbiakban: részvényesi meghatalmazott), saját nevében a részvényes javára gyakorolhatja a
részvénytársasággal szemben a részvényesi jogokat. Részvényesi meghatalmazott devizakülföldi is lehet, ha
saját joga alapján jogosult a saját nevében a részvényes javára a részvénytársasággal szemben a tagsági jogok
gyakorlására. Ez a szabály megfelelően irányadó akkor is, ha a részvénytársasággal szemben a tagsági jogok
gyakorlására másodlagos értékpapír kibocsátása alapján, a másodlagos értékpapír tulajdonosa (végső
jogosult) javára kerül sor.
(2) A részvényesi meghatalmazott tevékenysége mindazon részvényesi jog gyakorlására kiterjedhet,
amely jog gyakorlására a részvényes jogosult. A részvényesi meghatalmazott kizárólag az általa vezetett
értékpapírszámlán nyilvántartott vagy a nála letétbe helyezett részvények alapján gyakorolhat részvényesi
jogokat.
(3) A szerződés nem lehet része az értékpapírszámla vezetésére, az értékpapír letétkezelésére létesített,
illetve más befektetési szolgáltatási, vagy kiegészítő befektetési szolgáltatási szerződésnek. A szerződésben
rendelkezni kell a részvényes és a részvényesi meghatalmazott közötti kapcsolattartás, az utasítás
kikérésének és megadásának, a tájékoztatási kötelezettség teljesítésének módjáról.
152. § (1) A részvényesi meghatalmazott a részvénytársasággal szemben részvényesi jogokat a
részvénykönyvbe részvényesi meghatalmazottként történő bejegyzését követően gyakorolhat. A
bejegyzésnek tartalmaznia kell részvényfajtánként a joggyakorlás alapjául szolgáló részvények mennyiségét.
(2) Ha a részvénytársaságban történő tulajdonszerzés hatósági engedélyhez kötött, a részvényesi
meghatalmazott kizárólag a részvényessel, illetve belföldi székhelyű részvénytársaság részvényeire
kibocsátott másodlagos értékpapír esetén annak tulajdonosával (végső jogosulttal) együtt jegyezhető be a
részvénykönyvbe.
153. § (1) A részvényesi jogok gyakorlása során a részvényesi meghatalmazott köteles az ilyen személytől
elvárható gondossággal eljárni. A részvényesi meghatalmazott köteles feltüntetni azt, illetve nyilatkozni
arról, hogy nem tulajdonosként, hanem részvényesi meghatalmazottként jár el. E tevékenysége során
közreműködőt kizárólag indokolt mértékben vehet igénybe.
(2) A részvényesi meghatalmazott tevékenysége nem irányulhat joggal való visszaélésre.
(3) A részvényesi meghatalmazott a részvényes (másodlagos értékpapír esetén annak tulajdonosa), a
részvénytársaság vagy a Felügyelet felhívására köteles megjelölni az általa képviselt részvénytulajdonosokat,
és a részvénytársaság vagy a Felügyelet felhívására köteles igazolni a megbízás fennállását. Ha a
meghatalmazott ennek nem tesz eleget, a részvénytársasággal kapcsolatos szavazati joga nem gyakorolható.
(4) Minden érdekeltségét valószínűsítő harmadik személy a Felügyeletnél kezdeményezheti a részvényesi
meghatalmazott által képviselt részvénytulajdonosok megismerését.
(5) Amennyiben a tagsági jogok gyakorlására másodlagos értékpapír külföldön történő kibocsátása
alapján kerül sor, a másodlagos értékpapír devizakülföldi letétkezelője („depositary”) részvényesi
meghatalmazottként eljárhat, ha a másodlagos értékpapír kibocsátására irányadó jognak, valamint a részvény
kibocsátója és a másodlagos értékpapír letétkezelője közötti megállapodásnak megfelelő, a részvényesi jogok
gyakorlására irányuló meghatalmazással rendelkezik.
154. § (1) A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest a szerződésben meghatározott módon és
időben tájékoztatni a részvénytársaságnak a Gt. és e törvény előírásai alapján közzétett hirdetményeiről, a
közgyűlés határozatairól, és azok tartalmáról, valamint a részvényesi jogok gyakorlása körében tett
intézkedéseiről és azok következményeiről.
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(2) A részvényesi meghatalmazott köteles a részvényest tájékoztatni a részvénytársasággal kapcsolatban
tudomására jutott minden, a részvényesi jogok gyakorlását befolyásoló információról, valamint a birtokába
került okiratok tartalmáról. Az okiratokról a részvényes kérésére bármikor köteles másolatot szolgáltatni.
(3) A részvényesi meghatalmazott a közgyűlést megelőzően köteles írásban kikérni a részvényes
utasítását. A részvényesi meghatalmazott olyan időben köteles a részvényestől utasítást kérni, hogy a
részvényesnek az utasítás megadásához kellő idő álljon rendelkezésére.
(4) Az utasításkérésben részletesen ismertetni kell a közgyűlés napirendi pontjait és a részvénytársaság
által a részvényeseknek megküldött előterjesztéseket.
(5) A részvényes utasításának hiányában - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével -, illetve ha a
részvényes utasítása nem egyértelmű, a részvényesi meghatalmazott a részvényes szavazati jogát nem
gyakorolhatja.
(6) A részvényes utasításának hiányában a részvényesi meghatalmazott csak abban az esetben
gyakorolhatja a részvényes szavazati jogát, ha
a) a részvényesi meghatalmazott a (3) és (4) bekezdésben meghatározott utasításkérésben a napirendi
pontok szerint közölte az általa javasolt szavazás tartalmát és indokát, feltéve, hogy
b) a részvényesi meghatalmazott tevékenységére vonatkozó szerződés kifejezetten tartalmazza a
részvényesi meghatalmazott általános, a részvényes részéről bármikor visszavonható felhatalmazását arra,
hogy ha a részvényes nem válaszol az utasításkérésre, az a részvényesi meghatalmazott által közölt szavazás
tartalmának jóváhagyását jelenti.
(7) A közgyűlési szavazás során a részvényesi meghatalmazott köteles biztosítani a részvényesek eltérő
utasításának megfelelő arányokat.
155. § (1) A részvényesi jogok gyakorlására kötött szerződés megszűnése esetén e tényről a részvényesi
meghatalmazott a részvénytársaságot haladéktalanul értesíti, amennyiben korábban a részvénykönyvbe
részvényesi meghatalmazottként bejegyzésre került.
(2) A részvényesi meghatalmazott a részvényes erre vonatkozó írásos rendelkezése esetén köteles
haladéktalanul gondoskodni a részvénykönyvben a részvényesi meghatalmazottként történt bejegyzése
törléséről.
(3) Devizakülföldi részvényesi meghatalmazott belföldön végzett tevékenységére e fejezet rendelkezéseit
kell alkalmazni, azzal, hogy devizakülföldi ügyfeleivel szembeni felelősségére a rá vonatkozó külföldi
szabályozást kell alkalmazni.
(4) Az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a részvényes és a részvényesi meghatalmazott
szerződésére, a részvényesi jogok részvényesi meghatalmazott által történő gyakorlására a Ptk. megbízásra
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

XVI. Fejezet
A BEFEKTETÉSI SZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGEKKEL ÖSSZEFÜGGŐ
SZABÁLYOK
A befektetési hitelezés
156. § (1) A befektetési hitelt nyújtó köteles - a hitelkihelyezés megalapozottsága, áttekinthetősége, a
kockázatok felmérése, ellenőrzése és csökkentése érdekében - az igazgatóság által elfogadott belső hitelezési
szabályzatot kidolgozni és alkalmazni.
(2) Befektetési hitel nyújtásával járó ügylet kizárólag írásban köthető. Szóban kötött ügyletnél az
ügyletkötést két munkanapon belül írásban vissza kell igazolni.
(3) Befektetési hitel nem nyújtható
a) a hitelnyújtó által kibocsátott részvény megvásárlásához,
b) a hitelnyújtó tulajdonában lévő egyszemélyes részvénytársaság által kibocsátott részvény
megvásárlásához,
c) olyan vállalkozás részére, amelyben a hitelnyújtó tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó részesedéssel
rendelkezik.
(4) A befektetési hitelt nyújtónak a hitelnyújtásra vonatkozó döntés előtt meg kell győződnie a szükséges
fedezet, illetőleg biztosíték meglétéről, azok valós értékéről és érvényesíthetőségéről. A döntés alapjául
szolgáló iratokat az ügyletre vonatkozó szerződéssel együtt kell őrizni.
157. §

490

157/A-157/B. §

Halasztott pénzügyi teljesítés
158-160. §

XVII. Fejezet
161-167. §

XVIII. Fejezet
ÉRTÉKPAPÍR-KÖLCSÖNZÉS
168. § (1) A befektetési vállalkozás, a befektetési alapkezelő, a befektetési alap, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, a pénzügyi intézmény, az önkéntes kölcsönös biztosító
pénztár, a magánnyugdíjpénztár és a biztosító a tevékenység megkezdését megelőzően bejelenti a
Felügyeletnek, ha értékpapír-kölcsönzést kíván végezni. A bejelentéshez mellékelni kell a KHR igazolását a
tagság, fennállásáról, ha az értékpapír-kölcsönzést nem referenciaadat-szolgáltatók részére végzik.
(2) Értékpapír kölcsönügylet tárgya akkor lehet, ha a kölcsönbe adó értékpapír feletti rendelkezési joga
nem korlátozott. Forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes, elővásárlási, vételi, visszavásárlási,
óvadéki és zálogjoggal terhelt értékpapír kölcsönügylet tárgya nem lehet. Nyomdai úton előállított, névre
szóló értékpapír csak üres forgatmánnyal ellátva lehet kölcsönügylet tárgya.
(3) A kölcsönbe adott értékpapír tulajdonjoga átszáll a kölcsönbe vevőre.
(4) Értékpapírkölcsön-szerződés kizárólag határozott időre köthető.
169. § Ha a kölcsönbe vevő az értékpapír-kölcsönzésre vonatkozó szerződésben vállalt esedékességkor az
értékpapírt visszaszolgáltatni nem tudja, akkor a kölcsönbe adó részére fizetendő pénzbeli kártérítés
legkisebb összegeként a kölcsönbe adás, illetőleg az esedékesség napjának árfolyamai közül a magasabbat
kell figyelembe venni.
170. § (1) Az értékpapír-kölcsönzéséhez az értékpapír tulajdonosával kötött értékpapír-kölcsönzési
keretszerződés vagy értékpapírkölcsön-szerződés létrejötte szükséges. Az értékpapír-kölcsönzési
keretszerződés, illetőleg értékpapírkölcsön-szerződés az értékpapír tulajdonosa és az értékpapírt kölcsönvevő
másik fél között létrejött más szerződés része nem lehet.
(2) Az értékpapír-kölcsönzési keretszerződésnek, illetőleg az értékpapírkölcsön-szerződésnek tartalmaznia
kell:
a) a kölcsönbe adható, illetőleg a kölcsönbe adott értékpapír megnevezését, ISIN kódját, sorozatát;
b) a kölcsönbe adható, illetőleg a kölcsönbe adott értékpapír mennyiségét;
c) keretszerződés esetén azon időszak megjelölését, amely alatt az értékpapír kölcsönbe adható;
d) az értékpapírkölcsön futamidejét;
e) a kölcsönzési díjat;
f) arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a kölcsön futamideje alatt az értékpapírban megtestesített és
azzal kapcsolatos jogokat a kölcsönbe adó nem gyakorolhatja; és
g) részvény esetén a felek megállapodását a szavazati jog gyakorlására vonatkozóan.
(3) Értékpapír-kölcsönzési keretszerződés esetén a kölcsönbe adásban közreműködő befektetési
vállalkozás, hitelintézet a kölcsönbe adás tényéről a mennyiség és futamidő megjelölésével az értékpapír
tulajdonosát értesíti. Ha a befektetési vállalkozás, a hitelintézet az értékpapír tulajdonosa (kölcsönbe adó)
által meghatározott korlátozásokat túllépi, a túllépéssel okozott károkért korlátlan felelősséggel tartozik.
171. § Az értékpapírkölcsönre az e törvényben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. pénzkölcsönre
vonatkozó szabályait kell alkalmazni.

XIX. Fejezet
172. §
172/A. §
173. §
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174. §
175-177. §
177/A. §
178. §

Nyilvánosságra hozatal
178/A. §
179. §
180-181. §

XIX/A. Fejezet
ÖSSZEVONT ALAPÚ FELÜGYELET
A befektetési vállalkozások összevont alapú felügyelete
181/A. § (1) Összevont alapú felügyelet alá tartozik az a befektetési vállalkozás, amelynek
a) legalább egy hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, vagy befektetési vállalkozás leányvállalata van, vagy
ilyen típusú intézményben részesedési viszonnyal rendelkezik, vagy
b) anyavállalata pénzügyi holdingtársaság.
(2) Az összevont alapú felügyelet kiterjed az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési
vállalkozásra, és
a) az (1) bekezdés a) pontja szerinti hitelintézetére, pénzügyi vállalkozására, befektetési vállalkozására,
befektetési alapkezelőre és járulékos vállalkozására, amelyben ellenőrző befolyással vagy részesedési
viszonnyal rendelkezik,
b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti pénzügyi holding társaságra és annak olyan hitelintézetére, pénzügyi
vállalkozására, befektetési vállalkozására, befektetési alapkezelőre és járulékos vállalkozására, amelyben
ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik.
181/B. § (1) A Felügyelet feladata a 181/A. § (1) bekezdésében meghatározott, Magyarországon
bejegyzett befektetési vállalkozás összevont pénzügyi helyzeten alapuló felügyelete.
(2) A Felügyeletnek nem feladata a pénzügyi holdingtársaság, a vegyes tevékenységű holdingtársaság,
továbbá a külföldi befektetési vállalkozás, pénzügyi holdingtársaság és vegyes tevékenységű holdingtársaság
prudens működésének egyedi alapú vizsgálata, elemzése, értékelése.
(3) A Felügyelet az összevont alapú felügyeleti körbe történő bevonás alól - a 181/A. § (1) bekezdésében
meghatározott befektetési vállalkozás kérelmére - mentesítheti a hitelintézetet, a pénzügyi vállalkozást, a
befektetési vállalkozást vagy a járulékos vállalkozást, ha
a) székhelye olyan harmadik országban van, amelynek jogrendszere nem teszi lehetővé a szükséges
adatok, információk átadását,
b) bevonása félrevezető eredményre vezetne (így különösen, ha az ellenőrző befolyása vagy részesedési
viszonya időtartama előreláthatóan nem haladja meg az egy évet),
c) bevonása az összevont alapú felügyelet célját tekintve elhanyagolható lenne, mivel mérlegfőösszege és
mérlegen kívüli tételeinek a Bszt. 101. §-ának (6) bekezdése szerint számított összege nem éri el az
anyavállalat vagy a részesedési viszonnyal bíró vállalkozás mérlegfőösszegének egy százaléka, illetve a
kettőmilliárd-ötszázmillió forint közül a kisebb értéket.
(4) Ha több vállalkozás külön-külön nem, de együttesen eléri a (3) bekezdés c) pontjában meghatározott
érték közül a kisebbet, nem tekinthető elhanyagolható jelentőségűnek, és a Felügyelet nem adhat mentesítést
az összevont alapú felügyeleti körbe történő bevonás alól.
(5) Ha a Felügyelet dokumentumok vagy helyszíni ellenőrzés alapján szoros kapcsolatot állapít meg,
összevont alapú felügyelet alá tartozónak minősíthet valamely magyarországi bejegyzésű befektetési
vállalkozást, illetőleg meghatározhatja, hogy valamely vállalkozásra az összevont alapú felügyelet kiterjed.
(6) A Felügyelet engedélyezheti, hogy - bár a befektetési vállalkozás nem tartozik a 181/A. § (1)
bekezdése alapján összevont alapú felügyelet alá - a befektetési vállalkozás anyavállalatának olyan
vállalkozásával, amely Magyarországon bejegyzett és ezen anyavállalat ellenőrző befolyása alatt áll vagy a
vállalkozásban az anyavállalat részesedési viszonnyal rendelkezik, összevont alapon is, e fejezet előírásai
szerint feleljen meg a kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírásoknak.

492

Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás prudens működése
181/C. § (1) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás [181/A. § (1) bekezdésének
a) pontja], illetőleg a pénzügyi holdingtársaság [181/A. § (1) bekezdésének b) pontja] felelős azért, hogy az
ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások együttesére is biztosított legyen a prudens működés, a
kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírások betartása.
(2) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás, illetőleg a pénzügyi holdingtársaság
igazgatósága az összevont alapú felügyeletre vonatkozó előírások betartása és végrehajtása érdekében
utasíthatja az ellenőrző befolyása alatt álló hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás és
járulékos vállalkozás igazgatóságát, amely köteles azt végrehajtani.
(3) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás igazgatósága köteles megjelölni,
hogy mely ügyvezető tagja felelős az ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások prudens működéséért.
(4) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás felügyelő bizottsága köteles
gondoskodni az ellenőrző befolyása alatt álló hitelintézet, pénzügyi vállalkozás és befektetési vállalkozás
belső ellenőrzésének megfelelő működéséről.

Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás kockázatvállalása és
tőkemegfelelése
181/D. § (1) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás, a 18l/A. § (2) bekezdésében
meghatározott vállalkozásokkal együtt, összevont alapon is köteles megfelelni a Bszt. 101. §-ban a
nagykockázat vállalásra vonatkozóan meghatározott korlátozásnak.
(2) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak és a 181/A. § (2) bekezdésében
meghatározott vállalkozásoknak együttesen rendelkezniük kell az összevont alapon számított, a Bszt. 105. §ának (1), (2) és (5) bekezdésében meghatározott tőkekövetelményt elérő, összevont alapon számított
szavatoló tőkével. Az összevont alapon számított szavatoló tőke számításának módját külön jogszabály
határozza meg.
(3) A kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírásoknak való összevont alapú megfelelést az összevont
alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás, illetőleg a pénzügyi holdingtársaság számítja ki. A
pénzügyi holdingtársaság köteles a számításokat átadni az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési
vállalkozásnak. A pénzügyi holdingtársaság összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás
leányvállalata az összevont alapú számításához szükséges egyedi adatokat köteles elkülönítetten kezelni, és
azokat nem használhatja fel más célra.
(4) Ha egy befektetési vállalkozás ellenőrző befolyás alatt áll vagy egy vállalkozás ezen befektetési
vállalkozásban részesedési viszonnyal rendelkezik és maga is ellenőrző befolyással vagy részesedési
viszonnyal rendelkezik egy másik hitelintézetben, pénzügyi vállalkozásban, befektetési vállalkozásban vagy
járulékos vállalkozásban (a továbbiakban: többszörös ellenőrző befolyás vagy részesedési viszony), a
kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírásoknak való összevont alapú megfelelés számítását minden, az
összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak, illetőleg a pénzügyi holdingtársaságnak el
kell végeznie.
(5) Többszörös ellenőrző befolyás vagy részesedési viszony esetén a Felügyelet engedélyezheti, hogy a
tőkemegfelelési és kockázatvállalási előírásoknak való összevont alapú megfelelés számítását csak a legfelső
szinten lévő, összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó befektetési vállalkozás, illetőleg pénzügyi
holdingtársaság végezze el.
(6) A Felügyelet az (5) bekezdés szerinti mentesítést a következő feltételek együttes fennállása esetén
adhat:
a) a legfelső szinten lévő magyarországi bejegyzésű befektetési vállalkozás, illetőleg pénzügyi
holdingtársaság a mentesítendő magyarországi bejegyzésű befektetési vállalkozásban ellenőrző befolyással
vagy részesedési viszonnyal rendelkezik,
b) a legfelső szinten lévő befektetési vállalkozás, illetőleg pénzügyi holdingtársaság a mentesítendő
befektetési vállalkozást az összevont kockázatvállalási és tőkemegfelelési számításokba bevonja,
c) a szavatoló tőkének a többszörös ellenőrző befolyás alatt vagy részesedési viszonyban álló
vállalkozások közötti megfelelő megosztása biztosított,
d) olyan nem harmadik országban székhellyel rendelkező hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési
vállalkozás, befektetési alapkezelő vagy járulékos vállalkozás esetén, amelyben a (4) bekezdés szerinti
da) befektetési vállalkozás ellenőrző befolyással, vagy
db) pénzügyi holding társaság ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal
rendelkezik.
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A prudens működésre vonatkozó előírásoknak való összevont alapú megfelelés
számítása során alkalmazható módszerek
181/E. § (1) Az összevont kockázatvállalási és tőkemegfelelési adatok meghatározásához szükséges
számítások során az Szmt. szerinti bevonási módszerek alkalmazandók. Az adatok nyilvántartása,
meghatározása és a bevonási módszerek tekintetében az Szmt. 10. §-ának (4) bekezdését figyelmen kívül kell
hagyni.
(2) A Felügyelet engedélyezheti, hogy a kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírásoknak való összevont
alapú megfelelés számításába az anyavállalat valamely leányvállalatát az Szmt. közös vezetésű vállalkozások
konszolidálására vonatkozó szabályai szerint, tőkerészesedésének arányában vonja be, ha szerződés
biztosítja, hogy az anyavállalatot kötelezettség csak tulajdoni hányada arányában terheli és a társtulajdonosok
pénzügyi helyzete kielégítő.
(3) A kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírásoknak való összevont alapú megfelelés számításába a
részesedési viszonyban álló hitelintézetet, pénzügyi vállalkozást, befektetési vállalkozást vagy járulékos
vállalkozást az Szmt. közös vezetésű vállalkozások konszolidálására vonatkozó szabályai szerint kell
bevonni, ha azt egy részesedési viszonnyal rendelkező, az összevont alapú felügyelet hatálya alá tartozó
befektetési vállalkozás egy vagy több, az összevont mérésekbe be nem vont vállalkozással közösen irányítja,
és kötelezettség csak tulajdoni hányada arányában terheli.
(4) A kockázatvállalási és tőkemegfelelési előírásoknak való összevont alapú megfelelés számításába a
részesedési viszonyban álló hitelintézetet, pénzügyi vállalkozást, befektetési vállalkozást vagy járulékos
vállalkozást az Szmt. társult vállalkozások konszolidálására vonatkozó szabályai szerint kell bevonni a (2)(3) bekezdésekben meghatározott eltéréssel.
(5) Ha az ellenőrző befolyás tőkekapcsolat nélkül valósul meg, az összevonás módszerét a Felügyelet
állapítja meg.
(6) Az összevont szavatoló tőke számítása során a szavatoló tőkéből le kell vonni a 181/B. § (3)
bekezdése alapján mentesített vállalkozásban fennálló részesedés könyv szerinti értékét, valamint az ilyen
vállalkozás részére nyújtott alárendelt kölcsöntőke könyv szerinti értékét.
181/F. § (1) Az olyan hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás és járulékos vállalkozás,
amelyben az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás, illetőleg a pénzügyi
holdingtársaság ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik - ha jogszabály másként nem
rendelkezik -, köteles a befektetési vállalkozás, illetőleg a pénzügyi holdingtársaság részére az összevont
alapú felügyelet érdekében szükséges minden adatot és információt megadni. Ezen egyedi adatot és
információt köteles az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás és a pénzügyi
holdingtársaság elkülönítetten - az adatvédelmi előírások betartásával - kezelni.
(2) Az olyan hitelintézettől, pénzügyi vállalkozástól, befektetési vállalkozástól és járulékos vállalkozástól,
amelyben az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás, illetőleg a pénzügyi
holdingtársaság ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik, a Felügyelet közvetlenül is
kérhet az összevont alapú felügyelet érdekében szükségessé váló adatot és információt.
(3) A Felügyelet az összevont alapú felügyelettel kapcsolatban felmerülő feladatai ellátása érdekében a
következő személyektől is kérhet - közvetlenül vagy az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési
vállalkozáson keresztül közvetve - adatot, amely - ha jogszabály másként nem rendelkezik - köteles azt a
Felügyeletnek megadni:
a) az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozással szoros kapcsolatban álló személy,
b) az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás anyavállalatával vagy a befektetési
vállalkozásban részesedési viszonnyal rendelkező személlyel más szoros kapcsolatban álló személy, és
c) a 181/B. § (3) bekezdése alapján mentesített hitelintézet, pénzügyi vállalkozás, befektetési vállalkozás
vagy járulékos vállalkozás.
(4) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak, illetőleg a pénzügyi
holdingtársaságnak rendelkeznie kell a felügyelet érdekében szükséges adatok és információk szolgáltatására
alkalmas információs rendszerrel, illetőleg azok megbízhatóságát biztosító informatikai és belső ellenőrzési
rendszerrel.
(5) Ha az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás anyavállalata vegyes tevékenységű
holding társaság, akkor a vegyes tevékenységű holding társaság és azon vállalkozások - amelyekre az
összevont alapú felügyelet kiterjed - közötti ügyletek ellenőrzését a Felügyelet végzi. Az összevont alapú
felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak rendelkeznie kell olyan kockázatkezelési eljárással és belső
ellenőrzési rendszerrel, beleértve a számviteli politikáját és a beszámolási rendszerét, amely alkalmas az
előbb említett ügyletek meghatározására, mérésére és ellenőrzésére, amelyeket a Felügyelet ellenőriz. Ha az
ügyletek veszélyeztetik az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás pénzügyi helyzetét,
akkor a Felügyelet intézkedést alkalmaz.
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Bejelentési kötelezettség
181/G. § (1) Az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás és a pénzügyi
holdingtársaság haladéktalanul köteles bejelenteni a 181/A. § (2) bekezdésében, valamint a 181/F. § (3)
bekezdésében meghatározott szoros kapcsolat létrejöttét, módosulását, illetőleg megszűnését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségnek a magyarországi bejegyzésű befektetési
vállalkozás külföldi pénzügyi holdingtársaság anyavállalata az összevont alapú felügyelet alá tartozó
befektetési vállalkozásán keresztül is eleget tehet.

Felügyeleti ellenőrzés
181/H. § (1) A 181/A. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott vállalkozások körében a Felügyelet
jogosult - helyszínen kívül, illetőleg helyszínen - ellenőrizni a 181/A-181/G. §-ban foglalt rendelkezések
betartását.
(2) A 181/F. § (3) bekezdésében meghatározott személyek körében a Felügyelet - helyszínen kívül,
illetőleg helyszínen - ellenőrizheti az összevont alapú felügyelettel kapcsolatban felmerülő feladatok ellátása
érdekében átadott jelentések, adatok, információk hitelességét.

A Felügyelet nemzetközi együttműködése más országok felügyeleti hatóságaival az
összevont alapú felügyelet tekintetében
181/I. § (1) A Felügyelet - harmadik ország felügyeleti hatóságának kérésére - a viszonosság mérlegelése
alapján, illetőleg érvényben lévő felügyeleti megállapodás esetén, az összevont alapú felügyeleti feladatok
ellátásához szükséges jelentéseket, adatokat és információkat harmadik ország felügyeleti hatóságnak
átadhatja, ha a harmadik ország felügyeleti hatósága megfelelő, a magyar szabályozással legalább
egyenértékű jogi védelmet képes garantálni a részére nyújtott információk kezeléséhez.
(2) A 181/H. § szerinti ellenőrzést a Felügyelet harmadik ország felügyeleti hatóságának kérésére is
végezhet, valamint a viszonosság mérlegelése alapján, illetőleg érvényben lévő felügyeleti megállapodás
esetén hozzájárulhat, hogy azt a hozzájárulást kérő felügyeleti hatóság, illetve egy általa kijelölt
könyvvizsgáló vagy egyéb szakértő végezze el.
181/J. § (1) Ha a befektetési vállalkozás anyavállalat, akkor az összevont alapú felügyeletet az Európai
Unió a befektetési vállalkozást engedélyező tagállamának hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága látja
el.
(2) Ha a befektetési vállalkozás anyavállalata pénzügyi holdingtársaság, akkor az összevont alapú
felügyeletet a befektetési vállalkozást engedélyező tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága látja
el.
(3) Ha egy magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás és egy más tagállambeli befektetési
vállalkozás ugyanazon pénzügyi holdingtársaság leányvállalata, az összevont alapú felügyeletet - a (4)
bekezdésben foglalt eltéréssel - azon tagállam felügyeleti hatósága látja el, amelyben a pénzügyi
holdingtársaságot bejegyezték.
(4) Ha egy magyarországi székhelyű befektetési vállalkozás és egy más tagállambeli befektetési
vállalkozás
a) ugyanazon pénzügyi holding társaság leányvállalata, de egyikük székhelye sem abban a tagállamban
található, amelyben a pénzügyi holding társaság székhelye, vagy
b) több olyan pénzügyi holding társaság leányvállalata, amelyeknek a székhelye különböző tagállamban
található, és ezen tagállamok mindegyikében engedélyeztek befektetési vállalkozás leányvállalatot,
az összevont alapú felügyelet ellátásáról az érintett (beleértve a pénzügyi holding társaság székhelye szerinti
tagállamot is) tagállamok felügyeleti hatóságai közötti megállapodás dönt. Megállapodás hiányában az
összevont alapú felügyelet a legnagyobb mérlegfőösszeggel rendelkező befektetési vállalkozás, egyezőség
esetén a korábban engedélyezett befektetési vállalkozás felügyeletét ellátó hatóság feladatát képezi.
(5) A (2)-(4) bekezdésben meghatározottaktól a felügyeleti hatóságok a közöttük lévő megállapodások
alapján eltérhetnek, de ebben az esetben a megállapodás megkötése előtt a pénzügyi holding társaság
véleményét is ki kell kérni.
(6) A (4) és (5) bekezdés alapján kötött megállapodásnak az összevont alapú felügyeleti célok elérése
érdekében biztosítania kell a megfelelő információáramlást és a felügyeleti hatóságok között szükséges
együttműködést.
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(7) Ha az összevont alapú felügyeletet nem az anyavállalatnak minősülő vállalkozás felügyeleti hatósága
látja el, az anyavállalat felügyeleti hatósága az összevont alapú felügyelet érdekében szükséges
információkat az összevont felügyeletet ellátó felügyeleti hatóság számára köteles megadni.
(8) A Felügyelet az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátása érdekében más tagállam felügyeleti
hatóságával szorosan együttműködik.
(9) A Felügyelet az összevont alapú felügyeleti feladatok ellátásához szükséges jelentéseket, adatokat és
információkat más tagállam felügyeleti hatóságának átadhatja.
(10) A 181/H. § szerinti ellenőrzést a Felügyelet más tagállam felügyeleti hatóságának kérésére is
végezhet, valamint hozzájárulhat, hogy azt a hozzájárulást kérő felügyeleti hatóság, illetve egy általa kijelölt
könyvvizsgáló vagy egyéb szakértő végezze el.
(11) Ha a Felügyelet a konszolidáló felügyeleti hatóság, akkor a (7)-(9) bekezdésben rögzítetteken kívül
az Európai Unió tagállamának hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságokkal történő együttműködése
kiterjed a felügyeleti tevékenységek tervezésére és összehangolására
a) a rendes működés során, ideértve az irányítási rendszerre és a kockázatkezelési követelményre
vonatkozó rendelkezések ellenőrzését a befektetési vállalkozás belső tőkemegfelelési folyamatának
értékelését, a felügyeleti felülvizsgálatot, a nyilvánosságra hozatali követelmények alkalmazását, valamint a
befektetési vállalkozással szemben alkalmazott intézkedéseket,
b) szükség esetén az illetékes központi bankok bevonásával a válsághelyzetekre való felkészülés és a
válsághelyzetek során, ideértve a befektetési vállalkozások működésében és a pénzügyi piacokon zajló
kedvezőtlen folyamatokat is.
(12) A Felügyelet minden olyan információt megad a tagállami illetékes felügyeleti hatóságnak, amely
1. az összevont felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás tulajdonosi szerkezetének feltárását, valamint
a befektetési vállalkozás illetékes felügyeleti hatóságának azonosítását szolgálja,
2. az összevont felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozástól származó információk gyűjtésére és
ellenőrzésére vonatkozó eljárásokat tartalmazza,
3. olyan az összevont felügyelet alá tartozó hitelintézetet, befektetési vállalkozást, pénzügyi vállalkozást,
befektetési alapkezelő társaságot vagy járulékos vállalkozást érintő válsághelyzetre utal, amely súlyosan
érinti a befektetési vállalkozást,
4. a felügyeleti felülvizsgálat keretében előírt többlet-tőkekövetelményre, valamint a működési kockázat
tőkekövetelményének fejlett mérési módszerrel történő számításának korlátozására vonatkozik, és
5. befolyásolja a másik tagállam illetékes hatóságának felügyelete alá tartozó befektetési vállalkozás
prudenciális helyzetét.
(13) A Felügyelet kérelemre a (12) bekezdésben rögzítetteken kívül minden olyan információt megad a
másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságának, amelyet ezen hatóság felügyeleti feladatainak ellátása
érdekében szükségesnek tart.
(14) Ha a Felügyelet egy másik tagállamban székhellyel rendelkező EU-szintű befektetési vállalkozás
anyavállalat vagy EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalat leányvállalatát felügyeli és olyan
információra van szüksége, amellyel az EU-szintű befektetési vállalkozás anyavállalat vagy EU-szintű
pénzügyi holding társaság anyavállalat felügyeleti hatósága már rendelkezik, akkor a Felügyeletnek
elsődlegesen ehhez a hatósághoz kell fordulnia.
(15) Ha a Felügyelet látja el az összevont alapú felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás felügyeletét,
és olyan válsághelyzet áll elő - ideértve a pénzügyi piacokon zajló kedvezőtlen folyamatokat is -, amely
potenciálisan veszélyezteti a pénzügyi rendszer stabilitását azon tagállamok bármelyikében, amelyben
a) az ezen befektetési vállalkozás ellenőrző befolyása alatt álló hitelintézetnek, befektetési vállalkozásnak,
befektetési alapkezelő társaságnak és pénzügyi vállalkozásnak, vagy
b) az olyan hitelintézetnek, befektetési vállalkozásnak, befektetési alapkezelő társaságnak és pénzügyi
vállalkozásnak, amelyben részesedési viszonnyal rendelkezik,
a székhelye van, vagy amely tagállamban olyan befektetési vállalkozás létesített rendszerszinten jelentős
fióktelepet, amelyre a Felügyelet összevont alapú felügyelete kiterjed, akkor a Felügyelet haladéktalanul
köteles tájékoztatni az érintett tagállam központi kormányát, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát,
valamint központi bankját.
181/K. § E fejezet, valamint a 391. § f) és g) pontjának és a 10. számú melléklet 1. m) pontjának
alkalmazásában személy: a természetes személy, a jogi személy, továbbá a jogi személyiséggel nem
rendelkező gazdasági társaság.

XIX/B. Fejezet
KIEGÉSZÍTŐ FELÜGYELET
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Pénzügyi konglomerátum
181/L. § (1) Pénzügyi konglomerátum - e törvény szerint - az a csoport [5. § (1) bekezdésének 27. pontja],
a) amelynek élén
1. befektetési vállalkozás áll vagy
2. nem szabályozott vállalkozás áll, és a csoport tevékenysége a (3) bekezdésben foglaltaknak
megfelelően jelentős mértékben a pénzügyi ágazatba sorolható, és
b) amelyben van olyan vállalkozás, amely a biztosítási szolgáltatási ágazathoz és olyan vállalkozás, amely
a banki vagy befektetési szolgáltatási ágazathoz tartozik és
c) amely vállalkozásaiban összevontan (konszolidáltan), illetőleg aggregáltan mért tevékenység mind a
biztosítási szolgáltatási, mind a banki vagy befektetési szolgáltatási ágazatban jelentős a (4) vagy (5)
bekezdésben meghatározott feltételeknek megfelelően.
(2) A pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozás
a) az anyavállalat, ha a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások közül egyetlen vállalkozás sem
rendelkezik benne ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal,
b) a legnagyobb mérlegfőösszegű anyavállalat, ha a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások
között több, az a) pontban foglaltaknak megfelelő anyavállalat található,
c) a legnagyobb mérlegfőösszegű vállalkozás azon vállalkozások közül, amelyekben - a pénzügyi
konglomerátumhoz tartozó vállalkozások közül - egyetlen vállalkozás sem rendelkezik ellenőrző befolyással
vagy részesedési viszonnyal, ha a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások között nincs az a)
pontban foglaltaknak megfelelő anyavállalat,
d) a legnagyobb mérlegfőösszegű vállalkozás, ha a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozások
között nem található az a)-c) pontban foglalt feltételeknek megfelelő vállalkozás.
(3) A csoport pénzügyi ágazatbeli tevékenysége jelentősnek minősül, ha a csoporton belül a pénzügyi
ágazathoz tartozó szabályozott és nem szabályozott vállalkozások mérlegfőösszegeinek összege meghaladja
a csoport összesített mérlegfőösszegének negyven százalékát.
(4) Az adott pénzügyi ágazatbeli tevékenység jelentősnek minősül, ha
a) a csoportnak az adott pénzügyi ágazaton belüli vállalkozásainak a mérlegfőösszege és a csoport
valamennyi pénzügyi ágazatba tartozó vállalkozásainak összesített mérlegfőösszege arányának és
b) a csoportnak az adott pénzügyi ágazaton belüli vállalkozásainak a tőkekövetelménye és a csoport
valamennyi pénzügyi ágazatba tartozó vállalkozásainak összesített tőkekövetelménye arányának
számtani átlaga meghaladja a tíz százalékot, mind a biztosítási szolgáltatási, mind a banki és befektetési
szolgáltatási ágazatban. A. számítások során a banki és a befektetési szolgáltatási ágazat egy ágazatnak
tekintendő.
(5) A pénzügyi ágazaton belüli ágazatok közötti tevékenység jelentősnek minősül, ha a (4) bekezdés
szerinti számítások alapján legkisebb ágazat mérlegfőösszege is meghaladja az egyezerhatszázmilliárd
forintot.
(6) A Felügyelet mint koordinátor az érdekelt felügyeleti hatóságokkal együttműködve pénzügyi
konglomerátumnak tekinthet egy csoportot, és előírhatja a 181/Q-181/R. § rendelkezéseinek betartását, ha
a) a legkisebb pénzügyi ágazat nagysága meghaladja az öt százalékot
1. a (4) bekezdés alapján számított átlag tekintetében vagy
2. ezen ágazat mérlegfőösszege és a pénzügyi ágazat mérlegfőösszegének arányában vagy
3. ezen ágazat tőkekövetelménye és a pénzügyi ágazat összesített tőkekövetelményének arányában;
vagy
b) a banki vagy a befektetési szolgáltatási ágazatban a mérlegfőösszeg és a biztosítási szolgáltatási
ágazatban a bruttó díjbevétel alapján számított piaci részesedés Magyarországon meghaladja az öt
százalékot.
(7) Ha valamely mutató értéke a (3)-(5) bekezdésben megadott érték alá csökken, de a (3) bekezdés
szerinti érték a harmincöt százalékot, a (4) bekezdés szerinti érték a nyolc százalékot, illetőleg az (5)
bekezdés szerinti érték az egyezerháromszázmilliárd forintot eléri, akkor a csoportot ezt követően még
három évig pénzügyi konglomerátumnak kell tekinteni.
(8) Ha a Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, akkor az érdekelt felügyeleti hatóságokkal
együttműködve a (7) bekezdésben említett hároméves időtartam alatt bármikor dönthet a kiegészítő
felügyelet gyakorlásának megszüntetéséről.
(9) A mérlegre vonatkozó számításokat a csoport vállalkozásainak számviteli összesített mérlegfőösszege
alapján kell elvégezni. A csoport azon vállalkozásait, amelyekben részesedési viszonya van a csoport egy
másik vállalkozásának, az Szmt. szerinti tőkearányos mértékben kell figyelembe venni az összesített
mérlegfőösszeg megállapításakor. Ellenőrző befolyás fennálltakor az összevont (konszolidált) mérlegbeli
adatokat kell figyelembe venni.
(10) E fejezet alkalmazásában

497

a) a hitelintézet tőkekövetelménye
aa) a Hpt. 76. §-ának (1)-(2) bekezdésében meghatározott tőkekövetelménynek, és
ab) a Hpt. 5. számú melléklet 16. pontja szerinti limittúllépések értéke tőkekövetelményének
összege;
b) a befektetési vállalkozás tőkekövetelménye a Bszt. 105. §-ának (1), (2) és (5) bekezdésében
meghatározott tőkeszükséglet;
c) a biztosító tőkekövetelménye a Bit. 121. §-ának (3) bekezdésében meghatározott minimális szavatoló
tőke szükséglete és a Bit. 126. §-ában meghatározott minimális biztonsági tőke közül a magasabb érték;
d) harmadik országbeli szabályozott vállalkozás esetén a tőkekövetelmény a székhelye szerinti ország
jogszabályai szerinti - a működés feltételeként előírt - minimális tőke.
(11) Ha egy pénzügyi konglomerátumon belül egy másik pénzügyi konglomerátum is található, akkor ez
utóbbi pénzügyi konglomerátumra ezen fejezet előírásait nem kell alkalmazni.

Kiegészítő felügyelet
181/M. § (1) A kiegészítő felügyelet célja a pénzügyi konglomerátum csoport szintű prudens
működésének felügyelete. Ennek érdekében a kiegészítő felügyeletet ellátó Felügyelet a pénzügyi
konglomerátum kockázatvállalását, csoporton belüli ügyleteit, tőkemegfelelését, belső kontrollrendszerét és
kockázatkezelését a csoport szintjén felügyeli.
(2) Kiegészítő felügyelet alá tartozik a pénzügyi konglomerátum élén álló befektetési vállalkozás,
a) amely ellenőrző befolyással vagy részesedési viszonnyal rendelkezik szabályozott vállalkozásban,
amelyek közül legalább egy biztosító, vagy
b) amelynek anyavállalata az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező vegyes
pénzügyi holding társaság, vagy
c) amely ellenőrző befolyással rendelkezik egy biztosítási szolgáltatási ágazatbeli vállalkozásban.
(3) A kiegészítő felügyelet kiterjed
a) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó vállalkozásra,
b) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó befektetési vállalkozásra, amelynek anyavállalata harmadik
országban székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozás,
c) a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó befektetési vállalkozásra, amelynek anyavállalata harmadik
országban székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holding társaság.
181/N. § (1) Ha a Felügyelet az általa engedélyezett befektetési vállalkozást e fejezet alapján pénzügyi
konglomerátumhoz tartozó vállalkozásnak minősíti, akkor a kiegészítő felügyelet e vállalkozásra és a
csoportra kiterjed.
(2) Az (1) bekezdés szerint pénzügyi konglomerátumnak minősítés érdekében a Felügyelet
a) folyamatosan vizsgálja, hogy az általa engedélyezett befektetési vállalkozás pénzügyi
konglomerátumhoz tartozik-e,
b) szorosan együttműködik a csoporton belüli szabályozott vállalkozás felügyeleti hatóságával,
c) értesíti az érintett felügyeleti hatóságot, ha egy magyarországi székhellyel rendelkező szabályozott
vállalkozásról megállapítja, hogy az a pénzügyi konglomerátumhoz tartozik.
181/O. § (1) A Felügyelet feladata a 181/M. § (2) bekezdésében, illetőleg a 181/M. § (3) bekezdésének b)
és c) pontjában meghatározott, Magyarországon székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás kiegészítő
felügyelete.
(2) A Felügyeletnek nem feladata a vegyes pénzügyi holding társaság, a pénzügyi konglomerátumhoz
tartozó harmadik országbeli és pénzügyi ágazaton kívüli nem szabályozott vállalkozás egyedi alapú
vizsgálata, elemzése, értékelése.
(3) Ha a Felügyelet önállóan vagy az érdekelt felügyeleti hatóságokkal együttműködve dokumentumok
vagy helyszíni ellenőrzés alapján szoros kapcsolatot állapít meg, akkor kiegészítő felügyelet alá tartozónak
minősíthet valamely magyarországi bejegyzésű befektetési vállalkozást, illetőleg meghatározhatja, hogy
valamely vállalkozásra a kiegészítő felügyelet kiterjed.
(4) A Felügyelet az érdekelt felügyeleti hatóságokkal együttműködve
a) egy - a koordinátor által a 181/Q. § (5) bekezdésében mentesített - vállalkozást, a koordinátor
kezdeményezésére, a 181/L. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott számításokból figyelmen kívül hagyhat,
illetőleg
b) a 181/L. § (3) és (4) bekezdésében meghatározott küszöbérték számítása során, a koordinátor
kezdeményezésére, három egymást követő évet vehet figyelembe, illetőleg - amennyiben jelentős változások
következnek be a csoport szerkezetében - e küszöbértékek teljesülésétől eltekinthet, illetőleg
c) a 181/L. § (3) és (4) bekezdésének alkalmazása során - kivételes esetben - a mérlegfőösszegen alapuló
mutatószámot helyettesítheti vagy kiegészítheti a bevételi szerkezeten, illetőleg a mérlegen kívüli
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tevékenységeken alapuló mutatószámmal, ha azokat a kiegészítő felügyelet célját tekintve meghatározónak
tartja.

A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás prudens működése
181/P. § (1) A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás, illetőleg a vegyes pénzügyi
holding társaság felelős azért, hogy az ellenőrző befolyása alatt álló vállalkozások együttesére is biztosított
legyen a prudens működés, a kockázatvállalási és a tőkemegfelelési előírások betartása.
(2) A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás, illetőleg a vegyes pénzügyi holding társaság
a kiegészítő felügyeletre vonatkozó előírások betartása és végrehajtása érdekében utasíthatja az ellenőrző
befolyása alatt álló pénzügyi ágazatbeli vállalkozást, amely köteles azt végrehajtani.
(3) A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás igazgatósága köteles megjelölni, melyik
tagja felelős az ellenőrző befolyása alatt álló pénzügyi ágazatbeli vállalkozás prudens működéséért.

A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás pénzügyi konglomerátum
szintű kockázatvállalása, csoporton belüli ügyletei és tőkemegfelelése
181/Q. § (1) A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás a pénzügyi konglomerátum
szintjén is köteles megfelelni a tőkemegfelelési előírásoknak és rögzíteni a pénzügyi konglomerátum
szintjére vonatkozó tőkemegfelelési elveket.
(2) A kockázatvállalásra és a csoporton belüli ügyletekre vonatkozó (9) bekezdés szerinti adatot és
információt, a tőkemegfelelési előírásoknak való kiegészítő felügyeleti szintű megfelelést a kiegészítő
felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás, illetőleg a vegyes pénzügyi holding társaság határozza meg
évente legalább egy alkalommal. Ezek eredményét és a meghatározásuk alapjául szolgáló lényeges adatokat
a pénzügyi konglomerátum élén álló befektetési vállalkozás vagy a vegyes pénzügyi holding társaság jelenti
a koordinátor részére.
(3) Ha a pénzügyi konglomerátum élén nem szabályozott vállalkozás - de nem vegyes pénzügyi holding
társaság - áll, a Felügyelet mint koordinátor által - az érdekelt felügyeleti hatósággal és a pénzügyi
konglomerátummal történt egyeztetést követően - kijelölt, a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó befektetési
vállalkozás nyújtja be a (2) bekezdésben említett eredményeket és annak meghatározását szolgáló lényeges
adatokat a koordinátor részére.
(4) A vegyes pénzügyi holding társaság köteles a számításokat átadni a kiegészítő felügyelet alá tartozó
befektetési vállalkozásnak. A vegyes pénzügyi holding társaság kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési
vállalkozás leányvállalata a kiegészítő felügyeleti szintű számításokhoz szükséges egyedi adatokat köteles
elkülönítetten kezelni, és azokat nem használhatja fel más célra.
(5) A Felügyelet mint koordinátor a kiegészítő felügyelet szerinti tőkemegfelelési számításba való
bevonás alól mentesíthet egy vállalkozást, ha
a) székhelye olyan harmadik országban van, amelynek jogrendszere nem teszi lehetővé a szükséges
adatok, információk átadását vagy
b) bevonása a kiegészítő felügyelet célját tekintve félrevezető eredményre vezetne vagy
c) bevonása a kiegészítő felügyelet célját tekintve elhanyagolható lenne.
(6) Az (5) bekezdés b) pontjában meghatározott mentesítést lehetővé tevő döntés meghozatala előtt a
Felügyelet mint koordinátor - a sürgős esetek kivételével - egyeztet az érdekelt hatáskörrel rendelkező
hatóságokkal.
(7) Ha több vállalkozás külön-külön mentesíthető lenne az (5) bekezdés c) pontja alapján, de együttesen
nem tekinthető elhanyagolható jelentőségűnek, akkor a kiegészítő felügyelet szerinti tőkemegfelelési
számításba való bevonás alól nem mentesíthető.
(8) Az (5) bekezdés b) és c) pontja alapján mentesített befektetési vállalkozás székhelye szerinti tagállam
felügyeleti hatósága a pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozástól a befektetési vállalkozás felügyelete
érdekében adatot és információt kérhet.
(9) A Felügyelet mint koordinátor az érintett felügyeleti hatóságokkal lefolytatott egyeztetés alapján
határozza meg, mely csoporton belüli ügyletet és mely kockázatot kell figyelembe venni a (2)-(4) bekezdés
szerinti számítások során. Az egyeztetéskor figyelembe kell venni a pénzügyi konglomerátum
csoportszerkezetét és a pénzügyi konglomerátum egészének kockázatkezelését. A csoporton belüli ügylet és
a kockázatvállalás jelentős mértékének meghatározása érdekében a Felügyelet mint koordinátor - az érdekelt
felügyeleti hatóságokkal és a pénzügyi konglomerátummal folytatott egyeztetés alapján - megállapítja a
szavatoló tőkére, illetőleg a biztosítástechnikai tartalékra vonatkozó küszöbértéket.
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(10) Ha a (9) bekezdés alapján a kockázatvállalásra és a csoporton belüli ügyletre vonatkozó küszöbérték
nem kerül meghatározásra, akkor az ügylet abban az esetben minősül jelentősnek, ha értéke meghaladja a
pénzügyi konglomerátum szintjén az összesített tőkekövetelmény öt százalékát.
(11) A pénzügyi konglomerátum szintű tőkemegfelelési számítások módját külön jogszabály tartalmazza.

A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás pénzügyi konglomerátum
szintű kockázatkezelési és belső kontrollrendszere
181/R. § (1) A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás köteles gondoskodni a pénzügyi
konglomerátum szintű belső kontrollrendszer és kockázatkezelés megfelelő működéséről.
(2) A kockázatkezelés magában foglalja:
a) a pénzügyi konglomerátumra vonatkozó kockázatkezelési elvek és stratégiák alapján megvalósuló
vállalatirányítást,
b) azon tőkemegfelelési elveket, amelyek biztosítják az üzleti stratégia kockázatra és tőkemegfelelésre
gyakorolt hatásának figyelembevételét,
c) a kockázat-ellenőrző rendszerek szervezethez történő igazodását, amely rendszerek összehangoltan
működnek annak érdekében, hogy mérni és ellenőrizni lehessen a pénzügyi konglomerátum szintjén a
kockázatokat.
(3) A belső kontrollrendszer magában foglalja:
a) a jelentős kockázatok azonosítását és mérését, valamint a szavatoló tőkének a kockázatokhoz való
hozzárendelését,
b) a csoporton belüli ügyletek és a kockázatvállalás azonosítását, mérését és ellenőrzését.
(4) A kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozásnak rendelkeznie kell a kiegészítő felügyelet
érdekében szükséges adatok és információk szolgáltatására alkalmas információs rendszerrel, illetőleg azok
megbízhatóságát biztosító informatikai és belső kontrollrendszerrel.

A koordinátor
181/S. § (1) A Felügyelet mint érintett hatóság együttműködik az Európai Unió tagállamainak érintett
hatóságaival a pénzügyi konglomerátumbeli vállalkozások kiegészítő felügyeletének összehangolásáért és
ellátásáért felelős felügyeleti hatóság (a továbbiakban: koordinátor) kijelölése során.
(2) A Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, ha a pénzügyi konglomerátum élén álló befektetési
vállalkozás tevékenységének megkezdését a Felügyelet engedélyezte.
(3) A Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, ha a pénzügyi konglomerátum élén nem szabályozott
vállalkozás áll és
a) a Felügyelet által engedélyezett befektetési vállalkozás anyavállalata vegyes pénzügyi holding társaság
vagy
b) több, az Európai Unió tagállamában székhellyel rendelkező szabályozott vállalkozás anyavállalata
Magyarországon székhellyel rendelkező vegyes pénzügyi holding társaság és a pénzügyi konglomerátum
valamely befektetési vállalkozása magyarországi székhellyel rendelkezik vagy
c) a pénzügyi konglomerátumban nem található a vegyes pénzügyi holding társaság székhelyének
tagállamában engedélyezett befektetési vállalkozás, a pénzügyi konglomerátum legjelentősebb pénzügyi
ágazata együttesen a banki és a befektetési szolgáltatási ágazat, valamint a legnagyobb mérlegfőösszege
magyarországi székhellyel rendelkező befektetési vállalkozásnak van.
(4) A Felügyelet látja el a koordinátori feladatokat, ha
a) a pénzügyi konglomerátum élén több, az Európai Unió különböző tagállamaiban székhellyel
rendelkező vegyes pénzügyi holding társaság áll és ezen tagállamok mindegyikében rendelkezik a pénzügyi
konglomerátum szabályozott vállalkozással, vagy
b) a pénzügyi konglomerátum élén nem áll anyavállalat, valamint a pénzügyi konglomerátum
legjelentősebb pénzügyi ágazata együttesen a banki és befektetési szolgáltatási ágazat és a pénzügyi
konglomerátumon belül a legnagyobb mérlegfőösszege egy magyarországi székhellyel rendelkező
befektetési vállalkozásnak van.
(5) A (2)-(4) bekezdéstől eltérően, az érintett felügyeleti hatóságokkal történt megállapodás alapján a
Felügyelet elláthatja a koordinátori feladatokat, valamint megbízhat más érintett felügyeleti hatóságot a
koordinátori feladatok ellátásával, ha a pénzügyi konglomerátum csoportszerkezete vagy a különböző
országokbeli tevékenységének aránya alapján indokolt. A döntés meghozatala előtt ki kell kérni az érintett
pénzügyi konglomerátum véleményét is.
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A koordinátor feladata
181/T. § (1) A Felügyelet koordinátorként
a) ellátja a pénzügyi konglomerátum pénzügyi helyzetének áttekintését és értékelését,
b) összegyűjti és továbbítja az érintett felügyeleti hatóságok részére a pénzügyi konglomerátum
vállalkozásaira vonatkozó adatokat és információkat,
c) ellenőrzi a 181/Q. §-ban foglalt, a pénzügyi konglomerátumon belüli kockázatvállalásra,
tőkekövetelményre és csoporton belüli ügyletekre vonatkozó rendelkezések betartását,
d) ellenőrzi a 181/R. §-ban foglalt, a pénzügyi konglomerátum belső kontroll rendszerére és
kockázatkezelésére vonatkozó rendelkezések betartását,
e) az érintett felügyeleti hatóságokkal együttműködve megtervezi és összehangolja a felügyeleti feladatok
ellátását,
f) a kiegészítő felügyelet céljának elérése érdekében felmerülő egyéb feladatokat ellátja, a szükséges
intézkedéseket megteszi, és a döntéseket meghozza,
g) értesíti a pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozást, az érintett felügyeleti hatóságokat, a vegyes
pénzügyi holding társaság székhelye szerinti tagállam felügyeleti hatóságát és az Európai Bizottságot
valamely csoportnak pénzügyi konglomerátummá történő minősítéséről és a koordinátor kijelöléséről.
(2) A kiegészítő felügyelet elősegítése és megvalósítása érdekében a Felügyelet mint koordinátor az
érintett felügyeleti hatóságokkal, valamint szükség esetén más érdekelt felügyeleti hatóságokkal
együttműködési megállapodást köt.

A felügyeleti hatóságokkal történő együttműködés
181/U. § (1) A Felügyelet szorosan együttműködik az érintett felügyeleti hatóságokkal a pénzügyi
konglomerátum kiegészítő felügyeletének ellátása érdekében. A Felügyelet a kiegészítő felügyeleti feladatok
ellátásához szükséges jelentéseket, adatokat és információkat az érintett felügyeleti hatóságok részére átadja.
(2) Az érintett felügyeleti hatóságokkal történő együttműködés a következőkre terjed ki:
a) a pénzügyi konglomerátum csoportszerkezetének meghatározására, valamint a csoport szabályozott
vállalkozásainak felügyeletét ellátó felügyeleti hatóság azonosítására,
b) a pénzügyi konglomerátum stratégiai elvének és céljának figyelemmel kísérésére,
c) a pénzügyi konglomerátum pénzügyi helyzetének, a tőkemegfelelésének, a csoporton belüli
ügyleteinek, a kockázatvállalásának és a jövedelmezőségének figyelemmel kísérésére,
d) a pénzügyi konglomerátumbeli vállalkozások minősített befolyással rendelkező tulajdonosának és a
vezető állású személyének azonosítására,
e) a pénzügyi konglomerátum szervezetének, valamint a pénzügyi konglomerátum szintű
kockázatkezelésnek és belső kontrollrendszernek a figyelemmel kísérésére,
f) a pénzügyi konglomerátum vállalkozásaitól származó információk gyűjtésére és az összegyűjtött
információk ellenőrzésére,
g) a pénzügyi konglomerátum szabályozott vállalkozásának működését kedvezőtlenül befolyásoló
változás figyelemmel kísérésére,
h) a felügyeleti hatóság által hozott szankciókról és kivételes intézkedésekről történő tájékoztatásra.
(3) A Felügyelet a kiegészítő felügyeleti feladata ellátása érdekében az Európai Unió tagállamainak
jegybankjaival, az Európai Központi Bankkal és a Központi Bankok Európai Rendszerével is folytathat
információcserét.
(4) A Felügyeletnek - a határozata meghozatalát megelőzően - egyeztetnie kell azon érintett felügyeleti
hatósággal, amely felügyeleti feladatának ellátását a döntés érintheti
a) az engedélyhez kötött tulajdonos személyében, vezető állású személyben bekövetkezett változás,
b) szankciók és kivételes intézkedések
tekintetében.
(5) A (4) bekezdéstől eltérően nem áll fenn az előzetes egyeztetési kötelezettség sürgős esetben vagy ha az
a döntés hatékonyságát kedvezőtlenül befolyásolja. Ilyenkor a Felügyeletnek az érintett hatóságokat a
határozatról utólagosan és haladéktalanul tájékoztatnia kell.
(6)

Információ átadása
181/V. § (1) A pénzügyi konglomerátumon belüli szabályozott és nem szabályozott vállalkozás, valamint
az érintett természetes személy köteles a pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozás részére minden
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adatot és információt megadni a kiegészítő felügyelet érdekében elvégzendő számításokhoz. Ezen egyedi
adatot és információt köteles a pénzügyi konglomerátum élén álló vállalkozás elkülönítetten - az adatvédelmi
előírások betartásával - kezelni.
(2) A Felügyelet a kiegészítő felügyeleti feladata ellátása érdekében szükséges adatért és információért az
érintett felügyeleti hatósághoz fordulhat.

Felügyeleti ellenőrzés
181/W. § (1) A Felügyelet a kiegészítő felügyeleti feladata ellátása érdekében a pénzügyi konglomerátum
vállalkozásai által átadott adatok és információk helyességét jogosult - helyszínen és helyszínen kívül ellenőrizni.
(2) A Felügyelet az Európai Unió más tagállamának érintett felügyeleti hatóságához fordulhat az
ellenőrzés lefolytatása érdekében.
181/X. § (1) A 181/M. § (3) bekezdésének b) és c) pontjában említett befektetési vállalkozást tartalmazó
pénzügyi konglomerátum esetében a pénzügyi konglomerátum élén álló harmadik országbeli anyavállalat
figyelmen kívül hagyásával kell az érintett hatóságoknak kijelölniük a koordinátort.
(2) Ha az (1) bekezdés szerint a Felügyelet a koordinátor, akkor megvizsgálja, hogy a harmadik ország
jogrendje megfelel-e az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelvében foglalt szabályoknak. A
vizsgálat során az érintett felügyeleti hatóságokkal egyeztet a Pénzügyi Konglomerátumok Bizottsága
(Financial Conglomerates Committee) által kiadott iránymutatásokat is figyelembe véve. Az egyeztetést
követően a Felügyelet mint koordinátor dönt a jogrend megfelelőségéről.
(3) Ha a harmadik ország jogrendje megfelel az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK irányelvében
foglalt szabályoknak, akkor az olyan pénzügyi konglomerátum kiegészítő felügyeletét, amelynek élén a
181/M. § (3) bekezdés b), illetőleg c) pontjában meghatározott befektetési vállalkozás harmadik országbeli
anyavállalata áll, nem a Felügyelet látja el.
(4) Ha a harmadik ország jogrendje nem felel meg az Európai Parlament és a Tanács 2002/87/EK
irányelvében foglalt szabályoknak, akkor a Felügyelet mint koordinátor látja el a kiegészítő felügyeleti
feladatokat és köteles ennek érdekében minden lehetséges intézkedést megtenni.

XX. Fejezet
182. §
183-187. §
188-197. §
198. §

HATODIK RÉSZ
A BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS A PIACBEFOLYÁSOLÁS
XXI. Fejezet
A BENNFENTES KERESKEDELEM ÉS A PIACBEFOLYÁSOLÁS TILALMA
199. § E rész rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan pénzügyi eszközzel kapcsolatos cselekményre,
a) amelyet a Magyar Köztársaság területén követtek el, vagy
b) amelyeket külföldön követtek el, ha annak hatása a Magyar Köztársaság területén érvényesülhet.

Bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás tilalma
200. § Tilos a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás.

Bennfentes kereskedelem
201. § (1) Bennfentes kereskedelem:
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a) a bennfentes személy által bennfentes információ felhasználásával a bennfentes információval érintett
pénzügyi eszközre közvetlen vagy közvetett módon ügylet kötése, illetőleg ügylet kötésére adott megbízás;
b) a bennfentes személy által a bennfentes információ továbbadása más személynek;
c) a bennfentes személy által javaslattétel más személynek arra, hogy a bennfentes információval érintett
pénzügyi eszközre ügyletet kössön;
d) bármely személynek az a)-c) pontban leírt cselekménye, amennyiben tudta vagy az adott helyzetben
általában elvárható gondossággal eljárva tudnia kellett volna, hogy a felhasznált információ bennfentes
információnak minősül.
(2) Bennfentes személy
a) a kibocsátó vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja;
b) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ezek
ügyvezetője, vezető tisztségviselője és felügyelőbizottsági tagja, amelyben a kibocsátó huszonöt százalékot
elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
c) az a jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, illetve ennek
ügyvezetője, vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja, amely a kibocsátóban tíz százalékot elérő
vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkezik;
d) a forgalomba hozatal, illetve a VII. Fejezet szerinti nyilvános vételi ajánlat szervezésében
közreműködő bármely szervezet, illetve ennek érdemi ügyintézője, vezető tisztségviselője,
felügyelőbizottsági tagja, továbbá ezen szervezetnek és a kibocsátónak a kibocsátásban és a forgalomba
hozatalban közreműködő más alkalmazottja, aki munkavégzésével kapcsolatosan bennfentes információhoz
jutott, a forgalomba hozatalt követő egy évig;
e) a kibocsátó alaptőkéje (törzstőkéje) tíz százalékát elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg
közvetett részesedéssel rendelkező természetes és jogi személy;
f) a kibocsátó számlavezető hitelintézete, illetve ennek vezető tisztségviselője, felügyelőbizottsági tagja és
érdemi ügyintézője;
g) aki a bennfentes információt munka- vagy feladatköréből kifolyólag, munkavégzése vagy szokásos
feladatainak elvégzése során kapta meg, vagy egyéb módon jutott tudomására;
h) aki a bennfentes információt bűncselekmény útján szerezte;
i) az a)-h) pontban felsorolt természetes személlyel közös háztartásban élő személy, illetőleg közeli
hozzátartozója;
j) az a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, és ezek nevében eljáró
személy, amelyben az a)-i) pontokban megjelölt bennfentes személy minősített befolyással bír.
(3) Bennfentes információ:
a) a pénzügyi eszközzel - ide nem értve az árualapú származtatott ügyletet - kapcsolatos olyan lényeges
információ, amely
aa) még nem került nyilvánosságra;
ab) közvetlenül vagy közvetve a pénzügyi eszközre vagy a pénzügyi eszköz kibocsátójára vonatkozik;
ac) nyilvánosságra kerülése esetén a pénzügyi eszköz árfolyamának lényeges befolyásolására alkalmas;
b) a pénzügyi eszközzel kapcsolatos megbízások végrehajtásával megbízott személyek esetében olyan
lényeges információ az a) pontban meghatározottakon kívül, amely az ügyfél által adott és az ügyfél
folyamatban lévő megbízásához kapcsolódik;
c) az árualapú származtatott ügylettel kapcsolatos olyan lényeges információ, amely
ca) még nem került nyilvánosságra;
cb) közvetlenül vagy közvetve az árualapú származtatott ügyletre vonatkozik;
cc) az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó;
cd) információt a piac szereplőivel rendszeresen közölnek.
(4) Lényeges információ: minden olyan információ, amely olyan eseményre vagy körülményre
vonatkozik, amely bekövetkezett vagy bekövetkezése megalapozottan várható, és elég konkrét ahhoz, hogy
lehetővé tegye következtetések levonását az adott körülménynek vagy eseménynek egy adott pénzügyi
eszköz árfolyamára esetlegesen gyakorolt hatásáról.
(5) Az árfolyam befolyásolására alkalmas információ: minden olyan információ, amely a befektető által
nagy valószínűséggel felhasználásra kerülne befektetési döntése meghozatalakor.
201/A. § Nem köthet ügyletet
a) a kibocsátónál vezető állású személy
aa) a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves jelentés 56. § szerinti közzétételéig terjedő időszakban (a
nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve);
ab) ha a kibocsátó féléves jelentést készít, a féléves jelentés közzétételét megelőző tizenöt napon belül;
ac) ha a kibocsátó negyedéves jelentést vagy időközi vezetőségi beszámolót készít, annak közzétételét
megelőző tizenöt napon belül;
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ad) a rendkívüli tájékoztatási kötelezettségek körébe tartozó szerződéskötés közzétételét megelőző három
napon belül
a kibocsátó által forgalomba hozott értékpapírra;
b) a vagyonfelügyelő, az ideiglenes vagyonfelügyelő, a felszámoló, a pénzügyi gondnok és a
végelszámoló az e tevékenységével érintett kibocsátó saját kibocsátású értékpapírjára, kivéve a feladatkörébe
tartozó tevékenységet;
c) a kibocsátóval munkaviszonyban álló dolgozó és a 201. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott
személy,
ca) ha az éves beszámoló készítésében közreműködik, a tárgyévi mérleg fordulónapjától az éves
beszámoló 56. § szerinti közzétételéig terjedő időszakban (a nyilvános forgalomba hozatal esetét kivéve);
cb) ha a féléves jelentés készítésében közreműködik, a féléves jelentés közzétételét megelőző tizenöt
napon belül;
cc) ha a negyedéves jelentés vagy az időközi vezetőségi beszámoló készítésében közreműködik, annak
közzétételét megelőző tizenöt napon belül;
a kibocsátó által forgalomba hozott értékpapírra.
201/B. § (1) A Felügyeletnek köteles az ügyletkötést haladéktalanul bejelenteni
a) a 201. § (2) bekezdés a) pontjában említett bennfentes személy, illetve
aa) a vele közös háztartásban élő személy,
ab) a közeli hozzátartozója, és
ac) a bennfentes személy minősített befolyásával működő társaság, és
b) a 201. § (2) bekezdés b)-c) pontjában az említett bennfentes személy,
ha személyesen vagy megbízott útján kötött ügyletet olyan részvényre, amellyel kapcsolatban bennfentesnek
minősül, illetve olyan pénzügyi eszközre, amelynek értéke az említett részvény értékétől vagy árfolyamától
függ.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentésre kötelezett személy nevét, a
bejelentési kötelezettség indokát, az érintett kibocsátó nevét, az ügyletben szereplő pénzügyi eszköz
megnevezését, mennyiségét, árfolyamát, az ügylet jellegét (például vétel vagy eladás), az ügyletkötés
időpontját és helyét, illetve az ügyletet lebonyolító befektetési vállalkozás, hitelintézet megnevezését.
(3) A 201. § (2) bekezdésének a) pontja szerinti bennfentes személy a Felügyeletnek tett bejelentésben
foglalt információkat a bejelentés megtételét követően köteles haladéktalanul az 56. § szerint közzétenni.
(4) A 201. § (2) bekezdés a) pontjában említett bennfentes személy nem köteles az ügyletkötést
nyilvánosságra hozni, ha az adott naptári évben az ügyletkötések összértéke nem haladja meg az egymillió
forintot. Az ügyletkötések összértékének számításánál figyelembe kell venni:
a) a bennfentes személy, és
b) a vele közös háztartásban élő személy,
c) a közeli hozzátartozója,
d) a minősített befolyásával működő társaság
által kötött ügyleteket.
201/C. § (1) A szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátója köteles haladéktalanul az 56. §
szerint, illetőleg internetes honlapján közzétenni a rá vonatkozó bennfentes információkat.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírások teljesítése során a kibocsátó nem kötheti össze a bennfentes
információ nyilvánosságra hozatalát tevékenysége reklámozásával.
(3) Ha a kibocsátó másnak bennfentes információt bocsát rendelkezésre, ezzel egyidejűleg köteles
ugyanazt az információt teljes mértékben az internetes honlapján nyilvánosságra hozni.
(4) A kibocsátó nevében vagy a javára eljáró személy, amennyiben másnak bennfentes információt bocsát
rendelkezésre, ezzel egy időben erről köteles értesíteni a kibocsátót, aki az érintett információt honlapján az
értesítést követően haladéktalanul, teljes mértékben nyilvánosságra hozza.
(5) Nem kell alkalmazni a (3)-(4) bekezdésben foglaltakat, ha az információt megszerző személyt
titoktartási kötelezettség terheli, függetlenül attól, hogy ez a kötelezettség jogszabályon, létesítő okirat
rendelkezésén vagy szerződésbe foglalt megállapodáson alapul-e.
201/D. § (1) A bennfentes kereskedelemhez kapcsolódó hatósági ellenőrzés elősegítése érdekében a
kibocsátó, illetve a javára vagy nevében eljáró személy a munkaviszony vagy egyéb jogviszony alapján
részére tevékenységet végző és bennfentes információhoz hozzáférő személyekről nyilvántartást vezet,
amelyet a Felügyelet kérésére, a 378. § i) pontjában foglalt feladatának ellátása érdekében a nyilvántartást
vezető személy köteles átadni.
(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésére kötelezett személy más javára
vagy nevében eljárva több kibocsátóra vonatkozóan fér hozzá bennfentes információhoz, a nyilvántartást
kibocsátónként elkülönítve köteles vezetni.
(3) A bennfentes információhoz hozzáférő személyekről vezetett nyilvántartásnak tartalmaznia kell:
a) természetes személy esetén
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aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) lakcímét,
ac)
ad) állampolgárságát,
ae)
af) külföldi természetes személy esetében az aa), ab) és ad) pontban meghatározott adatok közül az
azonosító okmány alapján megállapítható adatokat, valamint a magyarországi tartózkodási helyet;
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén
ba) nevét, rövidített nevét,
bb) székhelyének, külföldi székhelyű vállalkozás esetén magyarországi fióktelepének címét,
bc) azonosító okiratának számát; és ezeken felül legalább
c) a nyilvántartásba vétel okát;
d) a nyilvántartás összeállításának, illetve frissítésének időpontját.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a bennfentes
információhoz való hozzáférést követően haladéktalanul nyilvántartásba veszi az általa munkaviszony
keretében vagy egyéb jogviszony alapján foglalkoztatott, bennfentes információhoz hozzáférő személyt.
(5) Amennyiben a nyilvántartásba vett személy bennfentes információhoz való hozzáférése bármilyen
módon megszűnt, a hozzáférés megszűnését követően a személyt haladéktalanul törölni kell a
nyilvántartásból.
(6) Az (1) bekezdésben említett, a bennfentes információhoz hozzáférő személy köteles a nyilvántartást
vezető kérésére, a nyilvántartásba vételkor a (3) bekezdés a)-b) pontjában meghatározott adatokról a
nyilvántartást vezetőt haladéktalanul - majd ezt követően írásban is - tájékoztatni. A nyilvántartásban
szereplő személy a (3) bekezdés a)-b) pontjában foglalt adatainak változásáról 5 munkanapon belül értesíti a
nyilvántartást vezetőt.
(7) A nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a szabályzatban
a) meghatározza
aa) a javában vagy nevében eljáró, nyilvántartást vezető természetes nyilvántartást vezető személy
kijelölésének szabályait;
ab) a nyilvántartás vezetésére kijelölt személyt;
ac) a nyilvántartásba vétel, és törlés eljárási szabályait; és
b) tájékoztatja a javában vagy nevében eljáró személyeket
ba) a nyilvántartásba vétellel összefüggő jogi és közigazgatási kötelezettségekről; továbbá
bb) a bennfentes információval való visszaélésnek és az ilyen információ nem megfelelő továbbításának
következményeiről.
(8) A nyilvántartást vezető személy a (7) bekezdésben említett szabályzatot a bennfentes információhoz
hozzáférő személy számára - az adatszolgáltatását megelőzően - rendelkezésre bocsátja.
(9) A nyilvántartás vezetésére kötelezett személy a nyilvántartásba vételt vagy a nyilvántartásból való
törlést követően e tényről haladéktalanul értesíti a nyilvántartásba vett és a nyilvántartásból törölt
személyeket.
(10) A nyilvántartásba vétel és a nyilvántartás frissítése során a bennfentes információkhoz hozzáférő
személy az adatok egyeztetése céljából bemutatja:
a) természetes személy esetén
aa) ha a személy belföldi, személyazonosító igazolványát és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
vagy útlevelét és a lakcímét igazoló hatósági igazolványát, vagy kártya formátumú vezetői engedélyét és a
lakcímét igazoló hatósági igazolványát,
ab) ha a személy külföldi, útlevelét, személyi azonosító igazolványát vagy érvényes tartózkodási
engedélyét;
b) jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén azt a harminc napnál nem
régebben kiállított okiratot, amely igazolja, hogy
ba) a belföldi vállalkozást a cégbíróság bejegyezte, vagy a vállalkozás a bejegyzési kérelmét benyújtotta,
egyéni vállalkozó esetében azt, hogy adószámmal rendelkezik, illetőleg az adóhatósági bejelentkezési
kérelmét benyújtotta,
bb) más belföldi jogi személy esetén, ha annak létrejöttéhez hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel
szükséges, a nyilvántartásba vétel megtörtént, illetőleg a nyilvántartásba vétel iránti kérelmét benyújtotta,
bc) külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más szervezet esetén a saját
országának joga szerinti bejegyzése vagy nyilvántartásba vétele megtörtént;
c) cégbejegyzési, hatósági vagy bírósági nyilvántartásba vétel iránti kérelem cégbírósághoz, hatósághoz
vagy bírósághoz történő benyújtását megelőzően a jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező
más szervezet társasági szerződését (alapító okiratát, alapszabályát).
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(11) A nyilvántartásban foglalt adatok frissítése esetén a legutolsó frissítést közvetlenül megelőző
állapotot a frissítés évének utolsó napját követő öt évig meg kell őrizni.

Piacbefolyásolás
202. § Piacbefolyásolásnak minősül
a) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely hamis vagy félrevezető jelzéseket ad
vagy adhat az adott pénzügyi eszköz keresleti vagy kínálati viszonyairól, árfolyamáról;
b) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére való megbízásadás, amely az adott pénzügyi eszköz
árfolyamát mesterséges vagy rendellenes szinten rögzíti;
c) olyan ügylet kötése vagy ügylet kötésére megbízásadás, amely színlelt, illetve amelyben bármilyen más
formájú megtévesztéshez, manipulációhoz folyamodnak; vagy
d) megalapozatlan, félrevezető, hamis információ közlése, híresztelése, nyilvánosságra hozása vagy
nyilvános közlése, feltéve, hogy az információt terjesztő személy az információ hamis vagy félrevezető
mivoltának tudatában van vagy az adott helyzetben elvárható gondossággal eljárva tudatában kellett volna
lennie.

Kivételek a tilalom alól
203. § (1) Nem minősül bennfentes kereskedelemnek
a) az az ügylet, amelyet a bennfentes információ birtokba jutásának időpontját megelőzően kötött
megállapodás alapján teljesítenek;
b) a bennfentes információ átadása, amennyiben azt a bennfentes személy beosztásából kifolyólag,
munkavégzése vagy szokásos feladatainak elvégzése során szolgáltatta.
(2) Nem minősül piacbefolyásolásnak, ha a 202. § a)-b) pontjában foglaltak megvalósulása esetén:
a) az ügyletet kötő, illetve a megbízást adó bizonyítja, hogy az ügylet megkötéséhez, illetve a megbízás
adásához méltányolható érdeke fűződött, és
b) a megbízás megfelel az adott szabályozott piac elfogadott piaci gyakorlatának.
(3) Nem minősül bennfentes kereskedelemnek és piacbefolyásolásnak a részvény-visszavásárlási program
keretében történő ügyletkötés, és pénzügyi eszközök árfolyamának stabilizálása érdekében kötött ügylet, ha
azt a Bizottság 2273/2003/EK rendeletében szabályozott módon hajtják végre.
(4) A kibocsátó - jogos érdekei sérelmének megelőzése érdekében - saját felelősségére késleltetheti a
bennfentes információk nyilvánosságra hozatalát, ha
a) a késleltetés nem okozza a nyilvánosság félrevezetését,
b) a kibocsátó haladéktalanul bejelenti a Felügyeletnek a késleltetés tényét, és
c) a kibocsátó biztosítja a szóban forgó információ bizalmas kezelését.
(5) A bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának a (4) bekezdés alapján történő, kibocsátó általi
késleltetésére vonatkozó részletes szabályokat külön jogszabály állapítja meg.
(6)
204. § (1) E rész alkalmazásában elfogadott piaci gyakorlat azon eljárások és cselekmények összessége,
amelyek a piaci résztvevők által ismertek és alkalmazottak, az adott piacon az általánosan elfogadott szakmai
elvek alapján elvárhatóak.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdésben, valamint a 202. §-ban meghatározott magatartások vizsgálatakor a
körülmények összességét mérlegelve jár el, s az általa figyelembe veendő körülményeket külön jogszabály
állapítja meg.
(3) Az elfogadott piaci gyakorlat alapján a piaci szereplők tudomására hozandó információnak minősül az
olyan információ, amely
a) a mindennapos gyakorlat szerint a piaci szereplők részére rendelkezésre áll, vagy
b) a jogszabályok, piaci szabályzatok, piaci szokványok, szerződési kötelezettség szerint a szabályozott
piacon közzéteendő.
(4)
(5) E rész rendelkezéseinek alkalmazása során pénzügyi eszköznek minősül:
a) a pénzügyi eszköz, az egyéb tőzsdei termék és bármilyen más eszköz, amelyet szabályozott piacra
bevezettek, vagy amelynek bevezetésére vonatkozóan az ilyen piacon történő forgalmazás engedélyezése
iránti kérelmet nyújtottak be,
b) az az eszköz, amelyet szabályozott piacra nem vezettek be, de értéke az a) pontban felsorolt valamelyik
eszköz értékétől vagy árfolyamától függ,
c) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír a rendszeres, illetve rendkívüli tájékoztatási kötelezettség
megszűnéséig.
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(6) E rész rendelkezéseinek alkalmazása során a befektetési jegy kibocsátójának a befektetési alap
kezelője minősül.

Bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyletek bejelentése
205. § (1) Bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény
felmerülése esetén a befektetési szolgáltatási, kiegészítő befektetési szolgáltatási, árutőzsdei szolgáltatási
tevékenységet végző személy (a továbbiakban: bejelentésre kötelezett személy) köteles azt a Felügyeletnek a
tudomásszerzést követően haladéktalanul bejelenteni. Ha a bejelentés nem írásban történt, azt öt
munkanapon belül írásban is meg kell ismételni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt bejelentés tartalmazza:
a) az ügylet leírását, ideértve a megbízás típusát, és a kereskedés piacának megnevezését;
b) a bennfentes kereskedelemre, illetve piacbefolyásolásra utaló adat, tény vagy körülmény rövid
ismertetését;
c) megbízó és az ügylet lebonyolításában közreműködő személy azonosítására alkalmas adatokat, azaz
természetes személy közreműködő esetében annak
ca) természetes személyazonosító adatait,
cb) lakcímét,
cc)-cd)
ce) állampolgárságát;
d) hogy a bejelentő személy milyen minőségben jár el;
e) a bennfentes kereskedelemre, piacbefolyásolásra utaló ügyeletek vizsgálata szempontjából fontos
minden egyéb adatot.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben foglalt adatok a bejelentés időpontjában nem állnak rendelkezésre, a
bejelentésnek tartalmaznia kell legalább azt, hogy milyen okból merült fel a bejelentőben az a gyanú, hogy
az ügylet bennfentes kereskedelemnek vagy piacbefolyásolásnak minősülhet. Minden további információt mihelyt rendelkezésre áll - haladéktalanul meg kell küldeni a Felügyeletnek.
(4) A bejelentésre kötelezett személy kijelöl - a szervezet sajátosságától függően - egy vagy több személyt
(a továbbiakban: kijelölt személy), aki az (1) bekezdésben előírt bejelentést a Felügyeletnek haladéktalanul
továbbítja. A kijelölt személy nevéről, beosztásáról, valamint az ezekben bekövetkezett változásról a
bejelentésre kötelezett személy a kijelöléstől számított öt munkanapon belül köteles tájékoztatást küldeni a
Felügyelet részére.
(5) A bejelentésre kötelezett személy, ideértve a kijelölt személyt is, a bejelentési kötelezettség
teljesítéséről, annak tartalmáról és a kijelölt személyről - kivéve a büntetőeljárás lefolytatására jogosult
hatóságot és a bíróságot - harmadik személynek vagy szervezetnek, ideértve az ügyfelet is, tájékoztatást nem
adhat, és köteles biztosítani, hogy a bejelentés megtörténte, annak tartalma és a bejelentő személye titokban
maradjon.
(6) A bejelentésre kötelezett személyt, illetve a kijelölt személyt - jóhiszeműsége esetén - akkor sem
terheli felelősség a bejelentésért, ha az utóbb megalapozatlannak bizonyul.
(7) A bejelentésre kötelezett személy köteles gondoskodni arról, hogy alkalmazottai a bennfentes
kereskedelemre és a piacbefolyásolásra vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket megismerjék, a bennfentes
kereskedelmet és a piacbefolyásolást lehetővé tevő, illetőleg megvalósító üzleti kapcsolatokat, ügyleti
megbízásokat megtanulják felismerni, és a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás gyanújára okot
adó esetekben megfelelően tudjanak eljárni.
(8) A Felügyelet a bejelentésre kötelezett személy, illetve a kijelölt személy személyazonosságát, az (1)
bekezdés alapján tett bejelentés tényét, illetve annak tartalmát harmadik személynek - kivéve a büntetőeljárás
lefolytatására jogosult hatóságot, bíróságot, illetve törvény felhatalmazása alapján a külföldi felügyeleti
hatóságot - nem adhat át.
(9) A Felügyelet az (1) bekezdés alapján tett bejelentések révén tudomására jutott információt kizárólag a
bennfentes kereskedelem és piacbefolyásolás elleni küzdelem céljaira, feladatainak ellátása érdekében
használhatja fel, és az adatokat három évig köteles megőrizni úgy, hogy azokból a változás dátuma és a
változás előtti adatok is megállapíthatóak legyenek.
(10) A Felügyelet a gyanús ügyletekre vonatkozó bejelentés átvételét követően az abban foglalt
információt - a (9) bekezdésben foglalt célok elérése érdekében - a bejelentés beérkezését követő két
munkanapon belül továbbítja az érintett szabályozott piacok illetékes hatóságaihoz.
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205/A. § E fejezet rendelkezéseit csak a közvetlen befektetési ajánlások tekintetében kell alkalmazni az
elemzőnek nem minősülő személyre, illetve az elemző számára munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló
egyéb jogviszony keretében tevékenységet végző természetes személyre.
205/B. § (1) A befektetési ajánlásnak egyértelműen és feltűnő módon tartalmaznia kell:
a) a befektetési ajánlást készítő személy nevét, jogi személy jogi személyiség nélküli egyéb szervezet,
egyéni vállalkozó székhelyét; illetőleg
b) a befektetési ajánlás tartalmának kialakításában közreműködő természetes személy nevét, beosztását és
munkakörét.
(2) Ha a befektetési ajánlást készítő személy befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, akkor az (1)
bekezdésben meghatározottakon túl a befektetés ajánlásnak tartalmaznia kell az érintett személy felügyeletét
ellátó, illetékes felügyeleti hatóság megnevezését is.
(3) Ha az érintett személy - ide nem értve a befektetési vállalkozást és a hitelintézetet - önszabályozó
szervezet tagja és az önszabályozó szervezet által kibocsátott etikai, szakmai szabályok hatálya alá tartozik,
akkor az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően a befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell az
önszabályozó szervezet ilyen szabályaira történő hivatkozást is.
205/C. § (1) Az érintett személy a befektetési ajánlás elkészítése, illetve terjesztése során az adott
helyzetben általában elvárható gondossággal jár el.
(2) Az érintett személy a Felügyelet kérésére bizonyítani köteles, hogy a befektetési ajánlás szakmailag
megalapozott.
(3) A befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) a tény, az azon alapuló értelmezés, a becslés és a vélemény, illetve az egyéb nem tényszerű információ
egyértelmű megkülönböztetését;
b) a felhasznált információ megbízhatóságának minősítését; és
c) a becslés, az előrejelzés, a valószínűsített árfolyam ilyenként történő megjelölését, illetve az
alkalmazott feltételezést.
(4) Az elemző, annak kapcsolt vállalkozása vagy ezek számára munkaviszony vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszony keretében tevékenységet végző természetes személy által készített befektetési
ajánlásnak az (1) bekezdésben meghatározottakon túlmenően tartalmaznia kell:
a) a befektetési ajánlás készítésénél használt forrás megjelölését;
b) azt, hogy a befektetési ajánlás tartalmáról a kibocsátót tájékoztatták-e, illetve, hogy a kibocsátó
észrevételét a befektetési ajánlás tartalmának meghatározása során figyelembe vették-e;
c) a pénzügyi eszköz vagy a pénzügyi eszköz kibocsátója értékeléséhez, illetve a pénzügyi eszköz
valószínűsített célárfolyamának megállapításához használt adatot, illetőleg a módszertan összegzését;
d) a befektetési ajánlás érvényességének időtartamát, a kockázati tényezőket, és az azok jellegére,
mértékére vonatkozó figyelmeztetést;
e) a befektetési ajánlás frissítésének tervezett gyakoriságát, illetve ha a befektetési ajánlásban felhasznált,
feldolgozott adat a korábbiakban alkalmazotthoz képest jelentős mértékben megváltozott, ennek tényét; és
f) egyértelműen és feltűnő módon a befektetési ajánlás első közlésének időpontját, valamint a befektetési
ajánlásban szereplő árfolyam napját és időpontját.
(5) Ha a befektetési ajánlás eltér az ugyanarra a pénzügyi eszközre vagy kibocsátóra vonatkozó, a
megelőző tizenkét hónapban az érintett személy által közölt befektetési ajánlástól, a befektetési ajánlásban
egyértelműen és feltűnő módon meg kell jelölni ezt a változást és a legutóbb közölt befektetési ajánlás
közlésének napját.
205/D. § (1) A befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell:
a) az érintett személy minden, a befektetési ajánlás tárgyilagos megítélése szempontjából jelentős
jogviszonyát és egyéb körülményt, ideértve a befektetési ajánlás tárgyát képező pénzügyi eszközhöz kötődő
pénzügyi érdekeltségét; illetve
b) ha az érintett személy a kibocsátóval jogvitában áll, a jogvita tárgyát, jellegét.
(2) Ha az érintett személy nem természetes személy, akkor az (1) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni
a) minden olyan személyre, aki a befektetési ajánlás tartalmának kialakításában ténylegesen részt vett,
továbbá
b) az érintett személy kapcsolt vállalkozásaira.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben a befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell a befektetési ajánlás
tárgyilagos megítélése szempontjából jelentős olyan adatot, amelyhez bármely, a befektetési ajánlás
tartalmának kialakításában részt vevő személy hozzáférhet, továbbá minden olyan adatot, amely ismert azon
személy számára, aki a befektetési ajánlás szövegéhez annak közlése előtt hozzáférhetett.
(4) Ha az érintett személy elemző vagy annak kapcsolt vállalkozása, a befektetési ajánlásnak
egyértelműen és feltűnő módon tartalmaznia kell:
a) a kibocsátó, valamint az érintett személy vagy annak kapcsolt vállalkozása között fennálló tulajdonosi
kapcsolatot, ha annak mértéke meghaladja a jegyzett tőke öt százalékát;
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b) az érintett személynek vagy kapcsolt vállalkozásának a kibocsátóhoz fűződő egyéb pénzügyi
érdekeltségét;
c) az érintett személynek vagy kapcsolt vállalkozásának a befektetési ajánlásban szereplő pénzügyi eszköz
piacán meglévő részesedésének mértékét;
d) annak tényét, ha az érintett személy vagy kapcsolt vállalkozása a befektetési ajánlás közlését megelőző
tizenkét hónapban közreműködött a kibocsátó pénzügyi eszközeinek nyilvános forgalomba hozatalában; és
e) azt, hogy
ea) az érintett személy vagy kapcsolt vállalkozása a befektetési ajánlás közlését megelőző tizenkét
hónapban befektetési szolgáltatás nyújtására vagy igénybevételére vonatkozó szerződéses jogviszonyban állte a kibocsátóval, vagy került-e sor korábban kötött szerződés alapján ellenérték megfizetésére;
eb) az érintett személy vagy kapcsolt vállalkozása szerződéses jogviszonyban áll-e a kibocsátóval
befektetési ajánlás készítésére.
(5) Ha az érintett személy befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, a befektetési ajánlásban be kell
mutatni a befektetési ajánlás tekintetében az összeférhetetlenség megelőzését biztosító szervezeti és ügyviteli
szabályokat, ideértve az információhoz való hozzáférésre vonatkozó korlátozást.
(6) Ha az érintett személy befektetési vállalkozás vagy hitelintézet, a befektetési ajánlásnak tartalmaznia
kell, hogy a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott személy díjazása kötődik-e a befektetési vállalkozás
vagy a hitelintézet, illetve kapcsolt vállalkozása saját számlára kötött ügyletéhez. Ha a (2) bekezdés a) pontja
szerinti természetes személy a kibocsátó által kibocsátott értékpapír nyilvános forgalomba hozatala előtt
tulajdont szerzett a kibocsátott értékpapírból, a befektetési ajánlásnak tartalmaznia kell az értékpapír
megszerzésének időpontját, mennyiségét és a természetes személy által fizetett ellenértéket.
(7) A befektetési vállalkozás és a hitelintézet a befektetési ajánlásban közli az elmúlt negyedévben
készített összes befektetési ajánlásában
a) a „vételre ajánlott”, a „tartásra ajánlott”, az „eladásra ajánlott” befektetési ajánlások arányát; valamint
b) az a) pontban szereplő bontás szerint azon befektetési ajánlások arányát, amelyek olyan kibocsátóra
vonatkoznak, akinek az előző tizenkét hónapban befektetési szolgáltatást nyújtott.
205/E. § Más személy által készített befektetési ajánlás terjesztése esetén, egyértelműen és feltűnő módon
fel kell tüntetni a befektetési ajánlás terjesztőjének nevét jogi személy, jogi személyiség nélküli egyéb
szervezet, illetve egyéni vállalkozó esetén székhelyét.
205/F. § (1) Más személy által készített befektetési ajánlás tartalmilag megváltoztatott terjesztése esetén a
befektetési ajánlásban egyértelműen és részletesen meg kell jelölni a módosítást. A megváltoztatott rész
tekintetében a 205/B-205/C. §-t, valamint a 205/D. § (1)-(3) bekezdését, illetve ha a terjesztő befektetési
vállalkozás vagy hitelintézet, akkor a 205/D. § (4)-(7) bekezdését a terjesztőre is megfelelően alkalmazni
kell.
(2) Annak a jogi személynek, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetnek, aki tartalmilag
megváltoztatott befektetési ajánlást terjeszt, - belső szabályzatában meghatározott módon - biztosítania kell,
hogy a befektetési ajánlás készítőjének személyére vonatkozó, a 205/D. §-ban meghatározott adat,
információ bármely olyan személy számára feltétel nélkül hozzáférhető legyen, aki részére a befektetési
ajánlás terjesztésre került.
(3) Más személy által készített befektetési ajánlás kivonatos terjesztése esetén a terjesztőnek biztosítania
kell, hogy az ilyen módon terjesztett befektetési ajánlás világos és egyértelmű legyen, ne legyen félrevezető,
valamint meg kell határoznia a forrást és azt, hogy a 205/B-205/D. § szerint közölt információhoz hol lehet
hozzáférni.
205/G. § (1) A 205/E-205/F. §-ban meghatározottakon túlmenően a befektetési vállalkozás, a hitelintézet
vagy az ezek számára munkaviszony vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében
tevékenységet végző természetes személy a más személy által készített befektetési ajánlás terjesztésekor
köteles egyértelműen és feltűnő módon feltüntetni a befektetési vállalkozás, illetve a hitelintézet felügyeletét
ellátó, illetékes felügyeleti hatóság megnevezését.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a befektetési ajánlás terjesztőjére megfelelően alkalmazni
kell a 205/D. § (4)-(7) bekezdését, ha befektetési ajánlás készítője a 205/D. § (4)-(7) bekezdésében
meghatározottakat nem közli.
205/H. § (1) Ha az érintett személy a befektetési ajánlást nem nyomtatott formában közli, a 205/B. § (1)
bekezdés b) pontjában, (2)-(3) bekezdésében, a 205/C. § (4)-(5) bekezdésében, illetve a 205/D. § (1)-(2)
bekezdésében, (4) bekezdésének b)-e) pontjában és (5)-(7) bekezdésében foglalt adat, információ egy feltétel
és korlátozás nélkül hozzáférhető honlapon is közzétehető, ha a befektetési ajánlás egyértelműen és feltűnő
módon megjelöli ezt a tényt és tartalmazza a honlap címét.
(2) A 205/C. § (4) bekezdésének a)-d) pontjában és a 205/D. § (1)-(2) és (5)-(7) bekezdésében
meghatározottak befektetési ajánlásban történő közlésétől kizárólag terjedelmi okok miatt és akkor lehet
eltekinteni, ha az alkalmazott módszertan vagy az értékelés alapja nem változott, valamint ezek az (1)
bekezdésben meghatározott honlapon közzétételre kerülnek.
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(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak az érintett személynek a befektetési ajánlás
tárgyát képező pénzügyi eszközhöz fűződő pénzügyi érdekeltségére vonatkozó adatra.

XXII. Fejezet
FELÜGYELETI EGYÜTTMŰKÖDÉS
206. § (1) A Felügyelet a tagállamok felügyeleti hatóságainak kérésére haladéktalanul rendelkezésre
bocsátja a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tárgyában kért adatokat.
(2) A Felügyelet a bennfentes kereskedelem és a piacbefolyásolás tárgyában külföldi felügyeleti hatóság
adatátadás iránti megkeresésének teljesítését megtagadhatja, ha:
a)
b) az adott ügyben bírósági eljárás van folyamatban, illetőleg
c) az adott ügyben már jogerős ítéletet hoztak.
(3) A Felügyelet a (2) bekezdésben meghatározott megkeresés megtagadása esetén a külföldi felügyeleti
hatóságnak tájékoztatást ad a (2) bekezdés b) pontja szerinti eljárásról, illetve a (2) bekezdés c) pontjában
foglalt jogerős ítéletről.
(4) Ha a Felügyelet tudomására jut, hogy az Európai Unió másik tagállamában bennfentes
kereskedelemmel, illetőleg piacbefolyásolással kapcsolatos cselekményeket követnek vagy követtek el,
értesíti az illetékes felügyeleti hatóságot.
(5) A Felügyelet adatkezelésére, adatközlésére és adattovábbítására e törvény 392-394. §-ában foglaltakat
és külön jogszabály előírásait kell alkalmazni.

HETEDIK RÉSZ
A BEFEKTETŐK VÉDELME
XXIII. Fejezet
A BEFEKTETŐK VÉDELMÉNEK EGYES SZABÁLYAI
207. §
208. §

Ügyfélkövetelések védelme
209. §

XXIV. Fejezet
BEFEKTETŐ-VÉDELMI ALAP
210. § (1) A Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének a)-d) pontjában és a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott tevékenység (a továbbiakban: biztosított tevékenység) végzésére jogosító
engedéllyel rendelkező vállalkozás (kivéve az egyéni vállalkozót) tagságával az e törvényben meghatározott
feladat ellátása céljából Befektető-védelmi Alap (a továbbiakban: Alap) működik. A továbbiakban ezen
vállalkozások elnevezése: biztosított tevékenységet végző szervezet.
(2) Biztosított tevékenységet végző szervezet az (1) bekezdésben meghatározott tevékenység végzésére
vonatkozó engedéllyel kizárólag az Alap tagjaként rendelkezhet.
(3) A Bszt. 5. §-a (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározott tevékenységet végző árutőzsdei
szolgáltató az Alaphoz csatlakozhat. Az Alaphoz nem csatlakozott árutőzsdei szolgáltató üzletszabályzatában
és az ügyfélszámla-szerződésben köteles feltűnő módon feltüntetni azt a körülményt, hogy az ügyfélszámlaszerződésen alapuló ügyfél követelésre nem terjed ki az Alap védelme.
(4) A Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezet
külföldön létesített fióktelepére az Alap által nyújtott befektető-védelem terjed ki, kivéve, ha a fióktelep
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létesítésének helye szerinti ország szabályai ezt nem teszik lehetővé. A Magyar Köztársaság területén
székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezetnek az Európai Unió másik tagállamában
létesített fióktelepe kiegészítő biztosítás érdekében önként csatlakozhat az adott ország befektető-védelmi
rendszeréhez. A biztosított tevékenységet végző szervezet a fióktelep létesítésének szándékáról a Felügyelet
felé tett bejelentéssel, a befogadó ország befektető-védelmi rendszeréhez történő kötelező vagy önkéntes
csatlakozásról, valamint a csatlakozás feltételeiről pedig a tudomásszerzéssel, illetve a kérelemmel egy
időben köteles tájékoztatni az Alapot.
211. § (1) Nem köteles az Alaphoz csatlakozni az Európai Unió másik tagállamában székhellyel
rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepe, ha tagsággal rendelkezik az Európai
Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve által előírt befektetővédelmi rendszerben.
(2) A Felügyelet engedélye esetén nem köteles csatlakozni az Alaphoz harmadik országbeli biztosított
tevékenységet végző szervezet fióktelepe, ha a Felügyelet elbírálása szerint rendelkezik az Európai
Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve által előírt biztosítással egyenértékű befektetővédelemmel.
(3) A befektetővédelem egyenértékűségének (2) bekezdés szerinti elbírálása során a Felügyelet
figyelembe veszi különösen:
a) a befektetővédelemmel lefedett ügyfél követelések körét;
b) a befektetővédelemmel érintett ügyfélkört;
c) a befektetővédelemmel lefedett ügyfél követelések összegét;
d) a befektetővédelmi-rendszer eljárásrendje alapján a követelések kifizetésének várható időigényét;
e) az ügyfélkövetelés érvényesítésének lehetőségét;
f) a Befektetővédelmi Alap véleményét.
(4) Ha a fióktelep az (1) és (2) bekezdés alapján nem köteles csatlakozni az Alaphoz, önként az Alaphoz
csatlakozhat a (7) bekezdésben meghatározott kiegészítő biztosítás érdekében, amennyiben megfelel az Alap
tagjaira vonatkozó követelményeknek.
(5) Az Alap külföldi befektetővédelmi rendszerekkel, valamint külföldi felügyeleti hatóságokkal
együttműködési megállapodást köthet, információt cserélhet a befektetővédelmi rendszerek tagjaira és a
biztosított követelésekre vonatkozó nyilvántartás, valamint a befektetők kártalanítása érdekében. Az
együttműködés során a befektetővédelmi rendszerek egyeztetik, hogy az egyes rendszerek alapján a
befektetőt mekkora összegű kártalanítás illeti meg.
(6) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző
szervezet fióktelepe nem rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve által előírt
befektetővédelemmel, köteles csatlakozni az Alaphoz a (7) bekezdésben meghatározott kiegészítő biztosítás
érdekében. Ha a Felügyelet elbírálása szerint a harmadik országbeli biztosított tevékenységet végző szervezet
fióktelepe nem rendelkezik az Európai Parlament és a Tanács 97/9/EK irányelve által előírt biztosítással
egyenértékű befektetővédelemmel, akkor köteles csatlakozni az Alaphoz a teljes biztosítás érdekében.
(7) Ha az Alap által nyújtott kártalanítás legmagasabb összege, illetve mértéke, vagy a biztosított
követelések köre meghaladja a biztosított tevékenységet végző szervezet fióktelepére érvényes
befektetővédelmi rendszer által alkalmazott legmagasabb összeget, mértéket vagy a biztosított követelések
körét, a fióktelep kérésére az Alap a meghaladó részre kiegészítő biztosítást nyújt, amennyiben a fióktelep
megfelel az Alap tagjaira vonatkozó követelményeknek. A kiegészítő biztosítás alapján történő kártalanításra
akkor kerülhet sor, ha a fióktelep székhely országának hatáskörrel rendelkező hatósága értesítést küld az
Alap részére a kártalanítás feltételeinek bekövetkezéséről. A kiegészítő kártalanítás kifizetésére egyebekben
a 216-220. § előírásait kell alkalmazni.
(8) Egy követelésre csak egyszer nyújtható kártalanítás és a fióktelepre érvényes, a székhely országa
szerinti befektetővédelmi rendszer által nyújtott kártalanítás a kiegészítő biztosítás kivételével az Alap
kártalanításával nem növelhető.

Az Alap jogállása
212. § (1) Az Alap jogi személy.
(2) Az Alap székhelye: Budapest.
(3) Az Alap saját vagyona, bevételei és jövedelme után társasági és helyi adó, illetőleg illeték fizetésére
nem kötelezhető.
(4) Az Alap pénzeszközei nem vonhatók el, abból az Alap tagjai részére kifizetés semmilyen jogcímen
nem teljesíthető. Az Alap pénzeszközei kizárólag az e törvényben meghatározott célokra használhatók fel.
(5) Az Alap saját tőkéje nem osztható fel.
(6) Az Alapot harmadik személyekkel szemben bíróság és hatóság előtt az igazgatóság elnöke vagy az
ügyvezető igazgató képviseli.
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Az Alap feladata
213. § (1) Az Alap feladata a befektetők részére a 217. § (2) bekezdésében meghatározott kártalanítási
összeg megállapítása és kifizetése.
(2) Kizárólag olyan követelés alapján állapítható meg kártalanítás, amely a befektető és az Alap tagja
között 1997. július 1. napját követően létrejött, biztosított tevékenység végzésére kötött megállapodás
teljesítése érdekében az Alap tagjának birtokába került és a befektető nevén nyilvántartott vagyon
(értékpapír, pénz) kiadására vonatkozó kötelezettségen alapul (biztosított követelés). Az Alap által nyújtott
biztosítás kizárólag a tagsági jogviszony fennállása alatt kötött megállapodásokra terjed ki.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott követelések körébe beletartozik az Alap magyarországi székhelyű
tagjának más országban létesített fióktelepével szemben fennálló követelés, kivéve, ha a fióktelep
létesítésének helye szerinti ország szabályai ezt nem teszik lehetővé.
(4)
214. § (1) Az Alap a tagok nyilvántartása céljából indokolt mértékben adatok szolgáltatását írhatja elő a
tagjai számára, és a helyszínen ellenőrizheti a tagsági viszony alapján a tagokat terhelő kötelezettségek
teljesítését. Ebben a körben a Felügyelet és az MNB az Alap kérésére megadja a rendelkezésére álló
adatokat. Ha az Alap feladatkörében eljárva jogszabálysértést észlel, arról haladéktalanul értesíti a
Felügyeletet.
(2) Az Alap a kártalanításra jogosult befektetőtől kapott megbízás alapján elláthatja a befektető
képviseletét az egyezségi tárgyaláson, illetve felszámolási eljárás során.
(3) Az Alap tagjai - magyar nyelven - közérthető módon tájékoztatják a befektetőket az Alap által nyújtott
védelem tartalmáról és az igényérvényesítés lényeges feltételeiről.
(4) Tilos a befektetővédelemre, illetőleg az Alapra vonatkozó információkat a befektetések növelése
céljából, így különösen reklámtevékenységre felhasználni.
215. § (1) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki
a) az állam,
b) a költségvetési szerv,
c) a tartósan, száz százalékban állami tulajdonban lévő gazdasági társaság,
d) a helyi önkormányzat,
e) az intézményi befektető,
f) kötelező vagy önkéntes betétbiztosítási, intézményvédelmi, Befektetővédelmi Alap, illetve a Pénztárak
Garancia Alapja,
g) az elkülönített állami pénzalap,
h) befektetési vállalkozás, tőzsdetag, illetőleg árutőzsdei szolgáltató,
i) a Hpt.-ben meghatározott pénzügyi intézmény,
j) az MNB,
k) az Alap tagjánál vezető állású személy, az Alap tagjával munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló személy és ezek közeli hozzátartozója, továbbá
l) az Alap tagjában öt százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett tulajdoni
részesedéssel vagy szavazati joggal rendelkező vállalkozás vagy természetes személy és ennek ellenőrzött
társasága, valamint természetes személy tulajdonos esetén ennek közeli hozzátartozója
követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követeléseire.
(2) Az (1) bekezdés k)-l) pontjában meghatározott ok akkor zárja ki a kártalanítást, ha az a kártalanítási
igény alapjául szolgáló szerződés megkötésétől a kártalanítási igény benyújtásáig terjedő időszakban, vagy
annak egy része alatt fennállt az Alap azon tagjánál, amellyel kapcsolatban kártalanítási eljárásra kerül sor.
(3) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletből eredő követelésre sem, amely
esetében a bíróság jogerős határozata megállapította, hogy a befektetés forrása bűncselekményből
származott.
(4) Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan ügyletekből eredő pénzkövetelésre sem, amely
nem euróban, vagy az Európai Unió, illetve az OECD tagállamának törvényes fizetőeszközében áll fenn.

Az Alapból történő kifizetés
216. § (1) Az Alap kártalanítási kötelezettsége abban az esetben következik be, ha a bíróság az Alap
tagjának a felszámolását rendeli el.
(2) Ha az Alap tagjával szemben felszámolási eljárást kezdeményeztek, erről köteles haladéktalanul
értesíteni az Alapot. Az Alap tagja a kártalanítási igény elbírálásához szükséges adatot az Alap által
meghatározott formában és módon haladéktalanul előállítja, majd az Alap rendelkezésére bocsátja. Az Alap
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jogosult az érintett tagjánál minden olyan adathoz személyesen is hozzáférni, amely a kártalanítási
kötelezettségének felméréséhez szükséges.
(3) Az Alap a felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő tizenöt napon belül a Felügyelet által
üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közleményben tájékoztatja a befektetőket a kártalanítási
igényérvényesítés lehetőségéről. Az Alap közzéteszi az igényérvényesítés első napját, az igényérvényesítés
módját, továbbá a kifizetést végző szervezet nevét. Az igényérvényesítés első napja nem lehet később, mint a
felszámolást elrendelő végzés közzétételét követő harmincadik nap.
217. § (1) Kártalanítás megállapítására a befektető erre irányuló kérelme alapján kerül sor. A kérelem
formáját az Alap meghatározhatja. A kérelmet a befektető az igényérvényesítés első napjától számított egy
éven belül terjesztheti elő. Ha a befektető menthető okból nem tudta igényét határidőben előterjeszteni, a
kérelem az akadály elhárulását követő harminc napon belül terjeszthető elő.
(2) Az Alap a kártalanításra jogosult befektető részére követelését - személyenként és Alap tagonként
összevontan - legfeljebb húszezer euró összeghatárig fizeti ki kártalanításként. Az Alap által fizetett
kártalanítás mértéke egymillió forint összeghatárig száz százalék, egymillió forint összeghatár felett
egymillió forint és az egymillió forint feletti rész kilencven százaléka.
(3)
(4) A kártalanítás mértékének megállapítása során a befektetőnek az Alap tagjánál fennálló, valamennyi
biztosított, és a tag által ki nem adott követelését össze kell számítani.
(5) Ha a biztosított követelés értékpapír kiadására vonatkozik, a kártalanítás összegét a felszámolás kezdő
időpontját megelőző száznyolcvan nap átlagárfolyama alapján kell megállapítani. Árfolyamként a tőzsdei
vagy a tőzsdén kívüli kereskedelemben kialakult átlagárat kell figyelembe venni. Ha az értékpapírnak ezen
időszak alatt nem volt forgalma, akkor a kártalanítás alapjául szolgáló árat az Alap igazgatósága állapítja
meg. Az ár megállapítása által a befektetőt olyan helyzetbe kell hozni, mintha a felszámolás kezdő
időpontjában az értékpapírt értékesítette volna.
(6) A (2) bekezdés szerinti összeghatárnak és devizában fennálló követelés esetén a devizában, valutában
kifizetett kártalanítás összegének a megállapítása - a kifizetés időpontjától függetlenül - a felszámolás kezdő
időpontjának napján érvényes MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon történik. Az MNB által nem
jegyzett devizákat a belföldi székhelyű hitelintézetek által közzétett legmagasabb és legalacsonyabb, az adott
pénznemre vonatkozó devizaeladási árfolyamok számtani átlaga alapján kell számba venni.
(7) Ha az Alap tagjának az ügyféllel szemben befektetési szolgáltatási tevékenységből származó lejárt
vagy a kártalanítás kifizetéséig lejáró követelése van, azt a kártalanítás megállapítása során a befektető
követelésébe be kell számítani.
(8) Az Alap a kártalanítást pénzben nyújtja.
(9) Közös tulajdonban álló értékpapír esetén a (2) bekezdésben meghatározott kártalanítási összeghatárt a
kártalanításra jogosult, az Alap tagjának nyilvántartásában szereplő minden személy esetén külön kell
számításba venni. A kártalanítási összeg - eltérő szerződési kikötés hiányában - a befektetőket azonos
arányban illeti meg. A közös tulajdonban álló értékpapír esetén fizetett kártalanítási összeget hozzá kell
számítani a kártalanításra jogosult egyéb követelésére fizetendő kártalanítás összegéhez.
218. § Harmadik országbeli befektetési vállalkozás, hitelintézet és befektetési alapkezelő fióktelepe
esetében az ügyfél követelésekre kizárólag az Alap által biztosított mértékig fizethető kártalanítás.
219. § (1) Ha a kártalanításra jogosult a biztosított követelés alapjául szolgáló szerződést, továbbá a
jogosultság igazolásához szükséges adatokat rendelkezésre bocsátja, és rendelkezésre áll az Alap tagja által
vezetett nyilvántartás, akkor az Alap legkésőbb a kérelem benyújtásától számított kilencven napon belül
köteles elbírálni a befektető kártalanítási kérelmét.
(2) A befektető szerződéssel alátámasztott követelésének és az Alap tagja által vezetett nyilvántartás
adatainak megegyezése esetén, az egyezőség erejéig az Alap kártalanítást állapít meg, és köteles
gondoskodni a jogosultnak járó összeg haladéktalan, de legfeljebb az elbírálástól számított kilencven napon
belül történő kifizetéséről. Különösen indokolt esetben a kifizetési határidő - a Felügyelet előzetes
jóváhagyásával - egy alkalommal és legfeljebb további kilencven nappal meghosszabbítható. A kifizetés
időpontjának az a nap tekintendő, amikor a befektető először hozzájuthatott a megállapított kártalanítási
összeghez.
(3) Az Alap az e törvényben rögzített feltételek szerint akkor is fizet kártalanítást, ha a befektető részére
kártalanítás a (2) bekezdésben írtak szerint nem állapítható meg, viszont követelését jogerős bírósági
határozattal igazolja. Ebben az esetben a befektető a határozat jogerőre emelkedését követő kilencven napon
belül terjesztheti elő igényét, amelyhez mellékelnie kell a követelést megalapozó határozatot.
(4) Amennyiben az Alap csak hitelfelvétel útján képes biztosítani a kártalanítási kötelezettség fenti
határidők szerinti teljesítését, a Kormány a kártalanítási fedezet biztosítása érdekében a hitelfelvételhez - az
Áht. 33. §-ának (3) bekezdésére tekintettel - készfizető kezességet vállal.

A kifizetett követelések átszállása
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220. § (1) Az Alapnak az a tagja vagy a tag jogutódja, amelyre tekintettel az Alap kártalanítást fizetett,
köteles a kártalanítás összegét és a kártalanítás kifizetésével kapcsolatban felmerült költségeket az Alap
részére visszafizetni. E kötelezettség akkor is fennáll, ha a tagnak az Alappal fennállott tagsági viszonya
időközben megszűnt.
(2) Az Alap által kifizetett kártalanítás mértékéig a követelés az ügyfélről az Alapra száll át.
(3) Az Alap az (1) és (2) bekezdésben meghatározott igényét a felszámolási eljárás során érvényesíti. A
felszámolási eljárás során a kielégítési sorrendben a befektetőtől átszállt követelés tekintetében az Alapot a
befektető helye illeti meg.

Csatlakozás az Alaphoz
221. § (1) Biztosított tevékenység folytatására engedélyt kérő vállalkozás a tevékenységi engedély iránti
kérelem Felügyelethez való benyújtását megelőzően köteles a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az Alap
igazgatóságának megküldeni, és a csatlakozási díjat az Alap részére megfizetni (csatlakozási szándék).
(2) A csatlakozási nyilatkozatot az Alap által meghatározott és közzétett formában kell megtenni. Az Alap
a tagsági viszony megszerzéséhez feltételt nem írhat elő.
(3) A tagsági viszony kezdete a biztosított tevékenység végzésére jogosító felügyeleti engedély
hatálybalépésének napja. Amennyiben a csatlakozó szervezet önkéntesen csatlakozik az Alaphoz (árutőzsdei
szolgáltató, fióktelep), úgy tagsági viszonya azon a napon kezdődik, amikor a csatlakozási nyilatkozatot
benyújtja és a csatlakozási díjat megfizeti. A csatlakozás időpontját az Alap a Felügyelet által üzemeltetett
honlapon és a saját honlapján teszi közzé.

Az Alap tagjának díjfizetési kötelezettsége
222. § (1) A csatlakozó vállalkozás - a tagsági viszony keletkezésének feltételeként - csatlakozási díjat
fizet. A csatlakozási díj mértéke a csatlakozó vállalkozás jegyzett tőkéjének fél százaléka, de nem lehet
kevesebb, mint ötszázezer forint, és nem haladhatja meg a hárommillió forintot.
(2) Az Alap tagja naptári évente éves díjat fizet az Alapnak. Az éves díj fizetésének esedékességét az Alap
igazgatósága határozza meg.
(3) Az éves díj alapja a tárgyévet megelőző naptári évben az Alap kártalanítási kötelezettsége alá tartozó
befektetők tulajdonát képező, az Alap tagjának kezelésében lévő pénz és értékpapír átlagos állománya. A
befektetők tulajdonát képező pénz- és értékpapír-állomány után a díjfizetési kötelezettség azt a tagot terheli,
amely a befektetővel biztosított tevékenység végzésére kötött szerződés alapján a letét kiadására köteles.
(4) Az éves díj mértékét az igazgatóság állapítja meg a díjalap arányában, figyelembe véve a biztosított
befektetők számát. Kiegészítő biztosítás esetén az éves díj megállapításakor figyelembe kell venni a
követelés kiegészítő biztosítással érintett részének összegét, illetve a fióktelep székhely országának
befektetővédelmi rendszere által nyújtott biztosítást.
(5) Az Alap tagja által fizetendő éves díj összege nem haladhatja meg a díjalap mértékének három
ezrelékét, de az éves díj nem lehet kevesebb ötszázezer forintnál (minimumdíj). Az Alap igazgatósága
szabályzatban a minimumdíj mértékét ötszázezer forintnál magasabb összegben is megállapíthatja, de a
minimumdíj mértéke ekkor sem haladhatja meg a kétmillió forintot. Ha az Alap tagjának sem a tárgyévben,
sem a tárgyévet megelőző naptári évben nincs az Alap kártalanítási kötelezettsége alá tartozó befektetője,
csak a törvényi minimum fizetésére kötelezhető. A különböző tagok esetében - a minimumdíj fizetésének
esetét kivéve - azonos mértékű díjalaphoz azonos mértékű díj tartozik.
(6) Az Alap igazgatósága az éves díjat a tag kérelmére mérsékelheti, ha a tag által végzett biztosított
tevékenység az Alap számára az átlagosnál kisebb kockázatot jelent. A díjmérséklés részletes szabályait az
igazgatóság szabályzatban határozza meg.
(7) Az Alap igazgatósága rendkívüli befizetést rendel el, ha az Alap eszközei az esedékes vagy az előre
látható kártalanítási kötelezettség teljesítését nem fedezik. Rendkívüli befizetés akkor is elrendelhető, ha az
Alap az esedékes hiteltörlesztést, illetőleg annak kamatait nem képes határidőben teljesíteni. A rendkívüli
befizetési kötelezettséget az igazgatóság által meghatározott módon és időben kell teljesíteni. A rendkívüli
befizetés alapja megegyezik az éves díj alapjával, de az egy naptári évben rendkívüli befizetés jogcímén
elrendelt fizetési kötelezettség nem haladhatja meg az utolsó megállapított éves díj mértékét.
(8) Ha a Felügyelet minden biztosított tevékenységre kiterjedően felfüggesztette az Alap tagjának
tevékenységét, és a felfüggesztés hatálya a felügyeleti engedély visszavonásáig fennáll, a tagot nem terheli a
felfüggesztés hatálya alatt keletkezett díjfizetési kötelezettség. Amennyiben a tag tevékenységi engedélye
nem kerül visszavonásra, a felfüggesztés ideje alatt keletkezett díjfizetési kötelezettséget a felfüggesztés
feloldását követően teljesítenie kell.
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(9) Az Alap tagja az Alapba befizetett csatlakozási díjat, az éves díjat, valamint a rendkívüli befizetést
egyéb ráfordításai között számolja el.
(10) Amennyiben az Alap tagja a díjfizetési kötelezettségét nem, vagy nem az Alap igazgatósága által a
jelen törvény keretei között meghatározott szabályok szerint teljesíti, az Alap kezdeményezheti a Felügyelet
intézkedését.

Az Alap szervezete
223. § (1) Az Alapot héttagú igazgatóság irányítja.
(2) Az igazgatóság tagja:
a) a tőzsde, a központi értéktár és az MNB által kijelölt egy-egy személy;
b) az Alap tagjainak - szakmai érdek-képviseleti szervezetei által kijelölt - két képviselője;
c) a Felügyelet által kinevezett személy;
d) az Alap ügyvezető igazgatója.
(3) A kinevezés vagy kijelölés három évre szól.
(4) Ha egy megüresedett hely betöltésére több szervezetet is megillet a kijelölés joga és a szervezetek nem
tudnak megállapodni az igazgatósági tag személyéről, a betöltendő hely megüresedésekor kijelölésre jogosult
szervezetek egy-egy jelöltje közül sorsolással kell kiválasztani az igazgatóság új tagját.
(5) Az igazgatósági tagság megszűnése esetén a kijelölésre, illetve kinevezésre jogosult harminc napon
belül dönt az új igazgatósági tag személyéről.
(6) Megszűnik az igazgatósági tagság:
a) a (3) bekezdésben meghatározott idő elteltével;
b) a kijelölés visszavonásával, visszahívással, vagy az ügyvezető igazgató esetén az ügyvezető igazgatói
beosztás megszűnésével;
c) a tag halálával; vagy
d) az ügyvezető igazgató kivételével lemondással.
(7) Az igazgatóság a tagjai közül kétévente elnököt választ. Az ügyvezető igazgató nem választható meg
elnöknek.
(8) Az igazgatóság legalább negyedévente ülést tart. Az igazgatóság ülését össze kell hívni, ha az Alap
terhére kifizetési kötelezettséggel járó helyzet bekövetkezése várható, illetve, ha a Felügyelet azt elrendeli.
Az igazgatóság ülését az elnök hívja össze.
(9) A Felügyelet képviselője az igazgatóság ülésén tanácskozási joggal vesz részt.
(10) Az igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az ülésen legalább öt tag jelen van. Az igazgatóság a
határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza meg.

Az igazgatóság feladata
224. § (1) Az igazgatóság
a) elfogadja az Alap szabályzatait;
b) kinevezi és felmenti az Alap ügyvezető igazgatóját, meghatározza feladatait és díjazását;
c) meghatározza a munkaszervezet feladatait;
d) meghatározza a tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítése érdekében az Alap tagjai által
nyújtandó jelentések tartalmát és gyakoriságát;
e) meghatározza az Alap éves költségvetését, és megállapítja az Alap éves beszámolóját;
f) irányítja és ellenőrzi az Alap gazdálkodási és egyéb tevékenységét;
g) negyedévente jelentést küld az Alap tagjainak és a Felügyeletnek az Alapban kezelt pénzeszközök
állományáról és felhasználásáról;
h) éves tevékenységéről a tárgyévet követő május 31. napjáig jelentést készít, és azt megküldi tagjainak és
a Felügyeletnek;
i) ellátja az e törvényben meghatározott egyéb feladatokat.
(2) Az Alap munkaszervezetét az ügyvezető igazgató irányítja. Az ügyvezető igazgató felett a munkáltatói
jogokat - az (1) bekezdés b) pontban írottak kivételével - az igazgatóság elnöke gyakorolja.
225. § (1) Az Alap igazgatósága szabályzatban határozza meg:
a) a tagok által fizetendő díjakra vonatkozó szabályokat, így különösen a díjalap és a díjmérték
megállapítását, valamint a díjfizetés megállapításának és befizetésének eljárását, továbbá a befizetés
ütemezését;
b) az Alap kezelésének szabályait;
c) az Alapból történő kifizetés rendjét; és
d) az igazgatóság ügyrendjét.
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(2) Az (1) bekezdés a) pontjában írott kivétellel az Alap szabályzata a tagjaira nem írhat elő
kötelezettséget. A szabályzat az Alap egyes tagjaira vonatkozóan nem sértheti az egyenlő bánásmód
követelményét, és nem veszélyeztetheti az Alap biztonságos kezelését.
(3) Az Alap a szabályzatait és az igazgatóság nyilvánossá minősített határozatait a Felügyelet által
üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozza. Az (1) bekezdés d) pontjában
meghatározott szabályzat közzétételétől az Alap eltekinthet.

Az Alap forrásai
226. § Az Alap forrásai
a) a csatlakozási díj,
b) az éves díj,
c) a rendkívüli befizetés,
d) az Alap vagyonának hozama,
e) az Alap által felvett kölcsön,
f)
g) egyéb bevétel.

Az Alap számlavezetése és pénzkezelése
227. § (1)
(2) Az Alap pénzeszközeit - a házipénztárt, a fizetési számlán tartott likviditási tartalékot, valamint a
kifizetés lebonyolítására vagy más, az Alap működéséhez szükséges célra pénzforgalmi szolgáltatóhoz
átutalt összeget kivéve - állampapírban vagy az MNB-nél elhelyezett betétben tarthatja.
(3)
(4) Az Alap kölcsönt vehet fel.
(5) Az Alap által kifizetett kártalanítás forrása az Alap felhalmozott vagyona, valamint az Alap éves
bevételeinek az Alap igazgatósága által jóváhagyott éves működési költségekkel csökkentett összege.

A tagsági viszony megszűnése
228. § (1) Az Alappal fennálló tagsági viszony a valamennyi biztosított tevékenység végzésére jogosító
engedélyt visszavonó felügyeleti határozat hatálybalépésével szűnik meg. Amennyiben a csatlakozó
szervezet önkéntesen csatlakozott az Alaphoz (árutőzsdei szolgáltató, fióktelep), az Alappal fennállott
tagsági viszonyát bármikor megszüntetheti, és ilyen esetben tagsági viszonya azon a napon szűnik meg,
amikor a tagsági viszony megszüntetésére vonatkozó nyilatkozatát az Alap által meghatározott formában az
Alap részére átadja. A tagsági viszony megszűnésének időpontját az Alap a Felügyelet által üzemeltetett
honlapon és a saját honlapján teszi közzé.
(2)
(3) A tagsági viszony megszűnése nem érinti a vállalkozásnak a tagsági viszony fennállása alatt
keletkezett díjfizetési kötelezettségét. A tagsági viszony fennállása alatt díjfizetés címén teljesített befizetés a
tagsági viszony megszűnésére hivatkozással részben sem téríthető vissza.

NYOLCADIK RÉSZ
BEFEKTETÉSI ALAPOK
XXV. Fejezet
BEFEKTETÉSI ALAPKEZELŐKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
229. § (1) Befektetési alapkezelő kizárólag az alábbi tevékenységet végezheti a Felügyelet engedélyével:
a) befektetési alapkezelés,
b) értékpapír-kölcsönzés,
c) a befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alap befektetési jegyei esetén megbízás felvétele és
továbbítása,
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d) portfóliókezelés,
e) befektetési tanácsadás.
(2) Befektetési alapkezelő az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenység folytatására köteles.
(3)
230. § (1) A Felügyelet a 229. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek végzésére jogosító
engedélyt az egyes tevékenységekre együtt vagy külön adja meg.
(2) A 229. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tevékenység folytatására kizárólag befektetési
alapkezelő kaphat engedélyt.
(3) A 229. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tevékenység végzésére jogosító engedélyt a
kérelmező akkor kaphat, ha rendelkezik
a) a tevékenység folytatásához szükséges, a 11. számú mellékletben meghatározott személyi, tárgyi,
technikai feltételekkel;
b) a 12. számú mellékletben meghatározottak szerinti tartalommal elkészített működési szabályzattal;
c) a 13. számú mellékletben meghatározott eljárási szabályzattal.
(4) A befektetési alapkezelő vezetését - a Gt. 247. §-ában meghatározott eset kivételével - legalább két
vezető állású személynek munkaviszony keretében kell ellátnia.
(5) A befektetési alapkezelőnek a 229. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott tevékenység
végzésére jogosító engedély iránti kérelméhez - a (3) bekezdésben foglaltak teljesítését igazoló
dokumentumokon kívül - mellékelnie kell:
a) a szervezeti felépítését;
b) a vezető állású személyek nevét;
c) az üzleti tervét.
(6) Ha a kérelmező portfóliókezelési tevékenység végzésére kér engedélyt, az engedélykérelemhez
mellékelni kell a Befektető-védelmi Alap igazolását az Alaphoz történő csatlakozási kérelem benyújtásáról
és a csatlakozási díj megfizetéséről.
(7) A befektetési alapkezelő által alkalmazott eljárásoknak, rendszereknek és megoldásoknak
biztosítaniuk kell az egyes alapokban és portfóliókban lévő értékpapírok, egyéb pénzpiaci eszközök,
pénzeszközök, tőzsdei termékek, illetőleg ingatlanok egymástól, illetőleg a befektetési alapkezelő
tulajdonában lévő értékpapíroktól, egyéb pénzpiaci eszközöktől, pénzeszközöktől, tőzsdei termékektől
illetőleg ingatlanoktól történő elkülönített kezelését, valamint a lebonyolított ügyletek adatainak (tárgy,
időpont, szerződő partner) visszakeresését.
(8) A befektetési alapkezelő számviteli, nyilvántartási, informatikai rendszereinek alkalmasnak kell
lenniük
a) mindenkori pénzügyi helyzetének megállapítására;
b) az egyes, általa kezelt alapok és portfóliók részét képező befektetési eszközök, pénzeszközök, tőzsdei
termékek és ingatlanok állományának minden időpontban történő megállapítására;
c) a jogszabályban, illetőleg saját szabályzataiban foglalt előírások betartásának folyamatos ellenőrzésére;
valamint
d) jogszabályban előírt adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítésére.
(9) A befektetési alapkezelő a vezető állású személyekben bekövetkezett változásokat haladéktalanul
jelenti a Felügyeletnek.
231. § A Felügyelet a befektetési alapkezelő engedélyének megadásához előzetesen kikéri az Európai
Unió másik tagállama hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának véleményét, ha az alapítani kívánt
befektetési alapkezelő
a) az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet,
befektetési alapkezelő vagy biztosítóintézet leányvállalata;
b) az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás, hitelintézet,
befektetési alapkezelő vagy biztosítóintézet anyavállalatának leányvállalata;
c) ellenőrző befolyással rendelkező természetes vagy jogi személy tulajdonosa az Európai Unió másik
tagállamában székhellyel rendelkező befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, befektetési alapkezelőben
vagy biztosítóintézetben befolyásoló részesedéssel rendelkezik.
232. § (1) Nem szükséges a Felügyelet 230. § (1) bekezdése szerinti engedélye az Európai Unió másik
tagállamában székhellyel rendelkező intézmény által a 85/611/EGK számú irányelv szabályainak a székhely
ország jogrendszerébe történő átvétele alapján létrehozott befektetési alap tekintetében végzett befektetési
alapkezelési tevékenység és a 229. § (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott tevékenység,
valamint a 242/A. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tevékenység folytatásához, illetőleg a
85/611/EGK számú irányelv szabályainak a székhely ország jogrendszerébe történő átvétele alapján
létrehozott fióktelep létesítéséhez, ha a székhelye szerinti ország hatáskörrel rendelkező felügyeleti
hatóságának az irányelv szerinti engedélyével rendelkezik.
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(2) A Magyarországon bejegyzett befektetési alapkezelő által európai befektetési alap tekintetében végzett
befektetési alapkezelési tevékenység és a 229. § (1) bekezdésének d) és e) pontjában meghatározott
tevékenység, valamint a 242/A. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában meghatározott tevékenység folytatása
céljából történő fióktelep létesítése, illetőleg ilyen tevékenységek határon át történő nyújtása esetében a Bszt.
27. §-a (4)-(9) bekezdésének előírásait kell alkalmazni azzal, hogy ahol a jogszabály befektetési vállalkozást
említ, az alatt befektetési alapkezelőt kell érteni, ahol befektetési szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő
szolgáltatást említ, az alatt befektetési alapkezelő által végzett tevékenységet kell érteni.
(3) Harmadik országbeli befektetési alapkezelő fióktelepe európai befektetési alap alapkezelését és
magánnyugdíjpénztár részére portfóliókezelést nem végezhet.
233. § (1) A tevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet a Felügyelet elutasítja, ha a kérelmező az e
törvényben és más jogszabályokban előírt feltételeknek nem felel meg, illetőleg a feltételeknek való
megfelelést hitelt érdemlő módon nem igazolta, valamint megtévesztő vagy valótlan adatot közölt.
(2) A tevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet a Felügyelet elutasítja, ha a befektetési
alapkezelő és más személy között fennálló szoros kapcsolat, továbbá a befektetési alapkezelővel szoros
kapcsolatban álló személyre vonatkozó harmadik országban alkalmazott jogszabályok akadályozzák a
befektetési alapkezelő feletti hatékony hatósági felügyelet gyakorlását. Az e bekezdésben meghatározott
feltételek ellenőrzéséhez szükséges információkat a Felügyelet rendelkezésére kell bocsátani.
(3) A tevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelmet fióktelep esetében a Felügyelet akkor is
elutasítja, ha
a) nincs érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a
fióktelepek felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás a Felügyelet és a kérelmező
székhelye szerinti felügyeleti hatóság között,
b) a kérelmező székhelye szerinti állam nem rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő pénzmosás elleni jogszabályi előírásokkal,
c) a kérelmező nem rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott követelményeket kielégítő
adatkezelési szabályzattal,
d) a kérelmező nem nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett
kötelezettségekért,
e) a kérelmező nem nyújtja be a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep-létesítésre vonatkozó
engedélyét, illetőleg hozzájáruló nyilatkozatát vagy tudomásulvételét,
f) a kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai nem biztosítják a prudens, biztonságos működést,
g) a kérelmező főirodája nem a székhelye szerinti országban van.
234. § (1) A Felügyelet a tevékenység végzésére jogosító engedélyt visszavonja, ha
a) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn, és azok megfelelő határidőn belül nem
pótolhatók;
b) a befektetési alapkezelő a befektetésijegy-tulajdonossal szemben fennálló nem vitatott tartozását az
esedékességet követő három napon belül nem egyenlítette ki, illetőleg vagyona (eszközei) az ismert hitelezők
követelésének kielégítésére nem nyújtana fedezetet;
c) az engedéllyel rendelkező az engedélyezett tevékenységet tizenkét hónapon belül nem kezdi meg, vagy
hat hónapot meghaladó időtartam alatt nem gyakorolja;
d) az engedéllyel rendelkező a tevékenység folytatásával felhagy;
e) az engedéllyel rendelkező a tevékenységre vonatkozó, az e törvényben és külön jogszabályban
meghatározott előírásokat ismétlődően vagy súlyosan megszegi;
f) a fióktelep alapítójának az adott tevékenység végzésére vonatkozó engedélyét a székhely szerinti
felügyeleti hatóság visszavonta;
g) a befektetési alapkezelő a sajáttőke-feltöltési kötelezettségének a Felügyelet által előírt határidőben
nem tett eleget;
h) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szerezték meg;
i) tudomására jut a befektetési alapkezelő és más személy között fennálló olyan típusú - megfelelő
határidőn belül meg nem szüntetett - szoros kapcsolat, amely a befektetési alapkezelővel szoros kapcsolatban
álló személyre vonatkozó harmadik országban alkalmazott jogszabályok szerint akadályozza a befektetési
alapkezelő feletti hatékony hatósági felügyelet gyakorlását.
(2) Az (1) bekezdés d), illetve e) pontja alapján a Felügyelet a tevékenység végzésére jogosító engedélyt
akkor vonja vissza, ha az engedéllyel rendelkező az ügyfelével szemben fennálló elismert kötelezettségeinek
eleget tett, vagy szerződéseinek teljesítését más befektetési alapkezelő átvállalta. A Felügyelet
meghatározhatja azokat a feltételeket és előírásokat, amelyek teljesítéséig a befektetési alapkezelő
tevékenységét - az arra vonatkozó szabályok szerint - köteles folytatni.
(3) A Felügyelet a tevékenység végzésére jogosító engedélyt határozott időre felfüggeszti, ha az engedély
kiadásának feltételei már nem állnak fenn, de azok megfelelő határidőn belül pótolhatók.
235. § (1) Befektetési alapkezelő részvénytársaság vagy fióktelep formájában működhet.
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(2) A részvénytársasági formában működő befektetési alapkezelőre a gazdasági társaságokra vonatkozó
törvényi rendelkezéseket, a fióktelep formájában működő befektetési alapkezelőre az Fkt. rendelkezéseit az e
törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A befektetési alapkezelő jegyzett tőkéjének legkisebb összege - a (4) bekezdésben és a 242/C. §-ban
foglalt eltéréssel - százmillió forint.
(4) Ha a befektetési alapkezelő kétmilliárd forintot elérő vagy azt meghaladó értékben kezel magánnyugdíjpénztári vagyont, saját tőkéjének legkisebb összege kettőszázötvenmillió forint és a kezelt magánnyugdíjpénztári vagyon kettőmilliárd forintot meghaladó részének egy százaléka. Ha a befektetési alapkezelő
saját tőkéje eléri az egymilliárd forintot, a kezelt magán-nyugdíjpénztári vagyon növekedésével a saját tőkét
nem szükséges tovább növelni.
(5) Fióktelep formájában működő befektetési alapkezelő esetében jegyzett tőke alatt dotációs tőkét kell
érteni.
(6) A befektetési alapkezelő irányítását a belföldön létesített főirodában kell biztosítani.
(7)
(8) Nem vonatkozik a dotációs tőkekövetelmény az Európai Unió másik tagállamában székhellyel
rendelkező befektetési alapkezelő fióktelepére.
236. § (1) A befektetési alap kezelése során az alap kezelésének különös szabályait a 16. számú
mellékletnek megfelelő - a Felügyelet által jóváhagyott - kezelési szabályzatba kell foglalni, amely az
alapkezelő és a befektetők közötti általános szerződési feltételeket tartalmazza. A befektető a befektetési
jegyek vásárlásakor nyilatkozik arról, hogy ismeri a kezelési szabályzatban foglalt feltételeket.
(2) Az alapkezelő az alap működtetése során a befektető érdekében a jogszabályoknak, működési
szabályoknak és a mindenkor érvényes kezelési szabályzatnak megfelelően köteles eljárni.
(3) A befektetési alapkezelő az egyenlő elbánás elve alapján köteles eljárni a befektetők tekintetében.
Nem jelenti ezen elv sérelmét az ugyanazon alapon belüli különböző befektetési jegy sorozatokat alkotó
befektetési jegyek által megtestesített jogok és kötelezettségek sorozatonkénti különbözősége és a befektetési
alapkezelő ennek megfelelő, a jogszabályokkal és az alap kezelési szabályzatával összhangban álló eljárása.
(4) A kezelési szabályzatnak tartalmaznia kell minden olyan információt, amely lehetővé teszi a
befektetési alap működésének, befektetési elveinek és kezelésének megítélését.
(5) A nyilvános alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában foglalt feltételeket az alapkezelő
egyoldalúan a Felügyelet engedélyével módosíthatja. Nem szükséges a Felügyelet engedélye a módosításhoz,
amennyiben az
a) az ügyfelet terhelő költségek egyoldalú csökkentését jelenti,
b) a forgalmazási helyek számának növelését vagy csökkentését tartalmazza, ha az új forgalmazó ilyen
tevékenységre Felügyeleti engedéllyel már rendelkezik,
c) jogszabály-módosítás átvezetését jelenti, ha ez nem érinti az alap befektetési politikáját, kockázati
jellegét,
d) piaci vagy mérlegadatok frissítését szolgálja,
e) az alapkezelő, illetőleg letétkezelő vezető állású személyei, a forgalmazó, illetve az ingatlanértékelő
körében, cégadataiban bekövetkezett változás átvezetését jelenti,
f) az engedélyhez kötött változások esetében a Felügyelet az engedélyt korábban megadta.
237. § (1) A befektetési alapkezelő az alap kezelésével összefüggő tevékenységért kezelési díjat számíthat
fel.
(2) Az alapkezelő a kezelési díjat nem terhelheti a nyilvános befektetési alapra, ha az alap átlagos saját
tőkéje legalább három hónapon keresztül nem érte el az indulásakor érvényes törvényi minimum ötven
százalékát, mindaddig, ameddig az utolsó három hónapra számított átlagos saját tőke ismételten el nem éri az
indulásakor érvényes törvényi minimum ötven százalékát. A mentes időszakban felmerülő kezelési díj
utólagosan sem terhelhető az alapra.
238. § (1) A befektetési alapkezelő az alapkezelési tevékenység végzése során - a (2) bekezdésben foglalt
eltéréssel - az alap nevében jár el.
(2) A befektetési alapkezelő a befektetési eszközök, illetőleg az ingatlanok vételével és eladásával
kapcsolatosan a megbízók javára összesítetten vagy külön-külön is eljárhat.
239. § (1) A befektetési alapkezelő egymástól elkülönítetten több befektetési alapot is létrehozhat és
kezelhet, és befektetési alaponként több, különböző befektetési jegy sorozatba tartozó befektetési jegy
forgalomba hozásáról is dönthet.
(2) A befektetési alapkezelő a befektetési alapok és az ügyfelek vagyonát a saját vagyonától elkülönítetten
köteles kezelni és nyilvántartani.
(3) A befektetési alapkezelő által kezelt portfólióban lévő eszközök nem képezik az alapkezelő tulajdonát.
(4) A befektetési alapkezelő az általa kezelt vagyonról befektetési alaponként és ügyfelenként elkülönített
nyilvántartást köteles vezetni.
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(5) A befektetési alapkezelő az általa kezelt alap javára nem szerezhet egyetlen kibocsátóban sem
nyilvános vételi kötelezettséget eredményező befolyást.
(6) Ingatlanalap kezelése esetén a befektetési alapkezelő köteles gondoskodni az alap portfóliójában lévő,
biztosítható ingatlanokra vonatkozó, az alap mint kedvezményezett javára szóló, a teljes kockázati körre
kiterjedő vagyonbiztosítás folyamatos fennállásáról.
240. § (1) Befektetési alapkezelő a befektetési alap átadására kizárólag más befektetési alapkezelő részére
jogosult.
(2) A nyilvános befektetési alap átadására a Felügyelet engedélyével és az átadásról szóló nyilvános
tájékoztatás alapján kerülhet sor. Zártkörű befektetési alap átadására a Ptk. tartozás-átvállalásra vonatkozó
szabályait kell alkalmazni.
(3) A befektetési alapkezelő a befektetési alapkezelési tevékenység végzéséhez kizárólag olyan
alvállalkozót vehet igénybe, amely Magyarországon székhellyel rendelkező társaság esetén rendelkezik a
portfóliókezelési, illetőleg a befektetési alapkezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedéllyel, illetve
külföldön székhellyel rendelkező társaság esetén rendelkezik az Európai Unió vagy az OECD tagállamának
hasonló tevékenység végzésére vonatkozó engedélyével.
(4) A befektetési alapkezelő az általa harmadik féltől igénybe vett befektetési alapkezelési tevékenységért
mint sajátjáért felel, az ettől eltérő kikötés semmis.
240/A. § A befektetési alapkezelő alkalmazhatja a Bszt. kiszervezésre vonatkozó rendelkezéseit azzal,
hogy ahol a jogszabály befektetési vállalkozást említ, az alatt befektetési alapkezelőt, ahol befektetési
szolgáltatási tevékenységet, kiegészítő szolgáltatást említ, az alatt a befektetési alapkezelő által végzett
tevékenységet kell érteni.
241. § (1) A befektetési alap nevében eljáró befektetési alapkezelő a tőke megóvására, illetve a hozamra
vonatkozóan garanciát vállalhat (tőke-, illetve hozamgarancia). A hozamra vonatkozó garancia magában
foglalja a tőke megóvására vonatkozó garanciát is. A tőkére, illetve a hozamra vonatkozó garanciát a
befektetési alapkezelő köteles bankgaranciával biztosítani.
(2) A befektetési alap nevében eljáró befektetési alapkezelő a tőke megóvására, illetve a hozamra
vonatkozóan ígéretet tehet (tőke-, illetve hozamvédelem). A hozamra vonatkozó ígéret magában foglalja a
tőke megóvására vonatkozó ígéretet is. A tőkére, illetve a hozamra vonatkozó ígéretet a befektetési
alapkezelő köteles a tőke megóvását, illetve a hozamot biztosító pénzügyi eszközökre, tőzsdei termékekre
vonatkozó befektetési politikával alátámasztani a befektető részletes tájékoztatása mellett.

Összeférhetetlenségi szabályok
242. § (1) A befektetési alapkezelő vezető tisztségviselője, illetve a befektetési döntéshozatalban,
végrehajtásban résztvevő alkalmazottja, munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye nem
lehet közvetlenül a befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazottja,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személye
a) a 295. § (1) bekezdésében meghatározott letétkezelőnek,
b) a befektetési döntések végrehajtásában közreműködőnek, így különösen befektetési vállalkozásnak,
hitelintézetnek, ingatlanértékelőnek, ingatlanforgalmazónak, másik befektetési alapkezelőnek, valamint
c) a befektetési alapkezelő ügyfelének.
(2) Az a személy, aki esetében az előzőekben meghatározott összeférhetetlenség merül fel, köteles azt
haladéktalanul a Felügyeletnek bejelenteni és az összeférhetetlenséget haladéktalanul megszüntetni.

Európai befektetési alapot kezelő befektetési alapkezelőre vonatkozó különleges
szabályok
242/A. § (1) A Tpt. XXIX. Fejezetében szabályozott európai befektetési alapot kezelő alapkezelő a 229. §
(1) bekezdésében meghatározott tevékenységeken kívül az alábbi tevékenységeket is végezheti a Felügyelet
engedélyével:
a) kollektív befektetési értékpapír letéti őrzése és nyilvántartása,
b) kollektív befektetési értékpapír letétkezelése.
(2) Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő esetén alkalmazni kell a Bszt. IX. Fejezetében foglalt
rendelkezéseket azzal, hogy ahol a jogszabály befektetési vállalkozást említ, az alatt befektetési alapkezelőt
kell érteni.
(3) Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő az (1) bekezdés a) és b) pontjában, továbbá befektetési
tanácsadási tevékenység végzésére vonatkozó engedélyt akkor kaphat, ha rendelkezik portfóliókezelési
tevékenyég végzésére vonatkozó engedéllyel.
(4)
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(5) Ha az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő az (1) bekezdés a) vagy b) pontjában meghatározott
tevékenység végzésére engedélyt kér, az engedélykérelemhez mellékelni kell a Befektető-védelmi Alap
igazolását az Alaphoz történő csatlakozási kérelem benyújtásáról és a csatlakozási díj megfizetéséről.
(6) Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő - a törvény által meghatározott keretek között szabályzatban határozza meg az alkalmazottak által, az alapkezelő által kibocsátott értékpapírokra kötött
ügyletek bejelentési kötelezettségét és az alapkezelő általi nyilvántartási rendjét.
(7)
242/B. §
242/C. § (1) Ha az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő 60 milliárd forintot elérő, vagy azt
meghaladó mértékben kezel befektetési alapot, saját tőkéjének legkisebb összege százmillió forint és a kezelt
alapok nettó eszközértékének 60 milliárd forintot meghaladó részének két tizedezreléke. Ha az alapkezelő
saját tőkéje eléri a 2,5 milliárd forintot, a saját tőkét nem szükséges tovább növelni.
(2) Az (1) bekezdés és a 235. § (4) bekezdés együttes alkalmazása esetén a magasabb
tőkekövetelménynek kell megfelelni.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásánál figyelembe kell venni azokat a befektetési alapokat is, amelyek
kezelésével az alapkezelő alvállalkozót bízott meg, nem kell figyelembe venni azonban azokat a befektetési
alapokat, amelyeket az alapkezelő alvállalkozóként kezel.
242/D. § (1) Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelőnek - a működőképesség folytonosságának
fenntartása és a befektetők védelme érdekében - az általa végzett tevékenység kockázatának fedezetét
mindenkor biztosító, megfelelő nagyságú szavatoló tőkével kell rendelkeznie, amely nem csökkenhet
a) a 235. § (3)-(4) bekezdésében és a 242/C. §-ban meghatározott összeg alá;
b) az előző üzleti évben felmerült működési költségek összegének huszonöt százaléka alá.
(2) A 229. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott tevékenység végzése esetén az európai befektetési
alapot kezelő alapkezelő szavatoló tőkéje nem csökkenhet a kereskedési könyvben nyilvántartott pozíciók és
kockázatvállalások piaci kockázatainak, árukockázatának és nagykockázatának, valamint az engedélyezett
tevékenység egészében meglévő devizaárfolyam-kockázat, továbbá a hitelezési kockázat és az
országkockázat fedezetére szükséges - külön jogszabály alapján meghatározott összegű - tőkekövetelmény
együttes összege alá.
(3) Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő szavatoló tőkéjének mindig el kell érnie az (1)
bekezdés a)-b) pontja, illetőleg a (2) bekezdés alapján meghatározott legmagasabb összeget.
(4) Amennyiben az előző üzleti évhez képest az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő
működésében nagymértékű változás következik be, a Felügyelet előírhatja, hogy az alapkezelő az (1)
bekezdés b) pontja alapján megállapított szavatoló tőke összegét vizsgálja felül.
242/E. § Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő az általa kezelt egyéni portfólióba nem
vásárolhat az általa kezelt befektetési alap befektetési jegyéből, kivéve, ha a megbízó előzetesen ahhoz
hozzájárul.
242/F. § (1) A 240. § (3) bekezdése szerinti alvállalkozó igénybevételét az európai befektetési alapot
kezelő alapkezelőnek a szerződés megkötését követő harminc napon belül be kell jelentenie a Felügyeletnek.
(2) Az alvállalkozó igénybevétele
a) nem akadályozhatja az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő feletti hatékony hatósági felügyelet
gyakorlását;
b) nem járhat a befektetők érdekeinek sérelmével, és
c) nem akadályozhatja, hogy a befektetők érdekében az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő
utasításokat adjon az alvállalkozónak, vagy azonnali hatállyal felmondja a megbízási szerződést.
(3) Alvállalkozó igénybevétele esetén biztosítani kell, hogy az európai befektetési alapot kezelő
alapkezelő folyamatosan ellenőrizze az alvállalkozó tevékenységét.
(4) Az alvállalkozó európai befektetési alapok kezelése esetén az alapkezelő mindenkor érvényes kezelési
szabályzatának megfelelően köteles eljárni. Európai befektetési alapok kezelésénél az alvállalkozó nem lehet
a befektetési alap letétkezelője, vagy olyan személy, akinek érdekei ellentétesek a befektetési jegy
tulajdonosainak érdekeivel.
242/G. § (1) Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelőnek olyan kockázatkezelő eljárást kell
kialakítania, amely biztosítja a pozíciók kockázatának, továbbá a befektetési alap teljes kockázatához való
hozzájárulásának nyomon követését és mérését. Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelőnek
rendelkeznie kell a tőzsdén kívüli származtatott ügyletek kockázatának nyomon követését és mérését
biztosító eljárással. Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelőnek tájékoztatnia kell a Felügyeletet a
származtatott ügyletekre vonatkozó korlátokról és az ilyen ügyletek kockázatának becsléséhez alkalmazott
módszerekről. A kockázat becslésénél figyelembe kell venni a másik fél kockázatát, a várható piaci
tendenciákat és a pozíció zárásáig hátralévő időt is.
(2) A befektető kérésére kiegészítő tájékoztatást kell adni a kockázatkezelési eljárásokról, az egyes
befektetési eszköztípusok kockázatának és hozamának alakulásáról.

521

A befektetési jegy
243. § (1) A befektetési jegy kötelező tartalmi kellékei:
a) a befektetési alap megnevezése és a befektetési jegy sorozat megjelölése;
b) a befektetési alap fajtája (zárt végű, nyílt végű), típusa (nyilvános vagy zártkörű), futamideje;
c) a befektetési jegy névértéke, értékpapír kódja és sorszáma;
d) a tulajdonos neve;
e) a tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a befektetési jegyhez fűződő, a befektetési alap kezelési
szabályzatában meghatározott jogai;
f) a kibocsátás időpontja;
g) az alap kezelését végző befektetési alapkezelő cégneve és székhelye;
h) az alap kezelését végző befektetési alapkezelő cégszerű aláírása.
(2) A dematerializált befektetési jegy forgalomba hozatalához kiállított okirat a 7. § (2) bekezdésének c)
és d) pontjában meghatározott adatokat nem tartalmazza.
(3) A befektetőt a tulajdonában lévő, adott sorozatba tartozó befektetési jegy mennyisége után az alap
kezelési szabályzata szerint az adott sorozatra eső felosztott hozam olyan arányban illeti meg, ahogy
befektetési jegyei összesített névértéke a hozam felosztásakor az adott sorozatban forgalomban lévő
befektetési jegyek összesített névértékéhez viszonyul.

A befektetési jegyek kibocsátása, forgalomba hozatala
244. § (1) A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy kibocsátására, forgalomba
hozatalára, a tájékoztatóra és a rövidített tájékoztatóra az e törvény Második Részében foglalt
rendelkezéseket az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Zárt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy kibocsátására, forgalomba hozatalára, a
tájékoztatóra és a rövidített tájékoztatóra az e törvény Második Részében foglalt rendelkezéseket az e
fejezetben az alapokra vonatkozó általános értelmű rendelkezésekkel együtt kell alkalmazni.
(3) Zártkörű befektetési alap befektetési jegyeinek forgalomba hozatala esetén e törvény Második Részét
az e fejezetben az alapokra vonatozó általános értelmű rendelkezésekkel, valamint a XXVI. Fejezet zártkörű
befektetési alapokra vonatkozó rendelkezéseivel együtt kell alkalmazni.
(4) A dematerializált formában előállított befektetési jegyeket a befektetési alapkezelő kezdeményezésére
az általa megállapított értéknappal a központi értéktár keletkezteti, illetve törli. Nyílt végű befektetési alap
által kibocsátott dematerializált formában előállított befektetési jegy esetében a központi értéktár naponta
állítja elő, illetve vonja ki a forgalomból a befektetési jegyeket az alapkezelő utasítása alapján.
(5) A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy tulajdonosát a jegyzési időszak kivételével
nem illeti meg a 33. § (1) bekezdésében meghatározott elállási jog.
(6) Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos
névértékű és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. Az egyazon alapon belüli
befektetési jegy sorozatok az alábbiak tekintetében különbözhetnek egymástól:
a) a felszámított díjak, költségek, jutalékok mértéke;
b) a befektetési jegyek névértéke, a forgalomba hozatal pénzneme;
c) a forgalomba hozatal módja, a forgalomba hozatal és a forgalmazás helye, az értékesíthető mennyiség
minimuma;
d) a tőkenövekmény és a hozam megállapításának és kifizetésének szabályozása.
(7) A már nyilvántartásba vett, nyílt végű befektetési alap által kibocsátott újabb befektetési jegy sorozat
nyilvános forgalomba hozatalához jegyzési eljárás lefolytatása nem kötelező.
245. § (1) A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy nyilvános forgalomba hozatalának
feltétele, hogy az alapkezelő a forgalomba hozatali eljárást megelőzően, a Felügyelet által jóváhagyott, a 17.
számú mellékletnek megfelelő tartalommal nyilvános tájékoztatót, illetve a 16. számú mellékletnek megfelelő
tartalommal kezelési szabályzatot, valamint a 18. számú mellékletnek megfelelő tartalommal rövidített
tájékoztatót és nyilvános ajánlattételt tegyen közzé a 34. § (3) bekezdésében meghatározott módon, azzal,
hogy a nyilvános ajánlattételt valamely, a 34. § (4) bekezdésében meghatározott közzétételi helyen is közzé
kell tenni. A nyilvános ajánlattétel tartalmazza
a) a tájékoztató közzétételét engedélyező felügyeleti határozat számát és időpontját;
b) a forgalomba hozandó értékpapír és a kibocsátó megnevezését;
c) a forgalomba hozandó értékpapír mennyiségét (darabszámát), névértékét és értékesítési árát vagy az
ármeghatározás módját;
d) a forgalomba hozatali eljárás lebonyolítására rendelkezésre álló időtartamot, a forgalomba hozatali
helyeket;
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e) a forgalomba hozatal és a fizetés módját; és
f) a tájékoztató megjelentetésének, illetve megtekintésének helyét, idejét és módját.
A nyilvános tájékoztató a befektetési alap megszűnéséig érvényes.
(2) A befektetési jegyek zárt körben történő értékesítésének feltétele, hogy az alapkezelő a 16. számú
mellékletnek megfelelő tartalommal kezelési szabályzatot tegyen hozzáférhetővé lehetséges befektetői
számára.
(3) Egy alapkezelő több alapja esetében az (1) bekezdésben meghatározott dokumentumok típusonként
egységes szerkezetben is elkészíthetők.
(4) A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegynek az adott befektető számára első
alkalommal történő értékesítésekor az alap kezelési szabályzatát és rövidített tájékoztatóját a befektetőknek
térítésmentesen át kell adni, az alap tájékoztatóját, a legutóbbi éves és féléves jelentését a befektető kérésére
térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani. A befektető külön nyilatkozatot tesz
a) a fenti dokumentumok átvételére vonatkozóan, vagy
b) arról, hogy a fenti dokumentumok részére történő átadásáról lemond, vagy
c) arról, hogy a dokumentumok átadását elektronikus úton kéri.
(5) Egy alapkezelő által létrehozott több, azonos fajtájú [243. § (1) bekezdés b) pont], s - az
értékpapíralapok esetében - az értékpapíralapokon belül az alapok ugyanazon válfajába [253. § (3) bekezdés]
tartozó, nyilvános alapok esetében, amennyiben az alapok letétkezelője, forgalmazója azonos, a forgalomba
hozatal és a forgalmazás módja, a befektetési jegyekhez fűződő jogok megegyeznek, az alapok egyazon
alapsorozatba tartoznak. Alapsorozatba tartozó alapok esetében az alapkezelő kérheti, hogy ezen alapok
nyilvános tájékoztatójának, kezelési szabályzatának és rövidített tájékoztatójának jóváhagyására, a nyilvános
forgalomba hozatal engedélyezésére irányuló felügyeleti eljárás során a Felügyelet a 389. § (4) bekezdésében
foglaltak alkalmazásával járjon el. Ezen kérelmet az alapkezelő alapsorozat indításakor azaz az alapsorozatba
tartozó első alap nyilvános forgalomba hozatalának engedélyezésére irányuló kérelemben terjesztheti elő,
megjelölve az alapsorozatba tartozó alapok tervezett létrehozásával kapcsolatban rendelkezésre álló adatokat,
terveket.

A nyílt végű befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyek folyamatos
forgalmazása
246. § (1) A befektetési jegyeknek a befektetők felé való értékesítésére az alapkezelő forgalmazót bíz
meg.
(2) A forgalmazó a befektetési jegyek értékesítésére ügynököt vehet igénybe. A forgalmazó az ügynök
tevékenységéért a befektetők felé, mint sajátjáért felel.
247. § (1) A nyilvános nyílt végű alapok esetében az alap futamideje alatt az alapkezelő - a forgalmazó
útján - minden forgalmazási napon köteles elfogadni és a kezelési szabályzatban meghatározott értéknapra
megállapított egy jegyre jutó eszközértéken elszámolni a befektetési jegyre vonatkozó vételi és visszaváltási
megbízásokat (e fejezet alkalmazásában előbbiek együttesen: befektetési jegyek folyamatos forgalmazása),
kivéve a Felügyelet által engedélyezett zárva tartást, valamint a forgalmazás felfüggesztésének és
szünetelésének eseteit, melyek időtartamába tartozó napok nem minősülnek forgalmazási napnak. Az
engedélyezett zárva tartás vagy a forgalmazás felfüggesztése vagy a forgalmazás szünetelése előtt felvett és
még el nem számolt megbízások elszámolására az alap kezelési szabályzata szerint irányadó határidő
számításakor az előbbiek időtartama figyelmen kívül marad. Határozott futamidejű alap esetében a
megbízások felvételére nyitva álló utolsó napot úgy kell meghatározni, hogy az e napon felvett megbízások
elszámolására és a fizetésre az alap futamidejének eltelte előtt sor kerülhessen.
(2) Az alap adott sorozata forgalmazási napjának tekintendő minden olyan nap, amely az alap adott
sorozata forgalmazási helyén munkanapnak minősül, kivéve az (1) és (4) bekezdésben meghatározott
eseteket.
(3) A nyilvános nyílt végű alapok befektetési jegyére vonatkozóan adott visszaváltási megbízások
felvétele és az elszámolás értéknapja közti időköz - értékpapíralap tekintetében - a (4) bekezdésben foglalt
kivétellel - legfeljebb három, ingatlanalap tekintetében legfeljebb kilencven forgalmazási nap lehet. Az
értéknap meghatározására, a megbízások elszámolására, valamint az elszámolásnál figyelembe vett egy
jegyre jutó nettó eszközérték megállapítására vonatkozó egyéb szabályokat, közte a kifizetés napját az alap
kezelési szabályzata tartalmazza.
(4) A befektetési alapba befektető, a származtatott ügyletekbe fektető, továbbá a tőkegaranciát vagy
tőkevédelmet kínáló nyilvános, nyílt végű alap és a zártkörű, nyílt végű alap esetében a befektetési jegyre
vonatkozóan adott visszaváltási megbízások felvétele és az elszámolás értéknapja közti időköz legfeljebb
harmincegy nap lehet. Ezen alapok tekintetében az alap kezelési szabályzata rendelkezhet akként, hogy egy
meghatározott időszakon, de legfeljebb egy naptári hónapon belül felvett vételi vagy visszaváltási
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megbízások az időszak egy, előre meghatározott napjával - mint értéknappal - kerüljenek elszámolásra.
Eltérő meghatározás hiányában az elszámolás értéknapja az időszak utolsó forgalmazási napja.
(5) Ha a befektetési alapba befektető alap az eszközeinek több mint huszonöt százalékát ugyanazon alapba
fekteti, választhatja azt, hogy a forgalmazási szabályai egyezzenek meg a portfóliójában több mint huszonöt
százalékot képviselő alap forgalmazási szabályaival, amely esetben a visszaváltási megbízások felvétele és
az elszámolás értéknapja közti időköz harmincegy napot meghaladó időtartam is lehet.
(6) A nyílt végű befektetési jegyek forgalmazási árának alapja az egy befektetési jegyre jutó nettó
eszközérték. A folyamatos forgalmazás során a befektető terhére eladási, illetve visszaváltási (vételi) jutalék
számítható fel, amely - részben vagy egészben - az alapot, a forgalmazót vagy az alapkezelőt illetheti. A
jutalék mértékéről a befektetőt előzetesen tájékoztatni kell.
(7) A befektetési jegy eladása és visszaváltása, valamint a felosztott hozam kifizetése a forgalmazó
feladata. Az értékesítésért kizárólag a forgalmazó felel.
248. § A befektető részére a befektetési jegy folyamatos forgalmazása során a rövidített tájékoztatót, a
tájékoztatót, a kezelési szabályzatot, a féléves vagy az éves jelentést, valamint a legfrissebb portfóliójelentést
a befektető kérésére térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani, illetve szóbeli és elektronikus értékesítés
során fel kell hívni a befektető figyelmét, hogy hol érheti el a felsorolt dokumentumokat.
248/A. § (1) Ha az alapkezelő a nyílt végű befektetési alap tájékoztatójában és kezelési szabályzatában a
forgalomba hozandó befektetési jegy mennyiségére felső korlátot állapított meg (kibocsátási maximum), és a
forgalomban lévő befektetési jegyek mennyisége ezt a korlátot elérte, akkor a befektetési jegyek folyamatos
forgalomba hozatala szünetel. Ha a törvény másként nem rendelkezik, a befektetési jegyek visszaváltása a
folyamatos forgalomba hozatal szünetelése esetén sem korlátozható. Kibocsátási maximum a nyílt végű
befektetési alap befektetési jegyének jegyzési eljárással történő forgalomba hozatalára is meghatározható.
(2) A tájékoztatóban, rövidített tájékoztatóban közölni kell a kibocsátási maximum elérését követő
allokáció módját, befejezésének időpontját, az allokációról való értesítés módját, valamint a folyamatos
forgalomba hozatal újraindításának pontos feltételeit.
(3) A kibocsátási maximum elérését, a befektetési jegyek folyamatos forgalomba hozatalának
szüneteltetését, illetve újraindítását az alap hirdetményi helyein közzé kell tenni.

A befektetési jegyek folyamatos forgalmazásának felfüggesztése
249. § (1) A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy adott sorozatába tartozó befektetési
jegy folyamatos forgalmazását az alapkezelő kizárólag elháríthatatlan külső ok miatt, a befektetők
érdekében, az alábbi rendkívüli esetekben, a Felügyelet haladéktalan tájékoztatása mellett felfüggesztheti, ha
a) az alap adott sorozata szerinti nettó eszközértéke nem állapítható meg, így különösen ha az alap saját
tőkéje több mint tíz százalékára vonatkozóan az adott értékpapírok forgalmát felfüggesztik, vagy
b) a forgalmazás technikai feltételei legalább a forgalmazási helyek felén nem adottak.
(2) A forgalmazást a kiváltó ok megszűnésével vagy a Felügyelet felhívására haladéktalanul folytatni kell.
(3) Az alapkezelő az (1) bekezdésben meghatározott felfüggesztésről haladéktalanul tájékoztatja
valamennyi olyan tagállam hatáskörrel rendelkező hatóságát, amelyben a befektetési jegyet forgalmazzák.
250. § A befektetési jegyek folyamatos forgalmazását fel lehet függeszteni, ha a befektetési alap
megszüntetését, illetve beolvadását jóváhagyó felügyeleti engedély ezt tartalmazza.
251. § (1) A Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb tíz napra felfüggesztheti az adott sorozatot
alkotó befektetési jegy folyamatos forgalmazását, ha az alapkezelő nem tesz eleget a tájékoztatási
kötelezettségének.
(2) A befektetési alapkezelő kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb száznyolcvan
napra felfüggesztheti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását,
ha azt a befektetők érdekeinek védelme szükségessé teszi, így különösen, ha:
a) tíz egymást követő forgalmazási nap alatt a visszaváltott és visszaváltani kért befektetési jegyek
összértéke eléri a befektetési alap - adott időszak első napján érvényes - nettó eszközértékének tíz százalékát,
mely számítás során a visszaváltani kért, és még vissza nem váltott befektetési jegyet a visszaváltásra szóló
megbízás felvétele napján érvényes nettó eszközértéken kell figyelembe venni,
b) húsz egymást követő forgalmazási nap alatt a forgalomban levő befektetési jegyek darabszáma tíz
százalékkal csökkent, vagy
c) a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközök aránya a visszaváltások következtében a
befektetési alap saját tőkéjének tizenöt százaléka alá csökkent.
A befektetési alapkezelő a befektetési jegy folyamatos visszaváltás felfüggesztésére vonatkozó kérelmet
az a)-c) pontban meghatározott valamelyik feltétel bekövetkeztét követő öt forgalmazási napon belül
nyújthatja be.
(2a) A befektető kérelmére a Felügyelet meghatározott időre, de legfeljebb száznyolcvan napra
felfüggeszti a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek folyamatos visszaváltását. A
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befektető akkor kérelmezheti a befektetési jegyek folyamatos visszaváltásának felfüggesztését, ha
rendelkezik a befektetési alap által forgalomba hozott befektetési jegyek legalább ötven százalékával.
(3) A Felügyelet a befektetők érdekében az (5) bekezdésben meghatározott határidőn belül bármikor, erre
irányuló kérelem nélkül is dönthet a visszaváltás felfüggesztésének megszüntetéséről, meghatározva a
visszaváltás kezdőnapját. Ha a felfüggesztés megszüntetését az alapkezelő az (5) bekezdésben meghatározott
határidőn belül kéri, azt a Felügyelet elrendeli.
(4) A Felügyelet a (2)-(3) bekezdés alapján előterjesztett kérelem elbírálásáról legkésőbb két forgalmazási
napon belül dönt.
(5) Ha a (2) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott felfüggesztési feltételek bármelyike alapján
elhatározott felfüggesztés fennállásának időtartama eléri a száznyolcvan napot, a Felügyelet elrendeli a
befektetési alap megszüntetését.

Külföldön forgalomba hozott nyílt végű kollektív befektetési értékpapírok belföldi
forgalomba hozatala és folyamatos forgalmazása
252. § (1) A külföldön létrehozott befektetési alap vagy más kollektív befektetési forma által forgalomba
hozott kollektív befektetési értékpapír nyilvános belföldi forgalomba hozatalához és forgalmazásához,
illetőleg szabályozott piacra történő bevezetéséhez - az Európai Unió másik tagállamában létrehozott európai
befektetési alap vagy annak megfelelő kollektív befektetési forma által forgalomba hozott kollektív
befektetési értékpapír kivételével - a Felügyelet engedélye szükséges. Az engedélyezési eljárásra a
befektetési jegy nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó szabályokat a (2)-(10) bekezdésben foglalt
eltéréssel kell alkalmazni.
(2) A forgalomba hozatal kezdő napját legkésőbb tíz munkanappal megelőzően a kibocsátó a (3)
bekezdésben szereplő információval kibővített - a 17. számú mellékletnek megfelelő tartalommal elkészített nyilvános tájékoztatót, a 16. számú mellékletnek megfelelő tartalommal elkészített kezelési szabályzatot és a
18. számú mellékletnek megfelelő tartalommal elkészített rövidített tájékoztatót és azok hiteles magyar
fordítását és a székhelye szerinti felügyeleti hatóság engedélyét benyújtja a Felügyeletnek.
(3) A nyilvános tájékoztatóban ki kell térni a magyar befektetők tájékoztatásának módjára, helyére és
idejére, a forgalomba hozatali helyek megnevezésére, az értékpapírral kapcsolatos adófizetési
kötelezettségre, a befektetés kockázatára vonatkozó információkra, valamint az alappal, illetőleg kollektív
befektetési formával kapcsolatos - e törvény rendelkezéseitől eltérő - gyakorlatra.
(4) Ha a kibocsátó rendelkezik a székhelye szerint hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság által
közzétételre engedélyezett tájékoztatóval, úgy a belföldi forgalomba hozatalhoz szükséges tájékoztatót a
hatályos tájékoztató alapján kell elkészíteni, kiegészítve a belföldi forgalomba hozatal adataival, így
különösen a (3) bekezdésben meghatározott részletekkel.
(5) Az (1) bekezdésben meghatározott engedélyt a Felügyelet akkor adja meg, ha
a) a külföldi székhelyű kibocsátó a Felügyeletnek benyújtja a székhelyének joga által a forgalomba
hozatalra meghatározott feltételek teljesítésére vonatkozó igazolást, illetve - ha a külföldön történő
forgalomba hozatal a székhely szerinti államban engedélyköteles - az engedélyt és annak hiteles magyar
nyelvű fordítását;
b) a befektető kibocsátóval szembeni jogérvényesítése megfelelően biztosított;
c) a kibocsátó teljesíti a befektetési jegyek belföldi nyilvános forgalomba hozatalára vonatkozó
feltételeket;
d) a kibocsátó székhelye szerinti ország rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő pénzmosás elleni jogszabályi előírásokkal.
(6) Nemzetközi szerződés vagy együttműködési megállapodás alapján a Felügyelet elfogadja a külföldi
felügyeleti hatóság által megkövetelt és ott közzétételre engedélyezett tájékoztatót.
(7) A külföldi kibocsátó kollektív befektetési értékpapírjának belföldön történő forgalomba hozatalára,
illetőleg forgalmazására az Európai Unió tagállamában bejegyzett forgalmazó igénybevételével kerülhet sor.
(8) A külföldi kibocsátó által készített, a Felügyelet által engedélyezett vagy elfogadott tájékoztatót
magyar nyelven kell közzétenni.
(9) A külföldi befektetési alap, illetőleg más kollektív befektetési forma köteles megfelelni a 245. § (4)
bekezdésében, a 248. §-ban, a 289. §-ban, a 290. §-ban és a 293. §-ban meghatározott tájékoztatási
követelményeknek, ideértve a folyamatos forgalmazásához készült tájékoztató tartalmi felépítésére és
rendszeres közzétételére vonatkozó előírásokat is. A magyar ügyfelek tájékoztatását magyar nyelven kell
biztosítani.
(10) A Felügyelet a külföldi kollektív befektetési értékpapír nyilvános folyamatos forgalmazását
felfüggeszti, ha az nem felel meg az (1) és a (9) bekezdésben előírt szabályoknak. A Felügyelet a folyamatos
forgalmazást megtilthatja, ha a felfüggesztést követően harminc napon belül a folyamatos forgalmazás
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törvényi feltételei nem állnak helyre, illetve amennyiben második ízben kerülne sor a forgalmazás
felfüggesztésére.

Nyílt végű befektetési alap által belföldön forgalomba hozott befektetési jegy külföldi
forgalomba hozatala, szabályozott piacra történő bevezetése
252/A. § (1) Nyílt végű befektetési alap által belföldön forgalomba hozott befektetési jegy külföldi
forgalomba hozatalát, szabályozott piacra történő bevezetését a Felügyeletnek be kell jelenteni.
(2) A bejelentéssel egyidejűleg a Felügyeletnek meg kell küldeni a forgalomba hozatal helyének joga által
előírt tájékoztató tervezetét.

Befektetési alapok létrejötte
253. § (1) A befektetési alap - az alapkezelő kérelmére - a Felügyelet által történő nyilvántartásba vétellel
jön létre. A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell a letétkezelő által kiállított igazolást arról, hogy a
tájékoztatóban, illetőleg a kezelési szabályzatban meghatározott saját tőkét a befektetők befizették, illetve
ingatlanapport esetében az ingatlan tulajdonjogának átruházására vonatkozó okiratokat az alap
rendelkezésére bocsátották. A saját tőke eredményes befizetését követően az alapkezelő köteles
haladéktalanul intézkedni a befektetési alap nyilvántartásba vétele iránt. Amennyiben több sorozatba tartozó
befektetési jegy kerül forgalomba hozatalra, a jogszabályban, illetve a kezelési szabályzatban az alapra
vonatkozóan meghatározott legkisebb induló saját tőke összegyűjtésére vonatkozó feltételt az esetben is
teljesítettnek kell tekinteni, ha ezen tőkeösszeget a különböző sorozatokat alkotó befektetési jegyekre szóló,
elfogadott jegyzésekre befizetett összegek, illetve - ingatlanapport esetén - teljesített hozzájárulások
értékének együttes összege eléri.
(2) Ha a befektetési alap saját tőkéjének összegyűjtésére nyitva álló időn belül nem sikerült a tőkét
összegyűjteni, a forgalmazó a kezelési szabályzatban meghatározott időtartam lejártát követő öt napon belül
köteles a befektetők által befizetett teljes összeget visszafizetni.
(3) Befektetési alapot nyílt végű vagy zárt végű, értékpapír- vagy ingatlanalapként, nyilvánosan vagy
zártkörűen lehet létrehozni. Az értékpapíralapokon belül különleges alapok, európai befektetési alap,
alapokba befektető befektetési alap, származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap és indexkövető
befektetési alap is létrehozható.
254. § (1) A nyilvános módon létrehozott befektetési alap legkisebb induló saját tőkéje:
a) értékpapíralap esetén kettőszázmillió forint;
b) ingatlanalap esetén egymilliárd forint.
(2) A zárt körben létrehozott befektetési alap legkisebb induló saját tőkéje
a) értékpapíralap esetében egyszázmillió forint;
b) ingatlanalap esetén ötszázmillió forint.
(3) A zártkörű ingatlanalap befektetési jegyei ingatlanapport ellenében is jegyezhetőek. Az apportálandó
ingatlanokat részletesen be kell mutatni az alap kezelési szabályzatában. Az apportálandó ingatlanok értékét
az alap könyvvizsgálója és az ingatlanértékelője együttesen állapítja meg. Az apport összértéke nem
haladhatja meg az alap induló saját tőkéjének ötven százalékát.

Befektetési alap megszűnése
255. § A befektetési alap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A
Felügyelet törli az alapot a nyilvántartásból
a) a pozitív saját tőkéjű, határozott futamidejű alap futamidejének lejáratakor a megszűnési jelentés
Felügyelethez történő benyújtását követő nappal;
b) a pozitív saját tőkéjű alap megszüntetésekor a megszűnési jelentés Felügyelethez történő benyújtását
követő nappal;
c) a negatív saját tőkéjű alap megszüntetésekor a vagyon értékesítéséből származó ellenérték teljes
kifizetésekor;
d) más befektetési alapba történő beolvadás esetén a beolvadás napjával;
e) a nyílt végű befektetési alap esetében az összes befektetési jegy visszaváltásakor, az utolsó befektetési
jegy visszaváltása napját követő nappal.
256. § (1) Az alapkezelő jogutód nélküli megszűnésekor, illetőleg az alapkezelő tevékenységi engedélye
visszavonásakor - ha az alapkezelést másik alapkezelő nem vállalja el - az alapot meg kell szüntetni.
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(2) A határozatlan futamidejű, pozitív saját tőkéjű befektetési alapot az alapkezelő a Felügyelet
engedélyével megszüntetheti.
(3) A nyilvános nyílt végű befektetési alapot az alapkezelő köteles megszüntetni, amennyiben az alap
saját tőkéje három hónapon keresztül, átlagosan nem éri el a húszmillió forintot.
(4) Az alap megszüntetését a Felügyelet elrendeli, ha az alap saját tőkéje negatív.
(5) A befektetési alap (1)-(4) bekezdés szerinti megszüntetését az alapkezelő, illetőleg a letétkezelő a
megszüntetésről szóló felügyeleti határozat kézhezvételét, illetve a (3) bekezdésben foglalt időszak elteltét
követő kettő munkanapon belül köteles közzétenni.
(6) Az (5) bekezdés szerinti közzététel napjától a nyílt végű befektetési jegyek visszaváltását és eladását
fel kell függeszteni.
(7) Az alap hitelezői az (5) bekezdés szerinti közzététel napjától számított harmincnapos jogvesztő
határidőn belül jelenthetik be követeléseiket a letétkezelőnél.
(8) Amennyiben a megszüntetési eljárás során az alap saját tőkéje a (7) bekezdés szerint bejelentett
kötelezettségek figyelembevételével együtt negatívvá válik, akkor a letétkezelő köteles azt a Felügyeletnek
haladéktalanul bejelenteni.
257. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az alap megszűnésekor felmerülő feladatokat az
alapkezelő, az alapkezelő akadályoztatása, illetve felszámolása esetén pedig a letétkezelő köteles elvégezni.
(2) A 255. § a)-c) pontjában meghatározott esetben a portfólióban lévő ingatlant tizenkét hónapon belül,
az egyéb eszközt egy hónapon belül kell értékesíteni.
(3) Pozitív saját tőkével rendelkező befektetési alap esetében a befektetési eszközök értékesítését az
alapkezelő maga is elvégezheti. Ennek hiányában a befektetési eszközök értékesítésével befektetési
szolgáltatót kell megbízni, amelynek bizományosi díja megszűnési költségként az alapot terheli.
(4) Pozitív saját tőkével rendelkező ingatlanalap megszűnésekor az ingatlanok értékesítését az alapkezelő
maga is elvégezheti. Ennek hiányában az értékesítéssel ingatlanforgalmazó céget kell megbízni. Az
értékeléshez, illetve az értékesítéshez igénybe vett ingatlanforgalmazó cég által felszámított díj megszűnési
költségként az alapot terheli.
(5) A (2) bekezdésben meghatározott határidő a Felügyelet engedélyével egy alkalommal
meghosszabbítható, ingatlan esetén hat hónappal, egyéb eszköz esetében három hónappal.
(6) Amennyiben az ingatlanalap portfóliójában lévő ingatlanokat a (2) és (5) bekezdésben meghatározott
rendelkezésre álló időtartam alatt nem sikerül legalább az ingatlanértékelő szervezet által meghatározott
értéken értékesíteni, akkor az ingatlanokat nyilvános árverésen kell értékesíteni. Az árverési felhívást az alap
hivatalos közzétételi helyein az árverés időpontját legalább harminc nappal megelőzően meg kell jelentetni.
(7) A befektetési alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésből származó ellenérték
befolyását, valamint a 256. § (7) bekezdésében foglalt határidő elteltét követően öt, ingatlanalap esetében
tizenöt napon belül megszűnési jelentést kell készíteni, a Felügyelethez benyújtani és ezzel egyidejűleg a 34.
§ (3) bekezdésében meghatározott módon a befektetők rendelkezésére bocsátani. A letétkezelő ezt követően
tíz napon belül köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére. A
megszűnési jelentés - a 19. számú mellékletben foglaltakon túlmenően - legalább az éves jelentés kötelező
tartalmi elemeit tartalmazza. A kifizetés megkezdéséről rendkívüli közleményt kell közzétenni.
(8) A befektetési alap eszközei értékesítéséből befolyt ellenértékből az alap tartozásai és kötelezettségei
levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a befektetőket befektetési jegyei névértékének
az összes forgalomban lévő befektetési jegy névértékéhez viszonyított arányában illeti meg.
(9) A befektetők részére kifizetendő összeget a letétkezelő elkülönített letéti számlán köteles tartani a
befektetők részére történő kifizetésig, illetve az elévülési idő elteltéig.
258. § (1) Negatív saját tőkével rendelkező alap megszüntetését a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletéről szóló törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végző, a Felügyelet által
létrehozott nonprofit gazdasági társaság végzi.
(2) A befektetési alap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésből származó ellenérték
befolyását követően a nonprofit gazdasági társaság a hitelezők követeléseit a Cstv. előírásai szerinti
kielégítési sorrendben egyenlíti ki.

A befektetési alapkezelő felszámolására vonatkozó különleges és eltérő szabályok
259. § (1) A befektetési alapkezelő felszámolása során a Cstv. szabályait az e törvényben foglalt
eltérésekkel kell alkalmazni. Befektetési alapkezelő társaság felszámolójának a bíróság kizárólag a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végző, a
Felügyelet által létrehozott nonprofit gazdasági társaságot rendelheti ki. Befektetési alapkezelő felszámolása
esetén az eljárás felfüggesztésének nincs helye.
(2) A befektetési alapkezelő által kezelt portfóliókban lévő eszközök nem képezik a befektetési alapkezelő
tulajdonát, az a befektetési alapkezelő hitelezőinek kielégítésére nem vehető igénybe.
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Befektetési alap átalakulása
260. § (1) Átalakulásnak minősül a befektetési alap fajtájának, típusának vagy futamidejének
megváltoztatása.
(2) Nyíltvégű nyilvános befektetési alap - az ingatlanalap kivételével - nem alakulhat zártvégű nyilvános
befektetési alappá.
(3) Nyilvánosan létrehozott befektetési alap csak az összes befektető hozzájárulásával alakulhat át
zártkörű befektetési alappá.
(4) Zárt végű, határozott futamidejű befektetési alap nem alakulhat át zárt végű határozatlan futamidejű
befektetési alappá.
(5) Európai befektetési alap nem alakulhat át nem európai befektetési alappá.
(6) Az alapkezelő az átalakulás indokát, napját és feltételeit tartalmazó tájékoztatót köteles a
Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtani. Az alapkezelő a Felügyeleti engedély megszerzését követően köteles
az átalakulás tényét a befektetési alap hirdetményi lapjaiban, az átalakulás napját legalább harminc nappal
megelőzően közzétenni.
(7) A Felügyelet a befektetők érdekeinek védelme érdekében, különösen indokolt esetben az átalakulás
feltételeit egyedileg is meghatározhatja.
(8) Zártkörű befektetési alap az átalakulásáról kezelési szabályzatának módosításával a 265. § (3)
bekezdése szerint határoz. A zártkörű alap nyilvános alappá történő átalakulása esetén az átalakulás napjára
igazolnia kell a Felügyelet felé a 254. § (1) bekezdésében meghatározott legkisebb induló saját tőke meglétét.
(9) A nyíltvégű nyilvános ingatlanalap zártvégű nyilvános ingatlanalappá történő átalakulása esetén az
alapkezelő a (6) bekezdésben meghatározott tájékoztató Felügyelethez történő benyújtásával egyidejűleg
dokumentálható módon tájékoztatja a befektetési jegyek tulajdonosait a zártvégűvé átalakulás indokáról,
tervezett időpontjáról és feltételeiről.
(10) A nyíltvégű nyilvános ingatlanalap az átalakulás napját megelőzően kezdeményezett befektetési
jegyek visszaváltását követően alakulhat át zártvégű nyilvános ingatlanalappá.
(11) A Felügyelet a nyíltvégű nyilvános ingatlanalap zártvégű nyilvános ingatlanalappá történő
átalakulásához kiadott engedélyt visszavonhatja, ha azt a befektetők érdekeinek védelme egyébként
szükségessé teszi.

Befektetési alapok beolvadása
261. § (1) Az alapkezelő nyilvános befektetési alapok esetén beolvadási tájékoztató felügyeleti
jóváhagyásával és nyilvánosságra hozatalával kezdeményezheti befektetési alapok beolvadását.
(2) Kizárólag hasonló befektetési politikával rendelkező, valamint azonos fajtájú és típusú alapok
olvadhatnak egybe. Európai befektetési alap csak európai befektetési alapba olvadhat be. A beolvadó alap
befektetési politikája a jogutód alapéval hasonlónak minősül, amennyiben az alapok azonos, a 267. § (1)
bekezdésének a)-d) pontjában meghatározott eszközökbe fektetnek, és a jogutód alap befektetési politikáját
nem sérti a beolvadó alap portfóliójának összetétele.
(3) A beolvadás során meg kell jelölni a jogutód alapot. Nyílt végű nyilvános befektetési alapnak nem
lehet a jogutóda zárt végű befektetési alap.
(4) Ha a jogutód alap határozott futamidejű, akkor a beolvadás napjától számított hátralévő futamideje
nem haladhatja meg a beolvadó alap futamidejét, és nem lehet rövidebb egy naptári évnél.
(5) Zártkörű befektetési alapok beolvadásához a befektetési jegy tulajdonosok írásos, egyhangú jóváhagyó
nyilatkozata szükséges.
262. § (1) A beolvadásról szóló tájékoztatóban be kell mutatni a beolvadás indokát, a beolvadó alapok
befektetési politikáját, a beolvadás határnapját, a beolvadás feltételeit, a befektetésijegy-tulajdonosok
teendőit, valamint - befektetésijegy-sorozatonként - az alapok nettó eszközértékeinek és az egy jegyre jutó
nettó eszközértékek alakulását, az értékelési szabályokat, és az átváltási névérték meghatározását. A
beolvadási tájékoztatónak tartalmaznia kell a jogutód befektetési alap e törvény szerinti teljes kezelési
szabályzatát.
(2) A jogutód befektetési alap alapkezelője a felügyeleti engedély megszerzését követően a beolvadás
napját legalább harminc nappal megelőzően köteles a beolvadás tényét a beolvadó befektetési alap
hirdetményi lapjaiban közzétenni.
(3) A beolvadás értéknapján befektetésijegy-sorozatonként meg kell állapítani a beolvadó alap befektetési
jegyeinek - a jogutód befektetési alap befektetési jegyének névértékére átszámított - egy jegyre jutó napi
nettó eszközértékét. Az alapkezelő és a forgalmazó a jogutód befektetési alap befektetési jegyeit - az
érvényes egy jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban - jóváírja a beolvadó
befektetési alap befektetésijegy-tulajdonosainak a forgalmazónál vezetett értékpapírszámláján.
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(4) A jogutód alapkezelő a beolvadásról, a befektetési alapok beolvadásának napjára érvényes
portfóliójáról jelentést készít, amelyet a beolvadást követő nyolc munkanapon belül köteles megküldeni a
Felügyeletnek, közzétenni a jogutód befektetési alap forgalmazójának honlapján, valamint a befektetők
rendelkezésére bocsátani mind a jogutód, mind a jogelőd befektetési alapra kibocsátott befektetési jegyek
forgalmazási helyein. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfóliókban lévő eszközök tételes felsorolását, azok
értékét; továbbá - befektetési jegy sorozatonként - az összesített nettó eszközértékeket; a befektetési jegyek
darabszámát, az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket, az átváltási arányt. A jelentést a jogutód
befektetési alap letétkezelője és könyvvizsgálója is aláírja.

XXVI. Fejezet
EGYES KÜLÖNLEGES SZABÁLYOZÁST IGÉNYLŐ BEFEKTETÉSI ALAPOK
Zárt végű befektetési alapok
263. § (1) A zárt végű befektetési alapra forgalomba hozott befektetési jegy a befektetési alap
futamidejének vége előtt nem váltható vissza.
(2) A nyilvánosan működő zárt végű alapok esetében az alapkezelő köteles a befektetési alap
létrehozatalát, a már nyilvántartásba vett befektetési alap által kibocsátott új sorozat forgalomba hozatalát,
illetve a nyilvánossá válását követő egy hónapon belül a befektetési jegy szabályozott piacra történő
bevezetését kezdeményezni.
(3) Befektetési jegyek zárt végű befektetési alapra történő nyilvános forgalomba hozatala kibocsátási
program keretében is történhet.

Zártkörű befektetési alapra vonatkozó eltérő rendelkezések
264. § Befektetési alap zártkörű létrehozatalának minősül, ha a befektetési jegyek forgalomba hozatala
kielégíti a 14. § (1) bekezdésének a)-e) pontjában foglalt feltételek valamelyikét.
265. § (1) A zártkörű befektetési alap létrehozatalakor az alapkezelő kezelési szabályzatot köteles
készíteni. A zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatának kötelező tartalmi elemeit a 16. számú melléklet
tartalmazza. A kezelési szabályzatot az alapkezelő a zártkörű alap nyilvántartásba vételére irányuló
kérelemhez csatoltan, a kezelési szabályzatban meghatározott saját tőke rendelkezésre állását igazoló
letétkezelői igazolással együtt benyújtja a Felügyelethez, amely ezek alapján nyilvántartásba veszi a zártkörű
alapot.
(2) A kezelési szabályzatot a forgalomba hozatali eljárás megkezdését megelőzően legalább hét nappal a
kezelési szabályzatban meghatározott befektetői kör részére hozzáférhetővé kell tenni.
(3) Ha a kezelési szabályzat módosítására kerül sor, a módosított kezelési szabályzatot öt nappal a
módosítás hatálybalépését követően tájékoztatásul meg kell küldeni a Felügyeletnek.
(4) A kezelési szabályzatban az alapkezelő a kezelési szabályzat módosítását a módosítással érintett
befektetésijegy-sorozatot alkotó befektetési jegyek tulajdonosai kezelési szabályzatban meghatározottak
szerint számított és ott meghatározott mértékű többségének jóváhagyásától teheti függővé.
(5) A zártkörűen forgalomba hozott befektetési jegy az alap nyilvánossá válásáig kizárólag a kezelési
szabályzatban meghatározott befektetők körében ruházható át, illetőleg nyílt végű befektetési alap esetén
kizárólag e körben forgalmazható, minden esetben kizárólag a 14. § (1) bekezdésének a)-e) pontjaiban
foglalt kereteken belül.
(6) Az alapkezelő a zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatában a 266. §-ban, valamint a 289-290. §okban foglaltaktól eltérő módon határozhatja meg a befektetők részére nyújtandó rendszeres és rendkívüli,
valamint a nettó eszközértékkel kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségeit.
(7) Zártkörű befektetési alap esetében az alapkezelő a 358. § (2) bekezdésében foglalt előírástól eltérően
az alap éves beszámolójának ellenőrzésére nem köteles könyvvizsgálót megbízni. Erre a tényre a kezelési
szabályzatban fel kell hívni a befektetők figyelmét.

XXVII. Fejezet
A BEFEKTETÉSI ALAPOKRA VONATKOZÓ ÉRTÉKELÉSI ÉS BEFEKTETÉSI
SZABÁLYOK
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A nettó eszközérték kiszámításának és közzétételének szabályai
266. § (1) A befektetési alap nettó eszközértékét a letétkezelő határozza meg.
(2) Az alap nettó eszközértékét befektetési jegy sorozatonként, az alap eszközeire vonatkozó lehető
legfrissebb piaci árfolyam-információk alapján, az alap kezelési szabályzatában írtak szerint kell
meghatározni.
(3) A nyílt végű befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket
minden forgalmazási napra meg kell állapítani és a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen közzé kell
tenni, valamint a forgalmazási helyeken a befektetők számára hozzáférhetővé kell tenni.
(4) A nettó eszközértéket és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket zárt végű értékpapírbefektetési alap esetén legalább hetente, a zárt végű ingatlanalapok esetén pedig legalább havonta kell
megállapítani és a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen közzétenni.
(5) A befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket naponta
kell megállapítani és a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen közzétenni, ha az alap portfóliója
származtatott eszközöket is tartalmaz.
(6) A nyilvános befektetési alap nettó eszközértékét és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközértéket a
megállapítását követő két munkanapon belül közzé kell tenni.
(7) Az alapkezelő köteles minden, a befektetési alap nettó eszközértékének megállapításához szükséges
dokumentumot késedelem nélkül, a nettó eszközérték megállapításának rendszerességéhez igazodva
megküldeni a letétkezelőnek.
(8) A befektetési alap nettó eszközértéke számításában bekövetkezett hiba esetén a hibás nettó
eszközértéket a hiba feltárását követő legközelebbi nettó eszközérték megállapításkor a hiba
bekövetkezésének időpontjára visszamenőleges hatállyal javítani kell. A javítás során a hibás nettó
eszközértéket a helyes értékre kell módosítani minden olyan napra vonatkozóan, amelyen nettó eszközérték
kiszámítására került sor, s amelyet a feltárt hiba érintett.
(9) Ha hibás nettó eszközértéken befektetési jegy forgalmazására került sor, a hibás és a helyes nettó
eszközérték szerint számított forgalmazási ár közötti különbséget a befektetővel legfeljebb harminc napon
belül el kell számolni, kivéve ha
a) a hibás nettó eszközérték számítás miatt előállt, egy befektetési jegyre vonatkozó forgalmazási ár
különbség mértéke nem éri el a helyes nettó eszközértéken egy befektetési jegyre számított forgalmazási ár
egy ezrelékét, illetve - ha a kezelési szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - a kezelési szabályzatban
megállapított értéket,
b) a hibás és a helyes nettó eszközértéken számított forgalmazási ár különbségből származó elszámolási
kötelezettség összegszerűen nem haladja meg befektetőnként az ezer forintot, illetve - ha a kezelési
szabályzat ennél kisebb értéket határoz meg - a kezelési szabályzatban megállapított összeget, vagy
c) az alapkezelő a kezelési szabályzatban úgy rendelkezett, hogy a nettó eszközérték számításában feltárt
hiba esetén, annak javítása eredményeképpen a befektetési jegy forgalmazási árában keletkező különbségből
adódó elszámolási kötelezettség kapcsán a befektetőt terhelő visszatérítési kötelezettségtől eltekint.
(10)-(12)
266/A. § (1) Az alapkezelő az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok értékének rendszeres
megállapításával, legfeljebb ötéves időtartamra ingatlanértékelő természetes személyt, illetve
ingatlanértékelő szervezetet - egyidejűleg megnevezve az alkalmazásában álló, az értékelést ténylegesen
végző természetes személyt - bíz meg. A megbízás érvényességéhez a letétkezelő Ptk. 215. § (1) bekezdése
szerinti beleegyezése, továbbá a Felügyelet jóváhagyása szükséges.
(2) Az ingatlanértékelést végző természetes személynek és szervezetnek az általa végzett tevékenység
felelősségbiztosítására mindenkor legalább káreseményenként 250 millió forint, illetve évente együttesen
legalább 375 millió forint összegű felelősségbiztosítással kell rendelkeznie. A Felügyelet jóváhagyásának
feltétele, hogy az ingatlanértékelő természetes személy, ingatlanértékelő szervezet igazolja a
felelősségbiztosítási szerződés megkötését.
(3) Az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének
minimális tartalmi követelményeit a kormány rendeletben állapítja meg.
(4) Az (1) bekezdés szerinti megbízás alapján az ingatlanértékelést végző természetes személy az lehet,
aki
a) büntetlen előéletű,
b) nem áll tevékenységének megfelelő foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt,
c) rendelkezik a külön jogszabályban meghatározott végzettséggel, szakképzettséggel, illetőleg szakmai
gyakorlattal,
d) nem rendelkezik az alapkezelőben e törvény szerinti befolyásoló részesedéssel, és
e) az alapkezelővel szemben nincs tartozása.
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(5) Az ingatlanértékelést végző természetes személy az (1) bekezdés szerinti jogviszonyban egyidejűleg
legfeljebb öt befektetési alapnál láthat el ingatlanértékelői feladatot.
266/B. § (1) Az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok értékelése
a) piaci összehasonlításon alapuló módszerrel,
b) hozamszámításon alapuló módszerrel, vagy
c) újraelőállítási költségen alapuló módszerrel
történhet azzal, hogy az értékelési módszer választását részletesen indokolni kell és a továbbiakban minden
időszakban ugyanezen módszerrel kell az adott ingatlan esetében elvégezni.
(2) Ha az ingatlanértékelő úgy ítéli meg, hogy az (1) bekezdés szerint kiválasztott és alkalmazott
értékelési módszer a továbbiakban már nem alkalmas az ingatlan piaci értékének becslésére, és egy másik
módszer alkalmazása a korábbiaknál pontosabb becslést eredményez, az adott ingatlan esetében az értékelési
módszert meg kell változtatni, és az indokokat az értékelési szakvéleményben részletesen be kell mutatni.
266/C. § (1) A 266/A. § (1) bekezdése szerinti ingatlanértékelő határozza meg
a) az ingatlan megvásárlásakor az ingatlanalap által kifizethető legmagasabb összeget,
b) az ingatlan eladásakor az ingatlanalap által elfogadható legalacsonyabb összeget,
c) az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok forgalmi értékét, valamint
d) az építés alatt álló ingatlanok értékét, egyúttal ellenőrzi a kivitelezési terv teljesülését,
e) ingatlan tulajdonának kölcsönös átruházása esetén (csere)
ea) az ingatlanalap által tulajdonba adott ingatlan beszámítási értékének legalacsonyabb összegét,
eb) az ingatlanalap által megszerzett ingatlan beszámítási értékének legmagasabb összegét.
(2) Az ingatlanértékelő háromhavonta megállapítja az ingatlanalap tulajdonában lévő ingatlanok értékét,
havonta pedig az építés alatt álló ingatlanok értékét.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakról
a) építés alatt álló ingatlan esetében legalább félévente,
b) egyéb ingatlan esetében legalább évente a (4) bekezdés szerinti szakvéleményt készít.
(4) Az ingatlanértékelő az ingatlan értékelése során, szakvéleményében
a) ellenőrizhető módon feltünteti a felhasznált adatokat és azok forrását, valamint jelzi, ha valamely, az
ingatlan értékelését befolyásoló körülmény megítéléséhez szükséges információhoz nem fér hozzá,
b) részletesen és ellenőrizhető módon bemutatja az értékelési módszertan lépéseit és az elvégzett
számításokat,
c) ismerteti az ingatlanra vonatkozó, ingatlan-nyilvántartásban szereplő leírást (ideértve a még be nem
jegyzett, széljegyként feltüntetett beadványok tartalmát), az ingatlan földrajzi és gazdasági környezetét,
valamint - adatokkal alátámasztva - az ingatlanpiaci körülményeket,
d) ismerteti az ingatlan műszaki jellemzőit, és
e) mellékletként becsatolja az ingatlan tulajdoni lapjának harminc napnál nem régebbi, az ingatlannyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 68. §-ának megfelelő másolatát, mindazon megállapodások,
okiratok másolatát, amelyek az ingatlan jogi helyzetének megítéléséhez szükségesek, illetve amelyek az
ingatlanértékelés során figyelembevételre kerültek, tekintet nélkül arra, hogy azok az ingatlan-nyilvántartási
bejegyzés alapját képezték-e.
(5) A (3) bekezdésben foglaltak szerint elkészített szakvélemények közötti időben készülő
ingatlanértékelés alátámasztására az ingatlanértékelő egyszerűsített szakvéleményt készíthet, melyben
mindazon jellemzők, adatok, dokumentumok esetében, amelyek a legutóbbi szakvéleményben foglaltakhoz
képest változatlanok, egyértelműen és azonosítható módon hivatkozik a legutóbbi ingatlanértékelés
megállapításaira és a megállapítások alátámasztására.
266/D. § Az alapkezelő haladéktalanul tájékoztatja az ingatlanértékelőt minden olyan változásról, amely
az alap tulajdonában lévő vagy az építés alatt álló ingatlanok értékét befolyásolhatja.

XXVIII. Fejezet
ÁLTALÁNOS BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK
267. § (1) A befektetési alap saját tőkéje kizárólag az alábbi eszközökben tartható:
a) befektetési eszköz;
b) bankbetét;
c) deviza;
d) ingatlan.
(2) Ingatlant kizárólag az ingatlanalap szerezhet.
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268. § (1) A befektetési alap egyetlen kibocsátóban sem szerezhet tíz százalékot meghaladó közvetlen,
illetőleg közvetett tulajdoni részesedést, illetve tíz százalékot meghaladó szavazati jogot megtestesítő
értékpapírt.
(2) E törvény eltérő rendelkezésének hiányában az egy kibocsátótól származó értékpapírok és egyéb
pénzpiaci eszközök nem haladhatják meg a befektetési alap saját tőkéjének húsz százalékát, kivéve az
Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírt és a nemzetközi pénzügyi intézmény
által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt.
(3) A befektetési alap nem szerezheti meg az egy kibocsátótól származó hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök több mint húsz százalékát, kivéve az Európai Unió vagy az OECD
tagállama által kibocsátott állampapírt és a nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírt.
(4) Az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott azonos sorozatú állampapírok és a
nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott azonos sorozatú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
saját tőkére vetített összértéke - a 285/A. § (8) bekezdésében meghatározott kivétellel - nem haladhatja meg a
befektetési alap saját tőkéjének harmincöt százalékát.
269. § (1) Az e törvényben meghatározott befektetési szabályoknak vásárláskor kell megfelelni, az egyes
portfólióelemek ügyletkötéskori piaci értékének az alap ügyletkötéskori saját tőkéjére vetített aránya alapján.
(2) Az alapkezelő köteles a befektetési korlátoknak megfelelő helyzetet harminc napon belül
helyreállítani, ha e törvényben meghatározott befektetési korlátok az értékpapír forgalomba hozatalakor
annak körülményei miatt előre nem látható okból nem évényesíthetők.
(3) Ha nyíltvégű befektetési alap esetében az értékelési árak változása, illetve a visszaváltások
következtében a befektetési alapban valamely portfólióelem aránya jelentősen (több mint huszonöt
százalékkal) meghaladja a törvényi előírást, az alapkezelő köteles értékpapírok esetében harminc napon
belül, ingatlanok esetében egy éven belül legalább a törvényben megengedett szintre csökkenteni az adott
portfólióelem arányát.
270. § (1) Az alapkezelő az alap saját tőkéjét nem fektetheti be az alap által kibocsátott befektetési jegybe.
(2) Ha a befektetési alap saját tőkéjét olyan más kollektív befektetési forma kollektív befektetési
értékpapírjába fektetik be, amelyet az adott befektetési alap alapkezelője, vagy azzal szoros kapcsolatban
lévő másik alapkezelő kezel - ideértve azt az esetet is, amikor az alapkezelő alvállalkozóként kezeli az adott
alapot -, a befektetéssel, illetve annak megszüntetésével kapcsolatosan az adott befektetési alapra eladási és
visszaváltási jutalék nem terhelhető.
270/A. § (1) Az alapkezelő az általa kezelt befektetési alap részére nem vásárolhat
a) saját maga által kibocsátott értékpapírt;
b) az alapkezelő kapcsolt vállalkozásai által kibocsátott értékpapírt, a nyilvános árjegyzéssel rendelkező
értékpapírok kivételével, ideértve a tőzsdére bevezetendő értékpapírokat.
(2) Az alapkezelő a tulajdonában lévő befektetési eszközöket az általa kezelt alapba nem helyezheti el, és
nem vásárolhat befektetési eszközt az általa kezelt alapoktól.
(3) Az alapkezelő a kapcsolt vállalkozásai tulajdonában lévő pénzügyi eszközöket az általa kezelt
nyilvános alapba nem helyezheti el, a nyilvános árjegyzéssel rendelkező értékpapírok és a fél évnél rövidebb
lejáratú állampapírok kivételével, ideértve a szabályozott piacra bevezetett értékpapírokat.
(4) Az (1) bekezdés b) pontjában, illetve a (3) bekezdésben kivételként szereplő befektetési eszközökre
kötött ügyleteknél, valamint az alapkezelő által kezelt alapok, portfóliók egymás közötti ügyleteinél az ügylet
kötésekor érvényben lévő piaci árat dokumentálni kell.

Hitelfelvétel, eszközök megterhelése
271. § (1) Az alapkezelő a befektetési alap portfóliójában lévő eszközöket - a (2)-(8) bekezdésben
meghatározott eseteket kivéve - zálogjoggal vagy egyéb módon nem terhelheti meg, és a befektetési alap
nevében kötvényt vagy más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(2) Az alapkezelő a nyílt végű befektetési alap befektetési jegyeinek visszavásárlása céljából jogosult
hitelt felvenni az alap nevében, az alap saját tőkéjének legfeljebb tíz százaléka erejéig, legfeljebb
harmincnapos lejárati időszakra. Az alapkezelő jogosult a befektetési alap eszközei terhére az alap nevében
óvadékot nyújtani a hitel fedezeteként.
(3) Az alapkezelő az e törvényben előírt feltételekkel az értékpapíralap értékpapírjait legfeljebb a saját
tőke harminc százaléka erejéig az alap nevében kölcsönadhatja.
(4) Az alapkezelő
a) az alap származtatott ügyleteihez, valamint
b) ingatlanbefektetési alap halasztott fizetés mellett kötött ingatlanvételi ügyletei esetében, ha az óvadék
nyújtásának feltétele, hogy az alap tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzéséhez az eladó legkésőbb
az óvadék rendelkezésre bocsátásával egyidejűleg hozzájáruljon,
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jogosult az alap nevében az alap eszközei terhére óvadékot nyújtani.
(5) Az alapkezelő kizárólag a származtatott termékekbe befektető alap, illetve zártkörű alap javára
jogosult értékpapírt kölcsönbe venni. Az alapkezelő jogosult a kölcsönvett értékpapírok fedezeteként az alap
nevében az alap vagyona terhére óvadékot nyújtani.
(6) Az alapkezelő az ingatlanbefektetési alap nettó eszközértékének számításakor figyelembe vehető
ingatlanok, ingatlan beruházások összértékének ötven százalékáig ingatlanfinanszírozás, ingatlan-beruházás
finanszírozása és likvid eszköz biztosítása céljából kölcsönt vehet fel az alap nevében, ha ez az alapkezelési
szabályzatban foglalt általános feltételeknek megfelel. Az ilyen kölcsön fedezeteként az alap
a) a megterhelt ingatlanra kötött vagyonbiztosításon,
b) az adott ingatlanból befolyó bevételek hitelező bank számára történő engedményezésén,
c) óvadékon, vagy
d) jelzálogjogon
túlmenően egyéb biztosítékot nem nyújthat.
(7) Az alapkezelő jogosult nyilvános ingatlan értékesítési pályázatokon az ingatlanalap nevében részt
venni, jogosult a pályázati kiírásban meghatározott bánatpénzt, óvadékot, bankgaranciát a pályázat kiírója
javára, a pályázat kiírásának megfelelően rendelkezésére bocsátani, amennyiben a pályázaton meghirdetett
ingatlan az alap számára az általános szabályok szerint megvásárolható. Az így megfizetésre kerülő
bánatpénz vagy óvadék összege nem haladhatja meg az adott ingatlan ingatlanértékelő által meghatározott
forgalmi értékének húsz százalékát.
(8) Az alapkezelő jogosult hozzájárulni a vevőt terhelő jelzálogjog bejegyzéséhez az ingatlanbefektetési
alap tulajdonában lévő, de érvényes adásvételi szerződés alapján értékesített ingatlan esetében, feltéve, hogy
a jelzálogjog bejegyzését a teljes vételárhátralék kielégítése céljából a vevő részére bankhitelt nyújtó
hitelintézet előzetesen írásban kéri, és a vételárhátralék összegének megfelelő hitelösszeget a hitelintézet
közvetlenül az alap - letétkezelőnél vezetett - bankszámlájára utalja át. Az alapkezelő érvényes adásvételi
szerződés alapján jogosult hozzájárulni az alap tulajdonában lévő ingatlanra vonatkozó vételi, visszavásárlási
és elővásárlási jog bejegyzéséhez.
(9) A hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök megvásárlását és a (3)
bekezdésben foglaltakat kivéve az alapkezelő az alap eszközeinek terhére kölcsönt nem nyújthat és harmadik
személy részére garanciát nem vállalhat.
(10) Az óvadékba, illetve kölcsönbe adott - egyébként likvid eszköznek minősülő - értékpapír nem
minősül a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszköznek.
(11) Az egyes értékpapírok saját tőkén belüli arányának számításakor figyelembe kell venni az alap
nevében kölcsönadott értékpapírokat, nem vehető figyelembe azonban kölcsönvett értékpapír.
(12) Az alapkezelő nem adhat el olyan értékpapírt és egyéb pénzpiaci eszközt, amely nincs az alap
tulajdonában.

Származtatott ügyletekre vonatkozó szabályok
272. § (1) Az alapkezelő a befektetési alap nevében származtatott ügyletet kizárólag a kezelési
szabályzatban megfogalmazott befektetési célok elérése érdekében köthet, befektetési eszközre, devizára,
illetve ingatlanra.
(2) Az alapkezelő a befektetési alap nevében csak olyan származtatott ügyletet köthet, amely
a) csökkenti az egyes befektetésekből fakadó kockázatokat (fedezeti ügylet),
b) csökkenti az alap befektetési céljainak megfelelő portfólió kialakításának költségeit (portfólió hatékony
kialakítása),
c) kockázatmentes bevételt eredményez (arbitrázs), vagy
d) nyitott származtatott ügylet lezárását eredményezi.
(3) A tőzsdén kívüli származtatott ügylet lejárata nem haladhatja meg a határozott futamidejű alap
hátralévő futamidejét.
(4) A befektetési korlátokat az egyes értékpapírok 273. § szerinti nettó pozíciójára kell vonatkoztatni.
(5) A befektetési korlátoknak való megfelelés szempontjából az értékpapírra, illetve indexre kötött
határidős ügyleteket az alapul szolgáló eszköz piaci árfolyamán, az opciós szerződéseket pedig az alapul
szolgáló eszköz piaci árfolyama és az opció deltatényezőjének szorzatán kell figyelembe venni.
(6) Az összetett származtatott ügyleteket az alaptermékekre felbontva kell kezelni.
(7) A tőzsdei határidős ügyleteket és a tőzsdén kívüli határidős ügyleteket az alapul szolgáló eszköz és az
ügylet által generált fiktív vagy valós pénzáramlás összetételeként kell kezelni.
(8) A nem forintban denominált pozíciókat az alapkezelési szabályzatban meghatározott árfolyamon
forintra átszámítva kell figyelembe venni.
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273. § (1) A devizák, az azonos jogokat megtestesítő értékpapírok, valamint az azonos devizára, illetve
befektetési eszközre és lejáratra szóló határidős ügyletek, opciók, opciós utalványok hosszú (rövid)
pozícióinak a rövid (hosszú) pozíciókkal szembeni többlete az adott befektetési eszköz nettó pozíciója.
(2) A befektetési alapkezelő az alap devizában, illetve befektetési eszközben meglévő nem származtatott
hosszú (rövid) pozícióját az ugyanezen devizán, illetve befektetési eszközön alapuló rövid (hosszú)
származtatott pozíciójával szemben, valamint a származtatott - ugyanazon alapul szolgáló eszközben
meglévő - hosszú és rövid pozíciókat egymással szemben nettósíthatja.
(3) Ugyanazon alapul szolgáló értékpapíron meglévő pozíciók az alábbi feltételek egyidejű teljesülése
esetén nettósíthatók:
1. az értékpapírok kibocsátói, a névleges kamatláb, a lejárat időpontja megegyeznek, és
2. az értékpapírok ugyanazon devizában denomináltak.
(4) Az átváltható értékpapír pozíciója nem nettósítható olyan értékpapír ellentétes pozíciójával, amelyre
az értékpapír átváltható.
(5) A befektetési alap nettó pozícióját devizanemenként is meg kell állapítani. A nettó nyitott deviza
pozíció a következő elemek együttes összege:
a) a nem származtatott ügyletekből eredő pozíció,
b) a nettó határidős pozíció (a határidős devizaügyletek alapján fennálló követelések és fizetési
kötelezettségek közötti különbség, ideértve a tőzsdei határidős devizaügyletek és a deviza swap ügyletek
tőkeösszegét is),
c) a felmerült - teljesen lefedezett -, de még nem esedékes jövőbeni bevételek/kiadások,
d) az ugyanazon devizára kötött opciós ügyletek nettó delta kockázata (A nettó delta kockázat a pozitív és
a negatív deltakockázatok abszolút értékének különbsége. Valamely opciós ügylet delta kockázata az alapul
szolgáló deviza piaci értékének és az opció delta tényezőjének szorzata),
e) egyéb, devizában denominált opciók piaci értéke.
(6) Az indexre szóló származtatott ügylet nettósítható az indexkosárban szereplő értékpapírokkal, ha az
értékpapírok összetétele legalább nyolcvan százalékban fedi az indexkosár összetételét.
(7) A szállítási kötelezettséggel vagy annak vevő által választható lehetőségével járó rövid pozíció nem
nettósítható nem-szállításos származtatott hosszú pozícióval.
(8) A hitelfelvétel óvadékául szolgáló vagy kölcsönadott értékpapírok nem nettósíthatók származtatott
rövid pozícióval.
274. § (1) A 278. §-ban foglalt kivétellel az alapkezelő nem köthet a befektetési alap javára olyan
ügyletet, amely a 273. § szerinti nettósítási szabályok alkalmazásával rövid nettó pozíciót eredményezne,
kivéve az értékpapírok egyedi kockázatára a 273. § (6) bekezdése szerint vállalt rövid nettó pozíciót.
(2) A befektetési alapnak folyamatosan rendelkeznie kell a származtatott hosszú pozíciói összesített kötési
árfolyama és a már befizetett változóletét különbsége száz százalékának megfelelő beszámítási értékű likvid
eszközzel, a befektetési jegyek visszaváltását biztosító likvid eszközökön felül. A beszámítási érték a
látraszóló vagy legfeljebb harminc napra lekötött bankbetét esetén megegyezik a betét összegével; egyéb
likvid eszköz esetén pedig a likvid eszköz piaci értéke nyolcvanöt százalékával.
(3) Az alapkezelő az alap nevében csak abban az esetben köthet kötvényen, illetőleg kamatlábon alapuló,
a 272. § (2) bekezdésének b)-c) pontja szerinti származtatott ügyletet, ha az alap kezelési szabályzata
korlátozza az alap portfóliója maximális hátralévő átlagos futamidejét. Az alap portfóliójának átlagos
hátralévő futamideje a származtatott ügyletek figyelembevételével sem haladhatja meg a kezelési
szabályzatban meghatározott értéket.
(4) A származtatott ügyletek nem nettósított, összesített - a kezelési szabályzat szerint számított - piaci
értéke nem haladhatja meg az alap saját tőkéjének a harminc százalékát.
(5) A (4) bekezdés szerinti korlátba nem számítandó bele
a) az árfolyamkockázat csökkentésére kötött származtatott ügylet;
b) a hitelintézettel állampapírra kötött repóügylet.

XXIX. Fejezet
A NYILVÁNOS ÉRTÉKPAPÍR-BEFEKTETÉSI ALAPOKRA VONATKOZÓ
KÜLÖNLEGES ÉS ELTÉRŐ SZABÁLYOK
275. § (1) A nyilvános értékpapír-befektetési alap saját tőkéje a 267. § (1) bekezdésében foglalt elemeken
belül kizárólag az alábbi eszközökben tartható:
a) tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír;
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b) olyan értékpapír, amelynek kibocsátója kötelezettséget vállalt az adott értékpapírnak a kibocsátást
követő egy éven belüli, bármely az a) pont szerinti piacok valamelyikére történő bevezetésére, és a
bevezetésnek nincs törvényi vagy egyéb akadálya;
c) olyan, az a)-b) pontokban meghatározott feltételnek meg nem felelő tagsági jogokat megtestesítő
értékpapír, amelyre a vételt megelőző harminc napon belül folyamatosan legalább két befektetési szolgáltató
nyilvános módon visszavonhatatlan vételi kötelezettséget jelentő árfolyamot tett közzé;
d) az a)-b) pontokban meghatározott feltételnek meg nem felelő, legfeljebb kettő éves hátralévő
futamidejű hitelviszonyt megtestesítő értékpapír;
e) állampapír;
f) kollektív befektetési értékpapír;
g) bankbetét;
h) deviza;
i) származtatott termék;
j) pénzpiaci eszköz.
(2) A befektetési alap saját tőkéje kizárólag olyan pénzpiaci eszközbe fektethető be, amelynek a piaci ára
naponta megbízható és ellenőrizhető módon megállapítható.
276. § (1) Az egy kibocsátó által kibocsátott, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett
értékpapíroknak, illetve a 275. § b) pontja szerinti értékpapíroknak az alap saját tőkéjére vetített összértéke
nem haladhatja meg a 20. számú melléklet táblázata „b” sorában az alap fajtája szerint meghatározott értéket,
kivéve az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírokat, a nemzetközi pénzügyi
intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, a (8) bekezdésben meghatározott
kötvényeket és a (2) bekezdésben foglalt esetet.
(2) Az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok, a nemzetközi pénzügyi
intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok és a (8) bekezdésben meghatározott
kötvények kivételével az egy kibocsátó által kibocsátott, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett,
megfelelő likviditással rendelkező értékpapíroknak az alap saját tőkéjére vetített összértéke nem haladhatja
meg a 20. számú melléklet táblázata „a” sorában az alap fajtája szerint meghatározott értéket. Megfelelő
likviditással rendelkezőnek minősül az a tőzsdén jegyzett vagy szabályozott piacon forgalmazott értékpapír,
amelynek az utolsó naptári negyedévben mért napi átlagos forgalma meghaladja a százmillió forintot.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt korlátot meghaladó (2) bekezdés szerinti értékpapírok saját tőkére vetített
összértéke nem haladhatja meg a 20. számú melléklet táblázata „d” sorában az alap fajtája szerint
meghatározott értéket.
(4) Az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírok és a nemzetközi pénzügyi
intézmény által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kivételével az egy kibocsátó által
kibocsátott, tőzsdén vagy más szabályozott piacon nem jegyzett értékpapíroknak és egyéb pénzpiaci
eszközöknek az alap saját tőkéjére vetített összértéke nem haladhatja meg a 20. számú melléklet táblázata
„c” sorában az alap fajtája szerint meghatározott értéket.
(5) A (4) bekezdés szerinti értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök saját tőkére vetített összértéke nem
haladhatja meg a 20. számú melléklet táblázata „e” sorában az alap fajtája szerint meghatározott értéket.
(6) A kollektív befektetési értékpapírok saját tőkére vetített összértéke nem haladhatja meg a 20. számú
melléklet táblázata „f” sorában az alap fajtája szerint meghatározott értéket.
(7) Az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott azonos sorozatba tartozó állampapírok és
a nemzetközi pénzügyi intézmény által kibocsátott azonos sorozatba tartozó hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok saját tőkére vetített összértéke nem haladhatja meg a 20. számú melléklet táblázata „g” sorában
az alap fajtája szerint meghatározott értéket.
(8) A befektetési alap saját tőkéjének legfeljebb 25 százaléka fektethető be Magyarországon székhellyel
rendelkező ugyanazon jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevélbe, vagy a 85/611/EGK irányelv 22.
cikk (4) bekezdésének a székhely ország jogrendszerébe történő átvétele alapján engedélyezett, az Európai
Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező, ugyanazon kibocsátó kötvényeibe.
(9) Az (1)-(6) bekezdésben foglaltak szempontjából a nyilvános nyílt végű kollektív befektetési
értékpapírokra a tőzsdén jegyzett értékpapírokra vonatkozó befektetési szabályokat kell alkalmazni.
(10) A 275. § b) pontja szerinti értékpapírok összesített aránya legfeljebb az alap saját tőkéjének harminc
százaléka lehet.
(11) A 275. § b) pontja szerinti értékpapírokra a tőzsdén kívüli értékpapírokra vonatkozó szabályok
vonatkoznak, amennyiben a kibocsátó kötelezettségvállalása ellenére sem történik meg a
kötelezettségvállalás időpontját követő egy éven belül az értékpapírnak a 275. § a) pont szerinti piacra
történő bevezetése.
(12) Az alapban lévő nyilvános, nyíltvégű, értékpapír alapú kollektív befektetési értékpapírok esetén az
(1)-(5) és (7)-(8) bekezdésben meghatározott limitekbe nem kell beszámítani az alapban, illetőleg a kollektív
befektetési formában lévő értékpapírokat.
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Befektetési alapba befektető alapra vonatkozó eltérő szabályok
277. § (1) Amennyiben a befektetési alap befektetési politikája szerint saját tőkéjének legalább nyolcvan
százalékát kívánja kollektív befektetési értékpapírokba fektetni, az alap befektetési alapba befektető
befektetési alapnak minősül, és ezt a tényt a tájékoztatóban és a rövidített tájékoztatóban feltűnő módon
szerepeltetni kell.
(2) A nyilvános módon létrehozott, befektetési alapba fektető alap portfóliójában lévő, nyilvános, nyílt
végű, értékpapír alapú kollektív befektetési értékpapírokat nem kell figyelembe venni a 268. § (1)-(2)
bekezdésében és a 276. §-ban foglalt szabályok alkalmazása során.
(3) Amennyiben a befektetési alapba fektető alap a saját tőkéjének legalább huszonöt százalékát
meghaladó mértékben kíván befektetni egyetlen befektetési alapba, illetve kollektív befektetési formába,
akkor ezen befektetési alap befektetési politikáját és ezen alapot terhelő költségeket az alap kezelési
szabályzatában ismertetni kell.
(4) A befektetési alapba befektető befektetési alap tájékoztatójában fel kell tüntetni az alapra, illetőleg a
befektetéssel érintett másik kollektív befektetési formára terhelhető kezelési díj legnagyobb mértékét, éves
jelentésében pedig az alapra, illetve a másik kollektív befektetési formára terhelt tényleges kezelési díj
legnagyobb arányát.
(5) Az alapkezelő a befektetési alapba befektető alap nevében kizárólag a 272. § (2) bekezdése a), c) és d)
pontjának megfelelő származtatott ügyletet köthet.

Származtatott ügyletekbe befektető befektetési alapra vonatkozó eltérő szabályok
278. § (1) Származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap nevében fel kell tüntetni a „származtatott
alap” elnevezést.
(2) Származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap javára és terhére az alapkezelő a 267. §-ban felsorolt
eszközökön túl tőzsdei árualapú származtatott ügyletet is köthet. Az ennek keretében létrejött ügylet
ugyanakkor nem zárulhat fizikai teljesítéssel vagy közraktárjegy átadásával.
(3) Származtatott ügyletekbe befektető befektetési alap esetében nem kell alkalmazni a 271. § (10)
bekezdésében, a 272. § (2)-(3) bekezdésében, a 273. § (7) bekezdésében és a 274. § (1)-(4) bekezdésében
foglaltakat.
(4) A származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap esetén a 273. § (1) bekezdése szerinti nettó
pozíciók abszolút értékeinek összege nem haladhatja meg az alábbiak szerint számított korlátok egyikét sem:
a) a származtatott ügyletek nettó pozícióit a 3. számú mellékletben meghatározott szorzóval korrigált
értéken figyelembe véve az alap saját tőkéjének kétszeresét,
b) a származtatott ügyletek nettó pozícióit a 3. számú melléklet szerinti korrekció nélkül számított értéken
figyelembe véve az alap saját tőkéjének nyolcszorosát.
(5) A származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap származtatott ügylet, illetve kölcsönvett értékpapír
eladása útján nettó eladási pozíciót vehet fel.
(6) Ha a származtatott ügyletekbe fektető befektetési alap esetén az értékelési árak változása vagy a
visszaváltások következtében a befektetési alapban valamely portfólióelem aránya jelentősen (több mint
huszonöt százalékkal) meghaladja a törvényi előírást, az alapkezelő köteles három napon belül legalább a
törvényben megengedett szintre csökkenteni az adott portfólióelem arányát.
(7) Az e törvényben meghatározott befektetési korlátozásokat a nettó eladási pozíciók abszolút értékére is
alkalmazni kell.

Indexkövető befektetési alapra vonatkozó eltérő szabályok
279. § (1) Az indexkövető befektetési alap nevében szerepeltetni kell az indexkövető alap elnevezést.
(2) Indexkövető befektetési alap esetében az index kosarát alkotó eszközökre vonatkozóan nem kell
alkalmazni a 268. §-ban és a 276. §-ban foglalt szabályokat.
(3) Indexkövető befektetési alap - az állampapír kivételével - csak az indexkosárban szereplő
értékpapírokat, valamint az indexre vagy indexkosárban szereplő értékpapírra szóló származtatott ügyleteket
tartalmazhat.
(4) Az indexkövető befektetési alap portfóliójában szereplő értékpapírok súlya az egyes értékpapírok
indexbeli súlyától legfeljebb öt százalékponttal térhet el. A súlyok számításánál figyelembe kell venni a
származtatott ügyletekből származó pozíciót is. A rövidített tájékoztatónak és az alap kezelési szabályzatának
tartalmaznia kell az egyes értékpapírok indexbeli súlyától való eltérésének maximális nagyságát.
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(5) Az alapkezelőnek az indexkövető befektetési alap kezelése során úgy kell eljárnia, hogy a kezelési
szabályzatban meghatározott index teljesítményét a portfólió teljesítménye mindenkor hűen kövesse.
(6) Az indexkövető alap csak olyan index leképezésére jöhet létre, amelynek értéke legalább egy éven
keresztül folyamatosan közzétételre került. Az index folyamatos közzététele megszűnésének esetén az
indexkövető alapot kilencven napon belül meg kell szüntetni, illetve át kell alakítani. A határidőt a
Felügyelet egy alkalommal, legfeljebb hatvan nappal meghosszabbíthatja.
279/A. § (1) Nyílt végű, nyilvános, indexkövető befektetési alap, illetve annak adott sorozata az alábbi
feltételek együttes alkalmazásával is létrehozható:
a) az alapkezelő a befektetési jegyek általa meghatározott számát tömörítő forgalmazási egységet
határozhat meg a jegyzés, illetve a folyamatos forgalomba hozatal céljaira, s az elsődleges forgalmazás során
a befektető általi, egyazon alkalommal történő vásárlás, valamint a visszaváltás tárgyát csak a forgalmazási
egységet vagy annak egész számú többszörösét kitevő befektetési jegyek képezhetik;
b) az a) pont szerinti forgalmazási egység ellenértéke (vételára, illetve visszaváltási ára) az alapkezelő
által meghatározott összetételű értékpapírcsomag szolgáltatásával is teljesíthető, ahol a megvásárolt vagy
visszaváltott számú forgalmazási egységet kitevő darabszámú befektetési jegyek összértéke és az
ellenértékként szolgáltatott értékpapírcsomag összértéke közti különbözet készpénzben teljesítendő; és
c) az alapkezelő az intézményi befektetőkre korlátozhatja azon befektetők körét, amelyek a befektetési
jegyeket az elsődleges forgalmazás során az a) pont szerinti forgalmazási egységenként megvásárolhatják,
illetve visszaválthatják, ez esetben azonban az alap nyilvántartásba vételétől számított harminc napon belül
köteles gondoskodni az alap adott sorozata szabályozott piacra való bevezetésének kezdeményezéséről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az alapkezelő minden forgalmazási napra köteles meghatározni az (1)
bekezdés a) pontja szerinti forgalmazási egység ellenértékét kitevő értékpapírcsomag összetételét. A
folyamatos forgalmazás során ezen információ, valamint a nettó eszközérték közzétételére a 266. § (3)
bekezdése megfelelően irányadó. A forgalmazásra az alapkezelő által az alap kezelési szabályzatában
meghatározott rendszerességgel, de legalább havonként egy forgalmazási napon kerül sor.
(3) Az (1) bekezdés szerinti indexkövető befektetési alap létrehozása esetén jegyzési összeg befizetésén a
jegyzési ellenérték rendelkezésre bocsátása értendő.

Ingatlanalapokra vonatkozó eltérő befektetési szabályok
280. § (1) Az ingatlanalap portfóliója az ingatlanokon felül kizárólag látra szóló és lekötött bankbetétet, az
Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírt, nemzetközi pénzügyi intézmény által
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt, illetve más alapkezelő által kezelt, ingatlanokba fektető
kollektív befektetési forma által kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt - beleértve ezen értékpapírok
repóügylettel történő vásárlását is -, valamint devizaárfolyamhoz kötött ingatlanügyletekből befolyó
bevételek és az ingatlanügyletekhez kapcsolódó kiadások árfolyamkockázatának, továbbá hitelfinanszírozás
deviza- és kamatkockázatainak fedezése céljából kötött származtatott ügyleteket tartalmazhat. Az
ingatlanalap portfóliójában lévő kollektív befektetési értékpapírok aránya nem haladhatja meg az
ingatlanalap saját tőkéjének húsz százalékát.
(2) A nyilvános, nyílt végű ingatlanalap saját tőkéjének legalább tizenöt százalékát likvid eszközökben
kell tartani.
(3) Az ingatlanokra vonatkozó adásvételi, valamint az ingatlanok megterhelésére vonatkozó
jelzálogkölcsön szerződések érvényességéhez a letétkezelő ellenjegyzése szükséges. A letétkezelő az adott
ügyletet csak a befektetési alapokra vonatkozó jogszabályok szerint minősítheti, ellenjegyzése során az
alapkezelő döntését üzleti megfontolások szempontjából nem értékeli.
280/A. § (1) Ingatlanalap kizárólag az ingatlanok átruházása (elidegenítése, megszerzése) körében köthet
adásvételi, csere, valamint más, adásvételre irányuló, azzal vegyes szerződéseket, így különösen a Ptk.-ban
az adásvétel különös nemeiként nevesített szerződéseket, illetve időpont vagy feltétel bekövetkezésétől függő
hatályú szerződéseket.
(2) Az ingatlanok átruházására, valamint az ingatlanok megterhelésére vonatkozó szerződések
érvényességéhez a letétkezelő ellenjegyzése szükséges. A letétkezelő az adott ügyletet csak a befektetési
alapokra vonatkozó jogszabályok szerint minősítheti, ellenjegyzése során az alapkezelő döntését üzleti
megfontolások szempontjából nem értékeli.
281. § (1) Az ingatlanforgalmazó alap portfóliójában egyetlen ingatlan értéke sem haladhatja meg az alap
saját tőkéjének húsz százalékát.
(2) Az építés alatt álló ingatlanok értékének aránya nem haladhatja meg az ingatlanforgalmazó alap saját
tőkéjének huszonöt százalékát.
282. § (1) Ingatlanfejlesztő alap kizárólag zárt végű alapként hozható létre.
(2) Az ingatlanfejlesztő alap portfóliójában egyetlen ingatlan értéke sem haladhatja meg az alap saját
tőkéjének harminc százalékát.
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(3) Az építés alatt álló ingatlanok értékének aránya nem haladhatja meg az ingatlanfejlesztő alap saját
tőkéjének hatvan százalékát.
283. § (1) A befektetési szabályok vonatkozásában egy ingatlannak minősül az ingatlan-nyilvántartásban
egy helyrajzi számon (alszámon) nyilvántartott, önállóan forgalomképes ingatlan.
(2) Az olyan egybefüggő (telek) ingatlan, amelynek önálló ingatlanokként történő megosztását az illetékes
építési hatóság jogerősen elbírálta vagy azt a hatályos Részletes Rendezési Terv előírja, a befektetési
szabályok szempontjából annyi ingatlannak minősül, ahány ingatlanra az megosztásra kerül.
(3) Az olyan felépítmény, amelyre az albetétek létrehozására vonatkozó társasházi alapító okiratot az
ingatlanügyi hatósághoz benyújtották, a befektetési szabályok szempontjából annyi ingatlannak minősül,
ahány különböző albetét kialakításra kerül.
(4) Építés alatt állónak minősül az a telekingatlan, illetőleg felépítmény, amelyen az ingatlanalap
kizárólag saját kockázatára, saját nevére szóló építési engedély alapján az építési naplót megnyitották és az
ingatlanalap kivitelezési munkát folytat, illetve végeztet, és amelyre használatbavételi engedélyt még nem
adtak ki. Az alap - az (5) bekezdésben írt kivétellel - kizárólag olyan ingatlanon folytathat, illetve végeztethet
kivitelezési tevékenységet, amelyre a használatbavételt követően teljesül az (1) bekezdésben meghatározott
feltétel.
(5) Az alap a tulajdonát képező ingatlanokhoz funkcionálisan kapcsolódó, vagy azzal határos közterületen
is folytathat, illetve végeztethet kivitelezési tevékenységet, ha erre vonatkozóan a tulajdonában álló
ingatlanokra kiadott építési engedély rendelkezést tartalmaz vagy ha ezen munkák elvégzése az alap
tulajdonában álló ingatlanok rendeltetésszerű használata feltételeinek biztosításához szükséges.

Az európai befektetési alapokra vonatkozó eltérő szabályok
284. § Az európai befektetési alapot kezelő befektetési alapkezelő az általa kezelt alap letétkezelésével a
Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel
rendelkező magyarországi székhelyű befektetési vállalkozást és hitelintézetet vagy az Európai Unió másik
tagállamában székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás és hitelintézet fióktelepét köteles megbízni.
285. § (1) Az európai befektetési alap olyan nyilvános, nyíltvégű alap, amelynek saját tőkéje kizárólag a
275. § a)-b), e)-j) pontjában meghatározott eszközökbe fektethető be a (2)-(6) bekezdés rendelkezéseinek
figyelembevételével.
(2) Az európai befektetési alap saját tőkéje kizárólag olyan pénzpiaci eszközbe fektethető be, amelynek
piaci forgalma biztosítja, hogy az bármikor piaci áron értékesíthető, valamint a piaci ár naponta megbízható
és ellenőrizhető módon megállapítható, és
a) szabályozott piacon kereskednek vele, vagy
b) kibocsátása szabályozott és felügyelt módon történik, vagy
c) prudenciális felügyelet alatt álló intézmény bocsátotta ki, vagy vállalt kezességet a kibocsátásra, vagy
d) valamely tagállam, annak regionális vagy helyi önkormányzata, jegybankja bocsátotta ki, vagy ezen
intézmények valamelyike kezességével került kibocsátásra, vagy
e) az Európai Központi Bank, az Európai Unió, az Európai Beruházási Bank, illetőleg olyan nemzetközi
intézmény bocsátotta ki, vagy vállalt kezességet a kibocsátására, amelynek legalább egy tagállam tagja, vagy
f) olyan vállalkozás bocsátotta ki, amely által kibocsátott más értékpapírral vagy pénzpiaci eszközzel
valamely szabályozott piacon kereskedés folyik.
(3) Az európai befektetési alap saját tőkéje kizárólag európai befektetési alap, illetve ennek az Európai
Unió más tagállamában létrehozott megfelelője kollektív befektetési értékpapírjába, illetőleg olyan kollektív
befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjába fektethető be, amely
a) bármikor visszaváltható értékpapírokat hoz nyilvánosan forgalomba és befektetési eszközökbe fekteti a
befektetők által átadott eszközöket;
b) tevékenységét engedélyezett és felügyelt módon végzi;
c) szabályozása biztosítja a kezelt vagyonok elkülönítését, a kockázatok e törvényben foglaltaknak
megfelelő csökkentését;
d) rendszeres éves és féléves tájékoztatót tesz közzé;
e) kezelési szabályzata szerint ugyanazon kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjába
saját tőkéjének legfeljebb tíz százalékát fekteti be.
(4) Az európai befektetési alap saját tőkéje kizárólag éven belüli lejárattal rendelkező, bármikor
felmondható bankbetétben helyezhető el az Európai Unió valamely tagállamában székhellyel rendelkező,
vagy olyan harmadik országbeli hitelintézetben, amelynek szabályozási és felügyeleti rendszere biztosítja a
hitelintézet megfelelő biztonságos működését.
(5) Az alapkezelő az európai befektetési alap tőkéjét kizárólag a hatékony portfólió kialakítása céljából,
vagy árfolyam- és kamatlábkockázatok csökkentése érdekében helyezheti el származtatott eszközökbe,
amennyiben nem tér el a kezelési szabályzatban meghatározott befektetési szabályoktól.
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(6) Az alapkezelő az európai befektetési alap nevében (javára, illetve terhére) kizárólag olyan
származtatott ügyletet köthet, amely megfelel a következő feltételeknek:
a) az alapjául szolgáló befektetési eszköz olyan eszköz, amibe az európai befektetési alap saját tőkéje - e
törvény, valamint az alap kezelési szabályzata szerint - befektethető, illetve index, kamatláb, devizaárfolyam
vagy valuta;
b) napi értéke megbízható és ellenőrizhető módon megállapítható;
c) a pozíció az alapkezelő kezdeményezésére bármikor - piaci áron - lezárható vagy megszüntethető;
d) tőzsdén kívüli ügylet esetében az ügyletben résztvevő másik fél prudenciális felügyelet alatt álló
intézmény.
285/A. § (1) Az európai befektetési alap - a (3)-(13) bekezdésben és a 285/B. §-ban foglalt eltéréssel saját tőkéjének legfeljebb tíz százalékát fektetheti be ugyanazon kibocsátó értékpapírjaiba, illetőleg egyéb
pénzpiaci eszközeibe.
(2) Azon értékpapírok és egyéb pénzpiaci eszközök összesített értéke, amelyek kibocsátójának
értékpapírjaiból, illetőleg egyéb pénzpiaci eszközeiből az európai befektetési alap saját tőkéjének öt
százalékát meghaladó mennyiségű értékpapírral, illetőleg egyéb pénzpiaci eszközzel rendelkezik, nem
haladhatja meg az európai befektetési alap saját tőkéjének negyven százalékát.
(3) Az európai befektetési alap - a (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - saját tőkéjének legfeljebb harmincöt
százaléka fektethető be az Európai Unió valamely tagállama, vagy olyan nemzetközi szervezet által
kibocsátott vagy garantált értékpapírba, illetőleg egyéb pénzpiaci eszközbe, amelynek az Európai Unió
legalább egy tagállama tagja.
(4) Az európai befektetési alap saját tőkéjének harmincöt százalékát meghaladó mértékben fektethet be a
(3) bekezdésben meghatározott értékpapírokba, illetőleg egyéb pénzpiaci eszközökbe, ha saját tőkéjét
legalább hat különböző kibocsátásból származó értékpapírba, illetőleg egyéb pénzpiaci eszközbe helyezi, és
egyetlen kibocsátásból származó értékpapír vagy egyéb pénzpiaci eszköz sem haladja meg a saját tőke
harminc százalékát. A kezelési szabályzatban, a tájékoztatóban és valamennyi hirdetményben meg kell
nevezni azokat a tagállamokat, illetőleg nemzetközi intézményeket, amelyek értékpapírjaiba, illetőleg egyéb
pénzpiaci eszközeibe saját tőkéjének harmincöt százalékát meghaladóan fektetett be, vagy kíván befektetni.
(5) Az európai befektetési alap saját tőkéjének legfeljebb huszonöt százaléka fektethető be
a) Magyarországon székhellyel rendelkező ugyanazon jelzálog-hitelintézet által kibocsátott - a
Bizottságnak bejelentett - jelzáloglevélbe, vagy
b) a 85/611/EGK irányelv 22. cikk (4) bekezdésének a székhely ország jogrendszerébe történő átvétele
alapján engedélyezett, az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező ugyanazon kibocsátó
kötvényeibe, amennyiben a kötvény típusát és a kibocsátó intézmény típusát a Bizottságnak bejelentették.
(6) Amennyiben egy európai befektetési alap saját tőkéjének öt százalékát meghaladó mennyiségben
rendelkezik az (5) bekezdésben meghatározott, egy kibocsátó által kibocsátott kötvényekkel, e kötvények
összesített értéke nem haladhatja meg az európai befektetési alap saját tőkéjének nyolcvan százalékát.
(7) Azon kollektív befektetési értékpapírok összesített értéke, amelyek nem európai befektetési alap,
illetőleg ennek az Európai Unió más tagállamában létrehozott megfelelőjének kollektív befektetési
értékpapírja, nem haladhatja meg az európai befektetési alap saját tőkéjének harminc százalékát.
(8) Az európai befektetési alap saját tőkéjének legfeljebb húsz százaléka helyezhető el betétként egy
hitelintézetnél.
(9) Az európai befektetési alap által egy tőzsdén kívüli származtatott ügylet kapcsán egy ügyféllel
kapcsolatban vállalt kockázat nem haladhatja meg
a) az alap saját tőkéjének tíz százalékát, ha az ügyfél hitelintézet;
b) az alap saját tőkéjének öt százalékát egyéb esetben.
(10) Az európai befektetési alap összes, származtatott ügyletből származó kockázata nem haladhatja meg
az alap saját tőkéjét.
(11) A (3), (5), valamint a (8)-(9) bekezdésben meghatározott befektetéseket a (2) bekezdésben
meghatározott korlátozás szempontjából nem kell figyelembe venni.
(12) Az európai befektetési alap által az egy ügyféllel szemben
a) az (1), (2), (8) és (9) bekezdés szerint vállalt kockázatok együttes összege nem haladhatja meg az
európai befektetési alap saját tőkéjének húsz százalékát,
b) az (1)-(6) és (8)-(9) bekezdések szerint vállalt kockázatok együttes összege nem haladhatja meg az
európai befektetési alap saját tőkéjének harmincöt százalékát.
(13) A befektetési korlátozások szempontjából egy ügyfélnek, illetőleg egy kibocsátónak kell tekinteni
azokat a vállalkozásokat, amelyek az Szmt. szerint konszolidált beszámoló készítésére kötelezettek.
285/B. § (1) Az európai befektetési alap - a (2) bekezdésben foglalt eltéréssel - saját tőkéjének legfeljebb
húsz százalékát fektetheti be egy kibocsátó által kibocsátott részvénybe, illetőleg hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírba, ha az alapot indexkövető alapként hozták létre a 279. §-ban meghatározott feltételekkel.
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(2) Amennyiben az indexkövető európai befektetési alap olyan index leképezésére jött létre, amelyben egy
kibocsátó által kibocsátott részvény, illetőleg hitelviszonyt megtestesítő értékpapír súlya meghaladja a húsz
százalékot, az alapkezelő döntése alapján egy értékpapír esetén az (1) bekezdésben meghatározott korlát
harmincöt százalékra emelhető.
286. § (1) Az európai befektetési alapot kezelő alapkezelő az általa kezelt európai befektetési alapok
portfóliójába nem szerezheti meg egy kibocsátó szavazati jogot biztosító részvényeinek olyan hányadát,
amely jelentős befolyást biztosítana az alapkezelő számára.
(2) Az európai befektetési alap egy kibocsátó szavazati jogot nem biztosító részvényeinek legfeljebb tíz
százalékát szerezheti meg.
(3) Az európai befektetési alap egy kibocsátó által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapíroknak
legfeljebb tíz százalékát szerezheti meg.
(4) Az európai befektetési alap egy kibocsátó által kibocsátott pénzpiaci eszközök legfeljebb tíz százalékát
szerezheti meg.
(5) Az európai befektetési alap egy kollektív befektetési forma kollektív befektetési értékpapírjainak
legfeljebb huszonöt százalékát szerezheti meg.
(6) A (3)-(4) bekezdésben foglalt korlátozást nem kell alkalmazni az állampapírok, az állam által garantált
értékpapírok, illetőleg olyan nemzetközi intézmények által kibocsátott vagy garantált értékpapírok és egyéb
pénzpiaci eszközök esetében, amelyeknek az Európai Unió legalább egy tagállama tagja.
287. § (1) Az európai befektetési alap befektetési jegye az Európai Unió valamennyi tagállamában
forgalmazható. Az alapkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az Európai Unió másik tagállamában
megfelelő forgalmazó helyek álljanak rendelkezésre a befektetési jegyek eladására, visszavásárlására, a
befektetési jegyek tulajdonosai számára történő kifizetések lebonyolítására.
(2) Az alapkezelő köteles gondoskodni arról, hogy az európai befektetési alap kezelési szabályzata, az
európai befektetési alap alapkezelője által közzétett tájékoztató és rövidített tájékoztató, valamint az éves és
féléves jelentés az adott ország egyik hivatalos nyelvén vagy az adott ország hatáskörrel rendelkező
hatóságai által elismert nyelven a befektetők rendelkezésére álljon.
(3) Ha egy európai befektetési alap befektetési jegyeit az Európai Unió másik tagállamában kívánja
forgalmazni, a befektetési alapkezelő erről értesíti a Felügyeletet és a másik tagállam hatáskörrel rendelkező
hatóságát. Az Európai Unió másik tagállamának hatáskörrel rendelkező hatósága számára meg kell küldeni:
a) a Felügyelet igazolását arra vonatkozóan, hogy a befektetési alap európai befektetési alap;
b) az alap kezelési szabályzatát;
c) a tájékoztatót és a rövidített tájékoztatót;
d) amennyiben rendelkezésre áll, a legutolsó éves beszámolót és az azt követő féléves jelentést; valamint
e) azon megállapodásokat, amelyek igazolják, hogy a befektetési jegyek forgalmazása az adott
tagállamban biztosított.
(4) Az európai befektetési alap befektetési jegyeinek forgalmazása az Európai Unió másik tagállamában a
(3) bekezdés szerinti értesítés elküldését követő két hónap elteltével kezdhető meg, kivéve, ha az érintett
tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága határozatban állapítja meg, hogy azok nem felelnek
meg a törvényi előírásoknak.
(5) Ha egy európai befektetési alap befektetési jegyeit az Európai Unió másik tagállamában is
forgalmazzák, vagy egy európai befektetési alapot kezelő befektetési alapkezelő fióktelepet nyit az Európai
Unió másik tagállamában, a Felügyelet és az érintett tagország hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága
kölcsönösen megküldik egymásnak az adott befektetési alapkezelő tulajdonosára és vezetésére vonatkozó
összes információt, amely elősegíti az alapkezelő ellenőrzését. A Felügyelet és a hatáskörrel rendelkező
felügyeleti hatóságok együttműködnek annak érdekében, hogy a fogadó ország hatáskörrel rendelkező
felügyeleti hatósága számára rendelkezésre álljanak a fogadó ország szabályainak való megfelelés
ellenőrzéséhez szükséges információk.
(6) Amennyiben az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő
Magyarország területén fióktelepet létesít, a Felügyelet biztosítja, hogy az adott tagország hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatósága a helyszínen ellenőrizhessék az (5) bekezdésben foglalt információkat a
Felügyelet tájékoztatását követően. A Felügyelet az Európai Unió másik tagállama hatáskörrel rendelkező
felügyeleti hatóságának kérésére lefolytatja az ellenőrzést.
288. § (1) Az Európai Unió másik tagállamában létrehozott európai befektetési alap, vagy annak
megfelelő kollektív befektetési forma az általa kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt - a Felügyelet
előzetes értesítésével - Magyarországon forgalomba hozhatja. Ebben az esetben a 252. § rendelkezéseit nem
kell alkalmazni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kibocsátó köteles gondoskodni a forgalmazás
feltételeinek folyamatos biztosításáról, illetőleg arról, hogy a kezelési szabályzat, a tájékoztató, a rendszeres
és rendkívüli jelentés a Felügyelet által elfogadott nyelven a befektetők rendelkezésére álljon. A kibocsátó a
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forgalmazás feltételeiről köteles hirdetményben tájékoztatni a magyarországi befektetőket, továbbá a
forgalmazás feltételeinek biztosítását a Felügyeletnek is köteles igazolni.
(3) A Felügyelet a részére megküldött értesítés kézhezvételét követő két hónapon belül a forgalmazás
megkezdését megtilthatja, ha nem látja biztosítottnak a feltételek meglétét, így különösen a befektetők
megfelelő tájékoztatását.
(4) Amennyiben a Felügyelet a (3) bekezdés szerint rendelkezésére álló két hónapos időszak lejártát
megelőzően határozatban megállapítja a forgalmazás feltételeinek meglétét, a kérelmező a megfelelőségről
szóló határozat közlését követően akkor is elkezdheti az általa kibocsátott kollektív befektetési értékpapír
forgalmazását, ha a (3) bekezdésben foglalt két hónapos időszak még nem járt le.
(5) A Felügyelet a folyamatos forgalmazást felfüggeszti, ha az nem felel meg a (2) bekezdésben előírt
szabályoknak. A Felügyelet a folyamatos forgalmazást megtilthatja, ha a felfüggesztést követően harminc
napon belül a folyamatos forgalmazás feltételei nem állnak helyre, illetve amennyiben második ízben kerülne
sor a forgalmazás felfüggesztésére.

XXX. Fejezet
TÁJÉKOZTATÁSI KÖTELEZETTSÉG
Rendszeres tájékoztatási kötelezettség
289. § (1) Az alapkezelő legalább félévenként, a tárgyfélév (pénzügyi félév) lezárása után negyvenöt külföldi befektetési alapkezelő esetén hatvan - napon, tárgyév (pénzügyi év) lezárása esetén százhúsz napon
belül az általa kezelt befektetési alapokról egyenként a 21. számú mellékletben foglaltak szerinti jelentést
készít, és azt a Felügyeletnek megküldi. Az alapkezelő a jelentést a Felügyeletnek történő megküldéssel
egyidejűleg közzéteszi a 34. § (3) bekezdésében meghatározott módon.
(2) Az alapkezelő köteles havonta az általa kezelt nyíltvégű befektetési alapok tekintetében, a hónap
utolsó forgalmazási napjára vonatkozóan megállapított nettó eszközérték alapján portfóliójelentést készíteni,
a Felügyeletnek megküldeni és a megállapítás napját követő tizedik forgalmazási naptól a forgalmazási
helyeken és a saját székhelyén hozzáférhetővé tenni. A jelentésnek tartalmaznia kell a portfólióbefektetési
eszközfajták, illetve a befektetési politikájában részletezett egyéb kategóriák szerinti bemutatását, a saját
tőkét és az egy egységre jutó nettó eszközértéket.
(3) A befektetési jegy esetén - a (4) bekezdésben meghatározott eltéréssel - az V. Fejezetben foglalt
előírásokat nem kell alkalmazni.
(4) A zárt végű, nyilvános befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy esetén alkalmazni kell az 56. §ban foglalt előírásokat.
289/A. § A nyilvános ingatlanalap alapkezelője éves és féléves jelentésében a 289. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltakon túl a 24. számú mellékletben meghatározott információkat teszi közzé.

Rendkívüli tájékoztatási kötelezettség
290. § (1) Az alapkezelő az általa kezelt alapok működésére vonatkozóan köteles a Felügyeletnek
megküldeni, továbbá a 34. § (4) bekezdésében meghatározott helyen köteles közzétenni, és a befektetési
jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni:
a) az átalakulási, beolvadási hirdetményt, legkésőbb harminc nappal az átalakulás, beolvadás
hatálybalépése előtt;
b) a befektetési szabályok változását, legkésőbb harminc nappal a hatálybalépés előtt;
c) a futamidőnek határozottá alakítását, a határozott futamidő csökkentését, legkésőbb harminc nappal a
hatálybalépés előtt;
d) a befektetési jegy visszaváltásával kapcsolatos, a befektető fizetési kötelezettségének változását
legkésőbb a hatálybalépés előtt harminc nappal;
e) a kezelési szabályzat egyéb módosítását legkésőbb a hatálybalépés napján;
f) az alapkezelő engedélyének visszavonását, két munkanapon belül;
g) a befektetési alapkezelési tevékenység átadását, legkésőbb tizenöt nappal a hatálybalépés előtt;
h) a tőke és a felosztott hozam (amennyiben a felosztott hozam kifizetése a kezelési szabályzat szerint
nem automatikus) kifizetésének idejét, módját, legkésőbb az esedékesség napján;
i) a befektetési jegyek forgalmazásának felfüggesztését, illetve újraindítását, két munkanapon belül;
j) az alapkezelővel szembeni felszámolás megindítását két munkanapon belül;
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k) a befektetési alap megszűnésekor a megszűnési jelentést, annak a Felügyelet részére történő
benyújtásával egyidejűleg;
l) az egy jegyre jutó nettó eszközérték (hozamfizetés esetét kivéve) az előző nettó eszközértékhez képest,
illetve napi számítás esetén három értékelési napon belül bekövetkezett jelentős (húsz százalékot meghaladó)
mértékű csökkenésének okát, legkésőbb a felmerülést követő két munkanapon belül;
m) a közzétételi kötelezettségek teljesítésére igénybe vett közzétételi helyet két munkanapon belül;
n) a forgalmazási helyek felsorolásában bekövetkezett bármely változást, legkésőbb a változás napját
megelőző munkanapon; és
o) az ügynökök felsorolásában bekövetkezett bármely változást, a felsorolás bővülése esetén legkésőbb a
változás napját megelőző munkanapon, a felsorolás szűkülése esetén a legkésőbb a változás napját követő két
munkanapon belül;
p) a befektetési jegyek visszaváltását érintő forgalmazási szabályok azon változásait, amelyek a 247. § (3)
és (4) bekezdése szerinti időtartam növekedésével járnak, legkésőbb a hatálybalépés előtt harminc nappal;
q) a 247. § (5) bekezdése szerinti választás, illetőleg a választás megváltoztatása esetén a forgalmazási
szabályok változásait, legkésőbb a hatálybalépés előtt harminc nappal.
(2) A befektetési alapra mint kibocsátóra vonatkozó, az alapkezelőt terhelő tájékoztatási kötelezettség
körében a 34. § (4) bekezdés b) pontja alkalmazásában a kibocsátó honlapja alatt az alapkezelő honlapja
értendő.
(3) Külföldi befektetési alapok esetén, amennyiben kollektív befektetési jegyeit Magyarországon
forgalomba hozza, az alapkezelő a 290. § (1) bekezdésének a), b) és c) pontja szerinti módosításokról szóló
bejelentést a módosításoknak a kibocsátás országának Felügyelete által történt jóváhagyása után
haladéktalanul köteles közzétenni és a befektetési jegyek forgalmazójánál hozzáférhetővé tenni.

A Felügyelet tájékoztatása
291. § (1) Az alapkezelő a rendkívüli tájékoztatás esetein kívül a Felügyeletnek köteles bejelenteni:
a) telephelyének és külföldi fióktelepének megnyitását és bezárását;
b) egy részvényesének az alaptőkében öt százalékot meghaladó részesedését és az ilyen tulajdonos
minden újabb részesedés szerzését vagy részesedésének csökkenését;
c) a Felügyelet által adott engedélyben, illetve a jóváhagyott kezelési szabályzatban meghatározott
feltételektől való eltérést;
d) az alapkezelő által a befektetési alap javára történő hitelfelvételt;
e) a nyílt végű befektetési alap esetében a befektetési jegyek visszavásárlásának ideiglenes
felfüggesztését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettséget az alapkezelő az a) pont esetében a döntést követő
két napon belül, a b) pont esetében a szerződéskötést követő két napon belül, a c) pont esetében az eltéréstől
számított kettő napon belül, a d) és e) pont esetében haladéktalanul köteles teljesíteni.
292. § A Felügyelet részére megküldendő jelentések részletes tartalmát, felépítését, az adatszolgáltatás
módját külön jogszabály határozza meg.

A tájékoztatásra vonatkozó egyéb szabályok
293. § (1) A befektetési alapra mint kibocsátóra vonatkozó tájékoztatási kötelezettségeknek az alap
nevében az alapkezelő köteles eleget tenni.
(2) A befektetési alapról, az alapkezelőről szóló, a befektetőknek szánt minden olyan kereskedelmi
kommunikáció tervezetét, amely a befektetési jegyek nyilvános forgalomba hozatalával, forgalmazásával
összefüggésbe hozható, a Felügyeletnek legkésőbb a befektetők részére való hozzáférést megelőzően öt
nappal be kell nyújtani.
(3) A Felügyelet a kereskedelmi kommunikáció nyilvánosságra hozatalát megtiltja, ha annak tartalma
ellentétes vagy félrevezető információt tartalmaz a benyújtott, illetve közzétételre engedélyezett
tájékoztatóban foglaltakhoz képest, vagy egyébként a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat Fttv.-ben
meghatározott tilalmába ütközik.
(4) A befektetési alapkezelő az elért hozam bemutatásánál, illetve közzétételénél a 15. számú
mellékletben megfogalmazott elvek szerint köteles eljárni.
(5) Tilos a tájékoztató és a kezelési szabályzat tartalmától eltérő adatok közlése, valamint a befektetési
alap hozamára, tőkéjének növekedésére vonatkozó ígéret tétele a 241. §-ban foglalt esetek kivételével.
294. §
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XXXI. Fejezet
A LETÉTKEZELŐ
295. § (1) A befektetési alapkezelő az általa kezelt alap letétkezelésével a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének b)
pontjában meghatározott letétkezelési szolgáltatásra vonatkozó engedéllyel rendelkező magyarországi
székhelyű befektetési vállalkozást és hitelintézetet (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban: letétkezelő)
köteles megbízni. A letétkezelési szerződés hatálybalépéséhez a Felügyelet jóváhagyása szükséges.
(2) A letétkezelő tevékenysége során független módon, kizárólag a befektetők érdekében jár el.
(3) Az értékpapírszámla és a befektetéshez kapcsolódó pénzmozgások lebonyolítására szolgáló számla
vezetését az egyes alapok és portfóliók tekintetében kizárólag egyazon letétkezelő végezheti.
(4) Befektetési alap részére végzett letétkezelés esetén a letétkezelő az alábbi feladatokat végzi:
a) meghatározza a befektetési alap összesített és az egy jegyre jutó nettó eszközértékét;
b) gondoskodik a befektetési alap összesített és egy jegyre jutó nettó eszközértékének közzétételéről,
illetve a befektetők részére történő közléséről;
c) ellenőrzi, hogy a befektetési alapkezelő megfelel-e a jogszabályokban és az alapkezelési szabályzatban
foglalt befektetési szabályoknak;
d) biztosítja, hogy az alap eszközeit érintő ügyletekből, valamint a befektetési jegyek forgalmazásából
származó valamennyi ellenszolgáltatás a szokásos határidőn belül az alaphoz kerüljön.
(5) A befektetési alap tulajdonában lévő értékpapírok kizárólag a letétkezelőnél vagy az általa nyitott
számlákon helyezhetők el, kivéve az óvadékba helyezett értékpapírok esetét. A fel nem használt óvadékot
kizárólag a letétkezelőhöz vagy az általa nyitott számlára lehet szállítani, transzferálni.
(6) A befektetési alap kezelése során a letétkezelőnek adott megbízás felmondása esetén az új letétkezelő
megbízását a Felügyelet hagyja jóvá.
(7) Tevékenysége során a jogszabályokban, az alapkezelési szabályzatban foglalt bármilyen eltérésről,
valamint az alap saját tőkéjének negatívvá válásáról a letétkezelő köteles írásban értesíteni az alapkezelőt,
valamint a Felügyeletet.
(8) A letétkezelő tevékenysége végzése során köteles visszautasítani a befektetési alapkezelő által adott
minden olyan megbízást, amely ellentétes a jogszabályokkal, illetve az alapkezelési szabályzattal, és a
befektetési alapkezelőt köteles a törvényes állapot helyreállítására felszólítani. Amennyiben a befektetési
alapkezelő nem tesz meg mindent a jogszabályoknak és az alapkezelési szabályzatnak megfelelő állapot
helyreállítása érdekében, úgy a letétkezelő haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.
296. § (1) A letétkezelő e törvényben foglalt kötelezettségeinek nemteljesítéséből adódó károkért felel, az
ettől eltérő kitétel semmis.
(2) A letétkezelő tevékenysége végzése során közreműködőt, így különösen alletétkezelőt vehet igénybe,
amelynek a cselekedeteiért és mulasztásáért, mint sajátjaként felel. Alletétkezelőként kizárólag az e törvény
előírásainak megfelelő másik letétkezelő, illetve ennek külföldi megfelelője vehető igénybe.

NYOLCADIK/A. RÉSZ
A KOCKÁZATI TŐKEALAPOK
XXXI/A. Fejezet
A KOCKÁZATI TŐKEALAP-KEZELŐ
296/A. § (1) A kockázati tőkealap-kezelő a Felügyelet e törvényben meghatározott engedélye alapján
kezdheti meg tevékenységét.
(2) A kockázati tőkealap-kezelő kizárólag az alábbi tevékenységet végezheti:
a) az e törvényben meghatározott kockázati tőke-alapkezelés;
b) az a) pontban megjelölt tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás.
296/B. § (1) Kockázati tőkealap-kezelő, illetőleg kockázati tőkealap nem szerezhet részesedést olyan
vállalkozásban, amelyben a kockázati tőkealap alapkezelője
a) vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsági tagjának, könyvvizsgálójának;
b) tulajdonosa vezető tisztségviselőjének vagy felügyelőbizottsági tagjának, könyvvizsgálójának, vagy
c) az a)-b) pontban meghatározott személlyel közös háztartásban élő közeli hozzátartozónak
részesedése van.
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(2) A kockázati tőkealap-kezelőnél vezető állású személy egyidejűleg legfeljebb három más, e törvény
szerint alapított kockázati tőkealap-kezelőnél lehet vezető állású személy. A kockázati tőkealap-kezelő
köteles az általa kezelt kockázati tőkealap befektetőit tájékoztatni, ha a vezető állású személlyel kapcsolatban
e körülmény fennáll.
(3) A kockázati tőkealap-kezelőnél vezető állású személy nem lehet a kockázati tőkealap-kezelő részére
befektetési szolgáltatást, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást végző vállalkozásnál
vezető állású személy.
(4) A kockázati tőkealap-kezelő nem adhat a kockázati tőkealap vagyonértékelésére megbízást olyan
vagyonértékelő szervezetnek,
a) amelyben a kockázati tőkealap-kezelő;
b) amelyben a kockázati tőkealap-kezelőnél vezető állású személy, illetve vele közös háztartásban élő
közeli hozzátartozója, illetőleg
c) amely a kockázati tőkealap-kezelőben
közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
(5) A kockázati tőkealap-kezelő vezető tisztségviselői közül legalább egy személynek ötéves szakmai
gyakorlattal kell rendelkezni.
(6) Az (5) bekezdés alkalmazásában szakmai gyakorlatként kell figyelembe venni:
a) Magyarországon vagy külföldön bejegyzett tőkebefektetési tevékenységet végző vállalkozásnál, vagy
ehhez szorosan kapcsolódó tanácsadói vagy vagyonkezelői tevékenységet végző vállalkozásnál (kockázati
vagy magántőke alapkezelő, tanácsadó, befektető vagy holdingtársaság) tulajdonosként, vezető állású
személyként vagy alkalmazottként;
b) az a) pontban meghatározott vállalkozás kijelölése alapján az a) pontban meghatározott vállalkozások
tőkebefektetésének céltársaságánál vezető állású személyként eltöltött időt.
296/C. § (1) A kockázati tőkealap-kezelőre a Gt., a fióktelepre az Fkt. rendelkezéseit az e törvényben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A kockázati tőkealap-kezelő kizárólag részvénytársaságként vagy fióktelepként működhet. A
kockázati tőkealap-kezelő jegyzett tőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulásból állhat.
296/D. § (1) A kérelmezőnek a kockázati tőkealap-kezelési tevékenység végzésére vonatkozó engedély
iránti kérelméhez be kell nyújtania:
a) a társasági szerződést (alapító okiratot), illetve ennek módosítását;
b) a jegyzett tőke teljes összegének befizetését és rendelkezésre állását tanúsító iratokat;
c) részvénykönyvének másolatát;
d) a szervezeti és működési szabályzatát;
e) az olyan gazdasági társaságok megnevezését, amelyben részesedése van, a részesedés mértékének
megjelölésével;
f)
g) könyvvizsgálója nevét és engedélyének számát;
h) a könyvvizsgáló igazolását arra vonatkozóan, hogy a kérelmező informatikai rendszere, számviteli
politikája és számviteli rendje mindenkori pénzügyi helyzetének megállapítására alkalmas;
i) a vezető állású személy esetén a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt és a kockázati tőkealap-kezelési tevékenységet vezető személy felsőfokú végzettségét
igazoló dokumentumot;
j) az üzleti tervét; és
k) az e törvényben foglalt előírásoknak való megfelelést tanúsító egyéb okiratokat.
(2) A Felügyelet a tevékenységi engedély megadását csak akkor tagadhatja meg, ha a kérelmező
a) az e törvényben foglalt feltételeknek nem felel meg és azt hiánypótlásra történt felszólítás ellenére sem
pótolja; vagy
b) az eljárás során megtévesztő vagy valótlan adatot közölt.
(3) A Felügyelet a kockázati tőkealap-kezelő tevékenységi engedélyét visszavonja, ha
a) a kockázati tőkealap-kezelő részére kiadott tevékenységi engedély kiadásának feltételei már nem állnak
fenn és azok megfelelő határidőn belül nem pótolhatók; vagy
b) az engedéllyel rendelkező az engedélyezett tevékenységet hat hónapon belül nem kezdi meg, vagy hat
hónapot meghaladó időtartam alatt nem gyakorolja;
c) az engedéllyel rendelkező a tevékenység folytatásával felhagy;
d) az engedéllyel rendelkező a tevékenységre vonatkozó, e törvényben és külön jogszabályban
meghatározott előírásokat ismétlődően vagy súlyosan megszegi;
e) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szerezte meg.
(4) Ha a kérelmező az (1) bekezdés a) és g) pontjában meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet
adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.
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296/E. § (1) A „kockázati tőkealap-kezelő”, illetve a „kockázati tőkealap” elnevezést csak az e törvény
szerinti tevékenységi engedéllyel rendelkező társaság, illetve az e törvény szerint nyilvántartásba vett alap
használhatja.
(2) Nem vonatkozik az (1) bekezdésben foglalt szabály a külföldön bejegyzett gazdasági társaságra és más
jogi személyre, ha a saját joga szerint jogosult a „kockázati tőkealap-kezelő”, illetve a „kockázati tőkealap”
elnevezés használatára.
296/F. § (1) A kockázati tőkealap-kezelő egymástól elkülönítetten több kockázati tőkealapot is
létrehozhat és kezelhet.
(2) A kockázati tőkealap-kezelő a kockázati tőkealapok vagyonát a saját vagyonától, illetve a kockázati
tőkealapok vagyonát egymástól elkülönítetten kezeli és tartja nyilván.
(3) A kockázati tőkealap-kezelő az általa végzett kezelői tevékenységért az alapkezelési szabályzatban
meghatározott díjat számíthat fel.
(4) A kockázati tőkealap-kezelő az általa kezelt alap működésének időtartama alatt végelszámolással nem
szűnhet meg.
(5) Kockázati tőkealap-kezelő felszámolójának a bíróság kizárólag a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyeletéről szóló törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végző, a Felügyelet által
létrehozott nonprofit gazdasági társaságot rendelheti ki.
(6) A kockázati tőkealap-kezelő által kezelt portfólióban lévő eszközök nem képezik a kockázati tőkealapkezelő tulajdonát, azok a kockázati tőkealap-kezelő hitelezőinek kielégítésére nem vehetők igénybe.
(7) A kockázati tőkealap-kezelő a kockázati tőkealap kezelését kizárólag más kockázati tőkealap-kezelő
részére adhatja át. Az átadáshoz a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok hetvenöt százalékának jóváhagyó
nyilatkozata szükséges. Ha az alapkezelési szabályzat előírja, a jóváhagyás a tőkealap-jegy tulajdonosok
többségi szavazatával is megadható, ez esetben a kockázati tőkealap átadásához a Felügyelet jóváhagyása is
szükséges.
(8) Ha a kockázati tőkealap-kezelő ellen felszámolási eljárás indul és az általa kezelt kockázati tőkealap új
kockázati tőkealap-kezelő részére nem kerül átadásra, a Felügyelet a kockázati tőkealap törlését
kezdeményezi.
(9) Kockázati tőkealap-kezelő felszámolása esetén az eljárás felfüggesztésének nincs helye.

XXXI/B. Fejezet
A KOCKÁZATI TŐKEALAP
296/G. § (1) A kockázati tőkealap a Felügyelet által történő nyilvántartásba vétellel jön létre, illetve a
nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A kockázati tőkealap kizárólag határozott futamidőre, vissza nem
váltható kockázati tőkealap-jegyek zártkörű forgalomba hozatalával hozható létre.
(2) Egy alapra eltérő névértékű és eltérő jogokat megtestesítő kockázati tőkealap-jegyek is forgalomba
hozhatóak.
(3) A kockázati tőkealap-jegy forgalomba hozatalára, a kibocsátó kötelezettségeire az e törvény Második
Részében foglalt rendelkezéseket az e fejezetben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni
(4) A kockázati tőkealap jegyzett tőkéje nem lehet kevesebb kettőszázötvenmillió forintnál.
(5) A kockázati tőkealap futamideje alatt a kockázati tőkealap jegyzett tőkéje felemelhető és leszállítható,
azonban a jegyzett tőke ebben az esetben sem lehet kevesebb kettőszázötvenmillió forintnál. A kockázati
tőkealap futamideje alatt a befektető nem válthatja vissza a kockázati tőkealap-jegyet, azonban a kezelési
szabályzatban meghatározott esetekben az alapkezelő határozhat az alap jegyzett tőkéjének kockázati
tőkealap-jegyek, vagy ideiglenes kockázati tőkealap-jegyek bevonásával történő csökkentéséről. A kockázati
tőkealap jegyzett tőkéjének leszállításakor az ideiglenes kockázati tőkealap-jegy tulajdonosokkal való
elszámolás módját a kezelési szabályzat határozza meg.
(6) A kockázati tőkealap jegyzett tőkéje kizárólag pénzbeli hozzájárulást tartalmazhat.
(7) A kockázati tőkealap jegyzett tőkéjének legalább tíz százalékát, de legkevesebb kettőszázötvenmillió
forintot a kockázati tőkealap-jegyek jegyzésekor be kell fizetni. A fennmaradó összeget a kockázati tőkealap
kezelési szabályzatában meghatározott feltételek szerint, de legkésőbb az alapítást követő hat éven belül kell
befizetni.
(8) A kockázati tőkealap a nyilvántartásba vételét követő harminc napon belül intézkedik a kockázati
tőkealap nyilvántartásba vételét megelőzően jegyzett kockázati tőkealap-jegyekre teljesített vagyoni
hozzájárulás kezelési szabályzatban meghatározott részének - de legalább a (4) bekezdésben előírt legkisebb
jegyzett tőke összegének - megfelelő névértékű kockázati tőkealap-jegyek haladéktalan előállításáról. A (4)
bekezdésben előírt legkisebb jegyzett tőkén felül teljesített vagyoni hozzájárulásról a kockázati tőkealap a
kezelési szabályzat szerint kockázati tőkealap-jegyet, vagy ideiglenes kockázati tőkealap-jegyet bocsát ki.
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(9) Az ideiglenes kockázati tőkealap-jegy értékpapír, amelyre a kockázati tőkealap-jegyre vonatkozó
előírásokat kell alkalmazni azzal, hogy az ideiglenes kockázati tőkealap-jegyen fel kell tüntetni a teljesített
vagyoni hozzájárulás összegét. A vagyoni hozzájárulás hiánytalan teljesítését követően a kockázati tőkealapkezelő az ideiglenes kockázati tőkealap-jegyet a kezelési szabályzatban meghatározottak szerint
érvénytelenné nyilvánítja és helyette kockázati tőkealap-jegyet bocsát ki.
(10) Ha az ideiglenes kockázati tőkealap-jegy tulajdonosa a jegyzéskor vállalt vagyoni hozzájárulását a
kockázati tőkealap kezelési szabályzatában meghatározott feltételek szerint nem teljesíti, a kockázati
tőkealap-kezelő harmincnapos határidő kitűzésével felhívja a teljesítésre. A felhívásban utalni kell arra, hogy
a teljesítés elmulasztása az ideiglenes kockázati tőkealap-jegyhez fűződő jogok megszűnését eredményezi.
(11) A (10) bekezdésben meghatározott harmincnapos határidő eredménytelen eltelte esetén az ideiglenes
kockázati tőkealap-jegyhez fűződő jogok a határidő lejártát követő napon megszűnnek, amelyről a kockázati
tőkealap-kezelő a tagot írásban értesíti.
(12) A (10) bekezdésben meghatározott harmincnapos határidő eredménytelen elteltét követően a
kockázati tőkealap-kezelő - a kezelési szabályzatban meghatározottak szerint - elszámol az ideiglenes
kockázati tőkealap-jegy korábbi tulajdonosával.
296/H. § (1) A kockázati tőkealap átalakulásának minősül a kockázati tőkealapok egyesülése (beolvadás,
összeolvadás) és szétválása (különválás, kiválás). Az átalakulással létrejövő kockázati tőkealap az átalakult
kockázati tőkealap jogutódja.
(2) Az egyesüléshez az egyesülésben részt vevő kockázati tőkealapok kockázati tőkealap-jegy
tulajdonosainak írásbeli, egyhangú jóváhagyó nyilatkozata szükséges.
(3) A jogutód kockázati tőkealapot kezelő kockázati tőkealap-kezelő az egyesülés indokát, napját és
feltételeit tartalmazó tájékoztatót a Felügyeletnek jóváhagyásra benyújtja.
(4) Az egyesülés értéknapján meg kell állapítani az egyesülésben részt vevő kockázati tőkealapok egy
kockázati tőkealap-jegyre jutó nettó eszközértékét.
(5) Az egyesülés során a (3) bekezdésben megjelölt tájékoztatóban meg kell jelölni a jogutód kockázati
tőkealapot. A jogutód kockázati tőkealap kockázati tőkealap-jegyeket bocsát ki, amelyeket - az érvényes, egy
jegyre jutó nettó eszközértékeknek megfelelő átváltási arányban - az egyesülésben részt vevő kockázati
tőkealap kockázati tőkealap-jegy tulajdonosai szerzik meg.
(6) A jogutód kockázati tőkealap kezelője az egyesülésről, az egyesülés napjára érvényes portfóliójáról
jelentést készít, amelyet az egyesülést követő nyolc munkanapon belül megküld a Felügyeletnek. A
jelentésnek tartalmaznia kell a portfólióban lévő eszközök tételes felsorolását, azok értékét; az összesített
nettó eszközértékeket; a kockázati tőkealap-jegyek darabszámát, az egy kockázati tőkealap-jegyre jutó nettó
eszközértéket, az átváltási arányt. A jelentést a jogutód kockázati tőkealap kezelője és könyvvizsgálója is
aláírja.
(7) A (2)-(6) bekezdéseket a kockázati tőkealapok szétválására is megfelelően alkalmazni kell.
296/I. § (1) A kockázati tőkealap kizárólag előre meghatározott, de legalább hat teljes naptári éves
futamidőre hozható létre.
(2) A kockázati tőkealap-kezelő a kockázati tőkealap futamidejét - amennyiben azt a kockázati tőkealapkezelési szabályzat lehetővé teszi - meghosszabbíthatja, legfeljebb az eredeti futamidőt nem meghaladó
időtartammal.
(3) A kockázati tőkealap futamidejének megváltoztatásakor a 296/K. § (1)-(5) bekezdésének
rendelkezéseit kell alkalmazni.
296/J. § (1) A kockázati tőkealap-jegy kötelező tartalmi kellékei:
a) a kockázati tőkealap megnevezése és a kockázati tőkealap-jegy sorozat megjelölése;
b) a kockázati tőkealap futamideje;
c) a kockázati tőkealap-jegy névértéke, értékpapírkódja és sorszáma;
d) a tulajdonos neve;
e) a tulajdonosnak, illetve a birtokosnak a kockázati tőkealap-jegyhez fűződő, a kockázati tőkealap
kezelési szabályzatában meghatározott jogai;
f) a kibocsátás időpontja;
g) az alap kezelését végző kockázati tőkealap-kezelő cégneve és székhelye; és
h) az alap kezelését végző kockázati tőkealap-kezelő cégszerű aláírása.
(2) A dematerializált kockázati tőkealap-jegy forgalomba hozatalához kiállított okirat a 7. § (2)
bekezdésének c) és d) pontjában meghatározott adatokat nem tartalmazza.
(3) A kockázati tőkealap-jegyek összevont címletű kockázati tőkealap-jegyként is előállíthatóak, továbbá
a kibocsátást követően - a kockázati tőkealap-jegy tulajdonos kérésére és költségére - összevont címletű
tőkealap-jeggyé alakíthatóak át. Az összevont címletű kockázati tőkealap-jegy - a kockázati tőkealap-jegy
tulajdonos kérésére és költségére - utóbb kisebb címletű összevont kockázati tőkealap-jegyekre, illetve az
eredeti névértékű kockázati tőkealap-jegyekre bontható.
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(4) Az e törvényben meghatározottaktól eltérő módon forgalomba hozott kockázati tőkealap-jegy
forgalomba hozatala semmis.
(5) A kockázati tőkealap-kezelő a befektető által jegyzett kockázati tőkealap-jegyre teljesített vagyoni
hozzájárulás összegének megállapítására, a kockázati tőkealap-jegy és ideiglenes kockázati tőkealap-jegy
tulajdonos és a tulajdonában lévő kockázati tőkealap-jegy és ideiglenes kockázati tőkealap-jegy
azonosítására alkalmas nyilvántartást vezet.
(6) A kockázati tőkealap a Felügyelet által történő nyilvántartásba vételét követően a kockázati tőkealapjegyre eső vagyoni hozzájárulás teljes befizetéséig terjedő időszakra, a befektető által jegyzett kockázati
tőkealapjegyre teljesített vagyoni hozzájárulás összegéről ideiglenes kockázati tőkealap-jegyet bocsát ki. A
befektető a vagyoni hozzájárulás teljes befizetéséig a szavazati jogát a kockázati tőkealap által kibocsátott
ideiglenes kockázati tőkealap-jegy alapján gyakorolja.
(7) A kockázati tőkealap kezelési szabályzata előírhatja, hogy a kockázati tőkealap-jegy, illetve az
ideiglenes kockázati tőkealap-jegy átruházásához a kockázati tőkealap-kezelő beleegyezése, illetőleg a többi
befektető egyhangú vagy többségi jóváhagyó nyilatkozata szükséges. A kockázati tőkealap kezelési
szabályzata az átruházáshoz egyéb feltételeket is meghatározhat.
296/K. § (1) A kockázati tőkealap-jegy forgalomba hozatalának feltétele a kockázati tőkealap-kezelő által
készített kezelési szabályzat Felügyelet által történő jóváhagyása. A kockázati tőkealap kezelési
szabályzatának kötelező elemeit a 26. számú melléklet tartalmazza.
(2) A kockázati tőkealap Felügyelet által jóváhagyott kezelési szabályzatát legalább a jegyzést, átvételt
megelőző tizenöt nappal a kockázati tőkealap-jegy átvételére szándéknyilatkozatot tett befektetők részére
meg kell küldeni.
(3) A kockázati tőkealap nyilvántartásba vételére a kockázati tőkealap-kezelő kérelmére akkor kerül sor,
ha a kockázati tőkealap-kezelő - a kockázati tőkealap jegyzett tőkéjének összegyűjtésére nyitott számlát
vezető hitelintézet által kiállított nyilatkozattal - igazolja, hogy a 296/G. § (7) bekezdésében meghatározott
összeget a befektetők befizették.
(4) A kockázati tőkealap kezelési szabályzatának módosításához a Felügyelet jóváhagyása és ha az
alapkezelési szabályzat előírja, a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok egyhangú vagy többségi jóváhagyó
nyilatkozata szükséges. Az alapkezelési szabályzat a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok jóváhagyását az
egész alapkezelési szabályzatra vagy egyes szabályozási területekre nézve is előírhatja és egyes szabályozási
kérdésekhez eltérő mértékű többséget is előírhat.
(5) Ha a kockázati tőkealap kezelési szabályzatának módosításához a kezelési szabályzat előírásai szerint
a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok előzetes jóváhagyása szükséges, a jóváhagyásról a Felügyeletet az
alapkezelő a módosítás benyújtásával tájékoztatja. A kezelési szabályzatnak a kockázati tőkealap
futamidejének meghosszabbítását tartalmazó módosítását a kockázati tőkealap eredeti futamideje letelte előtt
legalább hat hónappal kell a Felügyeletnek benyújtani.
296/L. § (1) A kockázati tőkealap hozamot csak akkor fizethet, ha annak fedezete a kockázati tőkealap
rendelkezésére áll. Hitelből vagy hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásából származó forrásból
hozamfizetés nem teljesíthető.
(2) Nem fizethető hozam, ha ennek következtében a kockázati tőkealap saját tőkéje a számviteli szabályok
szerint számított módon nem éri el a kockázati tőkealap jegyzett tőkéjének befizetett hányadát.
296/M. § A kockázati tőkealap a Felügyelet által vezetett nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A
Felügyelet törli a kockázati tőkealapot a nyilvántartásból
a) a pozitív saját tőkéjű kockázati tőkealap megszüntetésekor a megszűnési jelentés Felügyelethez történő
benyújtását követő nappal;
b) a negatív saját tőkéjű kockázati tőkealap megszüntetésekor a vagyon értékesítéséből származó
ellenérték teljes kifizetésekor;
c) másik kockázati tőkealappá történő átalakulás esetén az átalakulás napjával; vagy
d) más kockázati tőkealapba történő beolvadás esetén a beolvadás napjával.
296/N. § (1) A kockázati tőkealap-kezelő jogutód nélküli megszűnésekor, illetőleg a kockázati tőkealapkezelő tevékenységi engedélye visszavonásakor - ha a kockázati tőkealap kezelését másik kockázati
tőkealap-kezelő nem vállalja el - a kockázati tőkealapot meg kell szüntetni.
(2) A kockázati tőkealap megszüntetését, nyilvántartásból való törlését a Felügyelet rendeli el.
(3) A kockázati tőkealap (1)-(2) bekezdés szerinti megszüntetését a kockázati tőkealap-kezelő a
megszüntetésről szóló felügyeleti határozat kézhezvételét követő két munkanapon belül köteles közzétenni.
(4) A kockázati tőkealap hitelezői a (3) bekezdés szerinti közzététel napjától számított harmincnapos
jogvesztő határidőn belül jelenthetik be követeléseiket a kockázati tőkealap-kezelőnél.
(5) Ha a megszüntetési eljárás során a kockázati tőkealap saját tőkéje a (4) bekezdés alapján bejelentett
kötelezettségek figyelembevételével együtt negatívvá válik, akkor a kockázati tőkealap-kezelő köteles azt a
Felügyeletnek haladéktalanul bejelenteni.
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296/O. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, a kockázati tőkealap megszűnésekor felmerülő
feladatokat a kockázati tőkealap-kezelő, a kockázati tőkealap-kezelő akadályoztatása, illetve felszámolása
esetén a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben meghatározott szervezetek
felszámolását végző, a Felügyelet által létrehozott nonprofit gazdasági társaság végzi.
(2) A 296/M. §-ban meghatározott esetben a kockázati tőkealap portfóliójában lévő eszközöket tizennyolc
hónapon belül értékesíteni kell. E határidő indokolt esetben - a Felügyelet engedélyével - legfeljebb hat
hónappal meghosszabbítható. A kockázati tőkealap tulajdonában lévő, szabályozott piacra bevezetett
értékpapírokat a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosai között - a kockázati tőkealap-kezelési szabályzatban
rögzített szabályoknak megfelelően - természetben is fel lehet osztani.
(3) A kockázati tőkealap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésből származó ellenérték
befolyását, valamint a 296/N. § (3) bekezdésében meghatározott határidőt követően öt napon belül
megszűnési jelentést kell készíteni, azt be kell nyújtani a Felügyelethez és a kockázati tőkealap-jegy
tulajdonosainak rendelkezésére kell bocsátani. A kockázati tőkealap-kezelő ezt követően tíz napon belül
köteles megkezdeni a rendelkezésre álló összeg kifizetését a befektetők részére. A kifizetés megkezdéséről
rendkívüli közleményt kell közzétenni.
(4) A megszűnési jelentésnek legalább a következőket kell tartalmaznia:
a) a működés időtartamának lejáratakor a kockázati tőkealap tulajdonában álló vagyon nyilvántartási
értéke;
b) a vagyontárgyak értékesítése során befolyt ellenérték;
c) az esetleges egyéb bevétel (pl. kamat);
d) a végelszámolás során felmerült költségek;
e) a kockázati tőkealap-jegy tulajdonosok között felosztható tőke, a felosztás elvei; és
f) az egy kockázati tőkealap-jegyre kifizethető összeg.
(5) A kockázati tőkealap eszközeinek értékesítéséből befolyt ellenértékből a kockázati tőkealap tartozásai
és kötelezettségei levonását követően rendelkezésre álló (pozitív összegű) tőke a befektetőket kockázati
tőkealap-jegyeik névértékének az összes forgalomban lévő kockázati tőkealap-jegy névértékéhez viszonyított
arányában illeti meg. A befektetőkkel történő elszámolás kibocsátott értékpapír-sorozatonként, a teljesített
vagyoni hozzájárulással arányosan történik.
(6) A befektetők részére kifizetendő összeget a kockázati tőkealap-kezelő elkülönített letéti számlán
köteles tartani a befektetők részére történő kifizetésig, illetve az elévülési idő elteltéig.
296/P. § (1) Negatív saját tőkével rendelkező kockázati tőkealap megszüntetését a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéről szóló törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végző, a Felügyelet által
létrehozott nonprofit gazdasági társaság végzi.
(2) A kockázati tőkealap tulajdonába tartozó vagyon értékesítését, az értékesítésből származó ellenérték
befolyását követően a nonprofit gazdasági társaság a hitelezők követeléseit a Cstv. előírásai szerinti
kielégítési sorrendben egyenlíti ki.

A befektetési, kölcsönnyújtási szabályok
296/Q. § (1) A kockázati tőkealap vagyona terhére egy vállalkozásban, illetve a vállalkozás által
ellenőrzött más vállalkozásban együttesen szerzett részesedése a befektetéskor nem haladhatja meg a
kockázati tőkealap jegyzett tőkéjének húsz százalékát.
(2) A kockázati tőkealap vagyona terhére ingatlan tulajdonjoga nem szerezhető meg.
(3) A (2) bekezdésben foglalt tilalom nem vonatkozik a kockázati tőkealap tulajdonába csőd-,
felszámolási, végelszámolási vagy bírósági végrehajtási eljárás során került ingatlanra. A kockázati tőkealap
az így megszerzett ingatlant a szerzés időpontjától számított két éven belül köteles elidegeníteni vagy nem
pénzbeli hozzájárulásként olyan társaságba apportálni, amelyben a kockázati tőkealap legalább tíz százalék
tulajdoni részesedéssel rendelkezik.
(4) A kockázati tőkealap-kezelő az általa kezelt alapok között - a több alap által közösen végrehajtott
befektetések kivételével - a kockázati tőkealapok vagyoni helytállási kötelezettségével járó szerződést nem
hozhat létre.
(5) A kockázati tőkealap szabályozott piacra bevezetett részvényt akkor szerezhet, ha a kibocsátóban az
első szerzéstől számított tizenkét hónapon belül legalább tízszázalékos részesedéssel rendelkezik. Az így
megszerzett részvények hat hónapon belül nem idegeníthetők el.
(6) A kockázati tőkealap a portfóliójában lévő vállalkozás szabályozott piacra történő bevezetését
követően annak részvényeit tulajdonában tarthatja.
(7) A kockázati tőkealap csak olyan vállalkozásnak nyújthat pénzkölcsönt, amelyben befolyásoló
részesedéssel rendelkezik.
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(8) A kockázati tőkealap által egy vállalkozásnak, illetve a vállalkozás által ellenőrzött társaságoknak
nyújtott pénzkölcsön együttes összege nem haladhatja meg a vállalkozásba, illetve a vállalkozás által
ellenőrzött más vállalkozásokba a kockázati tőkealap által befektetett tőke összegének kétszeresét.
(9) A kockázati tőkealap által egy vállalkozásnak, illetve a vállalkozás által ellenőrzött más
vállalkozásoknak nyújtott pénzkölcsön, valamint az e vállalkozásba, illetve a vállalkozás által ellenőrzött
más vállalkozásokba befektetett tőke együttes összege nem haladhatja meg a kockázati tőkealap jegyzett
tőkéjének huszonöt százalékát.
(10) A kockázati tőkealap által folyósított összes kölcsön - ideértve a hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
kibocsátását is - együttes összege nem haladhatja meg a befizetett jegyzett tőkéjének ötven százalékát.
(11) A pénzkölcsön időtartama nem haladhatja meg a kockázati tőkealap működéséből a kölcsönnyújtás
időpontjában hátralévő időtartamot.
(12) A kockázati tőkealap szabad pénzeszközeit az Európai Unió vagy az OECD tagállama által
kibocsátott állampapírban vagy bankbetétben tarthatja.
(13) A kockázati tőkealap-kezelő a Felügyelet felhívására köteles nyilvántartásait, szabályzatait,
igazgatósági, felügyelőbizottsági és közgyűlési előterjesztéseit, valamint azok jegyzőkönyveit, belső
ellenőrzési jelentéseit, jegyzőkönyveit, továbbá a könyvvizsgáló írásos észrevételeit magyar nyelven a
Felügyelet rendelkezésére bocsátani.

KILENCEDIK RÉSZ
A TŐZSDE
XXXII. Fejezet
TŐZSDEI TEVÉKENYSÉG
297. § (1) Tőzsdei tevékenység a tőzsdei termék szervezett, szabványosított kereskedésének üzletszerű
lebonyolítása.
(2) Tőzsdei tevékenységet kizárólag tőzsde végezhet.
(3) A tőzsdére a gazdasági társaságokról szóló törvényi rendelkezéseket, illetőleg fióktelep formájában
működő tőzsde esetében az Fkt. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
298. § (1) A tőzsde - a 335. § (4) bekezdésében foglalt eltéréssel - kizárólag tőzsdei tevékenységet, illetve
azt segítő kiegészítő tevékenységet folytathat.
(2) Tőzsdei tevékenységet segítő, kiegészítő tevékenység különösen az
a) elszámolóházi,
b) oktatási,
c) informatikai,
d) kiadvány előállítási és terjesztési,
e) adatszolgáltatási
tevékenység.

XXXIII. Fejezet
A TŐZSDE ALAPÍTÁSÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE
299. § (1) A Felügyelet engedélye szükséges a tőzsde alapításához.
(2) Tőzsde kizárólag dematerializált részvényekkel rendelkező részvénytársaság, illetőleg külföldi tőzsde
fióktelepe formájában alapítható.
(3) Tőzsde árualapú ügyletek, deviza, valamint határidős kamatláb-ügyletek kereskedése esetén legalább
egyszázötven millió, egyéb tőzsdei termék kereskedése esetén legalább ötszázmillió forint pénzben befizetett
alaptőkével (jegyzett tőkével) alapítható.
300. § (1) A tőzsde alapítására vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a tőzsde alapító okiratát;
b) a tőzsde alapításában részt vevő tulajdonosok megnevezését, az általuk képviselt tulajdonosi jog
mértékét;
c) a jegyzett tőke alapítók által történő befizetését igazoló dokumentumot;
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d) a szervezeti felépítésének, az irányítási, döntési és ellenőrzési rendjére vonatkozó, illetőleg a szervezeti
és működési szabályzatra vonatkozó tervezet bemutatását, ha ezeket az alapító okirat részletesen nem
tartalmazza;
e) az elszámolás biztosítására vonatkozó szerződések tervezetét;
f) külföldi székhelyű kérelmező esetében nyilatkozatot a kérelmező kézbesítési megbízottjáról, aki csak
Magyarországon bejegyzett ügyvéd, illetve ügyvédi iroda lehet;
g) nyilatkozatot arról, hogy a tőzsde irányítása a Magyarországon létesítendő főirodában történik.
(2) Ha az alapítók között olyan személy szerepel, aki (amely) az alapítás alatt lévő tőzsdében minősített
befolyást kíván szerezni, az (1) bekezdésben foglaltakon kívül az engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a cég alapító okiratát;
b) a cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, külföldi cég esetében az eredeti cégkivonatot és
annak hiteles magyar nyelvű fordítását vagy igazolást arról, hogy a céget a vállalati (gazdasági)
nyilvántartásba bejegyezték;
c) a minősített befolyással rendelkező személy azonosítására alkalmas adatokat, természetes személy
esetén a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - büntetlen előéletet igazoló - hatósági bizonyítványt, vagy
a személyes joga szerinti ennek megfelelő okiratot;
d) természetes személy esetén a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a személyes joga szerinti ennek megfelelő okiratot;
e) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy az alapításban részt vevő személynek az
adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs;
f) nyilatkozatot az erre vonatkozó okirati bizonyítékkal együtt arra, hogy a jegyzett tőke befizetéséhez
szükséges összeg az alapításban részt vevő személy törvényes jövedelméből származik;
g) a gazdasági társaság előző három naptári évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített éves
beszámolóját;
h) nyilatkozatot arról, hogy milyen - az Szmt. szerinti - függő és jövőbeni kötelezettségei vannak;
i) az alapító tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülményeknek a részletes leírását, amelyek miatt
az alapító kapcsolatban álló személyek csoportjához tartozónak minősül, továbbá az irányító vállalat előző
évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az irányító vállalat konszolidált beszámoló készítésére
kötelezett;
j) a kérelemben érintett személyek teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a
Felügyelet által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez.
(3) Ha az alapítók között minősített befolyást szerezni kívánó külföldi székhelyű pénzügyi intézmény,
biztosító, befektetési vállalkozás van, az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon kívül az engedély iránti
kérelemhez be kell nyújtani a székhely szerinti ország hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának
igazolását vagy nyilatkozatát arról, hogy a vállalkozás a prudens tevékenység végzésére vonatkozó
szabályokat betartva működik.
(4) Alapítási engedély alapján a tőzsde létesítésével kapcsolatos tevékenység végezhető.
(5) Ha a kérelmező az (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdés a), b) pontjában meghatározott
adatokat nem igazolja, a Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról nyilvántartást
vezető hatósághoz vagy bírósághoz.
(6) Ha a kérelmező a (2) bekezdés e) pontjában meghatározott valamely magyarországi köztartozására
vonatkozó adatot nem igazolja, a Felügyelet megkeresi a köztartozásról nyilvántartást vezető szervet. A
nyilvántartást vezető szerv a lejárt, meg nem fizetett köztartozás fennállásáról vagy annak hiányáról
tájékoztatja a Felügyeletet.
301. § (1) Fióktelep formájában működő tőzsde alapítása esetén a 300. § (1) bekezdésének a)-f)
pontjaiban meghatározottakon kívül az alapítási engedély iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a külföldi tőzsde alapító okiratát;
b) a külföldi tőzsde székhelye szerinti felügyeleti hatóság igazolását arról, hogy a tőzsde a székhelye
szerinti országban szabályozott piacként működik;
c) harminc napnál nem régebbi igazolást arra vonatkozóan, hogy a külföldi székhelyű tőzsdének a
magyarországi és a székhelye szerinti államban lévő adóhatósággal, vámhatósággal, illetve a
társadalombiztosítási szervvel szemben tartozása nincs;
d) a székhely szerinti állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának igazolását arra vonatkozóan,
hogy a tőzsde irányítását végző főiroda a székhely szerinti államban van;
e) a külföldi tőzsde előző három gazdálkodási évre vonatkozó, könyvvizsgáló által hitelesített éves
beszámolóját;
f) az alapító tőzsde tulajdonosi szerkezetének, valamint azon körülményeknek a részletes leírását, amelyek
miatt az alapító tőzsde kapcsolatban álló személyek csoportjához tartozónak minősül, továbbá az irányító
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vállalat előző évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha az irányító vállalat konszolidált beszámoló
készítésére kötelezett;
g) a kérelemben érintett személyek teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt nyilatkozatát arra
vonatkozóan, hogy hozzájárulnak az engedély iránti kérelemhez mellékelt iratban foglaltak valódiságának a
Felügyelet által megkeresett szervek útján történő ellenőrzéséhez;
h) a fióktelep formájában működő tőzsde vezető állású személyének döntési jogkörét, valamint a
kérelmező azon testületeit, amelyek hozzájárulása nélkül bizonyos döntések nem érvényesek;
i) a székhely szerinti felügyeleti hatóság nyilatkozatát arról, hogy a nem magyar állampolgárságú vezető
állású személlyel szemben nem állnak fenn kizáró okok e munkakör betöltésével, illetőleg ellátásával
kapcsolatban.
(2) Fióktelep formájában működő tőzsde alapítási engedélyét a Felügyelet abban az esetben adja meg - az
(1) bekezdésben és 300. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülése mellett, ha
a) érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelepek
felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás van a Felügyelet és a külföldi kérelmező
székhelye szerinti felügyeleti hatóságok között;
b) a külföldi kérelmező székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő pénzmosás elleni jogszabályi előírásokkal;
c) a külföldi kérelmező rendelkezik az e törvényben meghatározott szabályzatokkal;
d) a külföldi kérelmező nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett
kötelezettségekért.
e) a külföldi kérelmező benyújtja a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó
engedélyét, illetőleg hozzájárulását vagy tudomásulvételét tartalmazó nyilatkozatát;
f) a külföldi kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai biztosítják a kérelmező prudens, biztonságos
működését.
(3) Fióktelep esetében jegyzett tőke alatt a dotációs tőkét kell érteni.
302. § (1) Nem szükséges a Felügyelet engedélye az Európai Unió másik tagállamában székhellyel
rendelkező tőzsde fióktelepének létesítéséhez.
(2) Ha az alapítani kívánt tőzsde az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező tőzsde,
hitelintézet vagy befektetési vállalkozás leányvállalata, a Bszt. 29. §-ának rendelkezéseit megfelelően
alkalmazni kell.
(3) Magyarországon székhellyel rendelkező tőzsde által az Európai Unió másik tagállamában létesíteni
kívánt fióktelep esetében a Bszt. 123. §-ának rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(4)

A tőzsdei tevékenység engedélyezésének feltételei
303. § (1) A tőzsdei tevékenység végzéséhez a Felügyelet engedélye szükséges. A Felügyelet az engedélyt
tőzsdei termékenként vagy a tőzsdei termékek vonatkozásában együttesen adja meg.
(2) Tőzsdei tevékenység folytatására jogosító engedélyt a kérelmező akkor kaphat, ha igazolja, hogy
a) biztosított a kereskedési rendszerhez való megkülönböztetésmentes hozzáférés;
b) rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi és biztonsági feltételekkel;
c) a tőzsdei kereskedelem elszámolása biztosított;
d) rendelkezik olyan, legalább hároméves üzleti tervvel, mely alapján stabil, megbízható működése
vélelmezhető;
e) rendelkezik az e törvény által támasztott követelményeket kielégítő, a Felügyelet által jóváhagyott
szabályzatokkal;
f) káreseményenként legalább százmillió forint, és évente összesen legalább százötvenmillió forint
összegű felelősségbiztosítással rendelkezik.
(3) A Felügyelet a (2) bekezdés b), illetve c) pontja tekintetében a tőzsde által alkalmazni kívánt
kereskedési, illetve elszámolási rendszerhez mért feltételek meglétét vizsgálja.
(4) A tőzsde működését a Felügyelet engedélye alapján kezdi meg.
304. § A tőzsdei tevékenység végzésére szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a)
b) a végezni kívánt tőzsdei tevékenység részletes bemutatását, különösen a tőzsdei termékek felsorolását,
az ügylettípusokat, a kereskedési technikákat, az elszámolási technikát, módszereket, az adatrögzítési,
adatmentési, adatvédelmi megoldásokat;
c) a 303. § (2) bekezdés b) és c) pontjai elbírálhatósága érdekében rendelkezésre álló vagy beszerezni
kívánt tárgyi, technikai eszközök részletes leírását, számítógépes kereskedési rendszer esetén a
próbafuttatások eredményeit, melyből megállapítható, hogy a kérelmező
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1. által üzemeltetett kereskedési rendszer biztosítja, hogy a tőzsdei kereskedők a kereskedésben való
részvétel során azonos szolgáltatásokat azonos feltételekkel vehessenek igénybe,
2. által üzemeltetett kereskedési rendszer biztosítja a tisztességes, rendezett, megbízható és átlátható
ajánlattételi rendet és áralakulást, a piaci viszonyok folyamatos nyomon követhetőségét, lehetővé teszi a
tőzsde vagy a Felügyelet 325-329. §-okban meghatározott intézkedéseinek végrehajtását,
3. biztosítja a tőzsdei ajánlatok és üzletkötések rögzítését, megőrzését, illetve a tőzsdei adatok
nyilvánosságra hozatalát;
4. adatkezelése megfelel a biztonságos adatvédelem feltételeinek;
5. informatikai rendszere alkalmas a tőzsdei ügyletek elszámolására (amennyiben a tőzsdei ügyletek
elszámolása nem a tőzsde által történik, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, illetve a
központi értéktárral kötött megállapodást kell benyújtani);
d) szabályzatait;
e) üzleti tervet a működés első három évére vonatkozóan;
f) a felelősségbiztosításról szóló szerződést;
g) nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a tevékenységét mikor kívánja megkezdeni;
h) a vezető állású személyek megnevezését, valamint mindazon okiratokat, dokumentumokat,
nyilatkozatokat, melyek alapján a 311. § és a 356. § előírásainak való megfelelésük megállapítható.
305. § A pénzügyi eszközök valamelyikének kereskedésére engedéllyel rendelkező tőzsdét a Felügyelet
szabályozott piacként tartja nyilván.
306. § A tőzsdei tevékenységre kiadott engedélyt a Felügyelet visszavonja, ha
a) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szerezték meg;
b) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn és azok megfelelő határidő elteltével nem
pótolhatók;
c) a tőzsde az engedélyezett tevékenységet tizenkét hónapon belül nem kezdi meg, vagy tizenkét hónapot
meghaladó időtartam alatt nem gyakorolja;
d) a tőzsde a tevékenység folytatásával felhagy;
e) a tőzsde a tevékenységre vonatkozó, e törvényben és más jogszabályokban meghatározott előírásokat
ismétlődően vagy súlyosan megszegi;
f) olyan körülmény áll fenn, amely miatt a tőzsde működése súlyosan veszélyezteti vagy sérti a
befektetők, illetve a tőzsdei kereskedők érdekeit, akadályozza a pénz- és tőkepiac megfelelő működését;
g) a fióktelepformában működő tőzsde létesítőjének tevékenységi engedélyét a székhely szerinti
felügyeleti hatóság visszavonta.

XXXIV. Fejezet
A TŐZSDE TULAJDONOSAIRA ÉS A TULAJDONSZERZÉSRE VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
307. § (1) Zártkörű részvénytársaságként működő tőzsde alapító okirata előírhatja az egy tulajdonos által
gyakorolható szavazati jog legmagasabb mértékét.
(2) Tőzsdében a (3) bekezdésben meghatározott részesedéssel rendelkező tulajdonos olyan személy lehet,
aki (amely) elfogultságtól mentesen, az általános piaci érdekeket szem előtt tartva képes irányítani, illetve
befolyásolni - mind szakmai, mind pénzügyi, gazdálkodási szempontból - a tőzsde megbízható, stabil,
versenysemleges működését, és akivel szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.
(3) Köteles a Felügyelettől előzetesen engedélyt kérni, aki tőzsdében részesedést úgy kíván szerezni, vagy
azt úgy kívánja módosítani, hogy közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése vagy szavazati joga elérje a
harminchárom, ötven, hatvanhat, hetvenöt, vagy a százszázalékos határértéket. A Felügyelet
tulajdonszerzésre vonatkozó engedélye nem pótolja a Gazdasági Versenyhivatal engedélyét.
(4) A tőzsde - a (3) bekezdésben meghatározott részesedéssel rendelkező - tulajdonosa a tulajdon-,
illetőleg a szavazati joghoz kapcsolódó jogokat és előnyöket csak a Felügyelet engedélyével, az engedélyben
foglalt mértékig gyakorolhatja.
(5) A (3) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a kérelmező természetes vagy jogi személy megnevezését;
b) a megszerezni kívánt részesedés mértékét, arányát;
c) jogi személy társasági szerződését, alapító okiratát, alapszabályát, harminc napnál nem régebbi
cégkivonatát;
d) a kérelmezőnél vezető tisztségviselői beosztásban lévő személy tekintetében a 357. § (1) bekezdésében
meghatározott kizáró ok megítéléséhez szükséges tényeket és a 357. § (3) bekezdésében meghatározott
büntetőeljárással kapcsolatos nyilatkozatot;
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e) nyilatkozatot az erre vonatkozó okirati bizonyítékkal együtt arra, hogy a tulajdonszerzéshez szükséges
összeg a vásárolni szándékozó személy törvényes jövedelméből származik;
f) a kérelmező közvetlen és közvetett tulajdonában álló egyéb vállalkozások megjelölését;
g) természetes személy esetén a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított - büntetlen előéletet igazoló hatósági bizonyítványt, vagy a személyes joga szerinti ennek megfelelő okiratot.
(6) A tulajdonszerzésre adott felügyeleti engedély harminc napig hatályos. Az engedély hatálya különösen
indokolt esetben egy alkalommal további harminc napra meghosszabbítható.
(7) Ha a tőzsde tulajdonosa szavazati jogát törvény rendelkezése alapján nem gyakorolhatja, szavazati
jogát a határozatképesség megállapításánál számításon kívül kell hagyni.
308. § (1) A tőzsdében a 307. § (3) bekezdésében meghatározott részesedéssel rendelkező személy kettő
napon belül köteles a Felügyeletnek és a tőzsdének bejelenteni, ha
a) minősített befolyását teljes egészében megszüntette, vagy
b) tulajdoni részarányát úgy módosította, hogy tulajdoni részesedése vagy szavazati joga a harminchárom,
ötven, hatvanhat, hetvenöt vagy százszázalékos határérték alá csökkent.
(2) A bejelentésnek - az (1) bekezdés b) pontja esetében - tartalmaznia kell a fennmaradó tulajdoni
részesedést, illetve a szavazati jog mértékét.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott személy a cégbírósághoz való bejelentéssel egyidejűleg köteles a
Felügyeletnek bejelenteni, ha új vezető tisztségviselőt választott.
309. § (1) A tőzsdében tulajdont szerző személy hét napon belül köteles a tőzsdét értesíteni a 307. § (3)
bekezdésében meghatározott részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, illetve módosulásáról.
(2) A tőzsde öt munkanapon belül a Felügyeletnek bejelenti, ha tudomást szerez a 307. § (3)
bekezdésében meghatározott arányú részesedés megszerzéséről, elidegenítéséről, illetve módosulásáról. A
bejelentéssel egyidejűleg ezen információt a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján
nyilvánosságra hozza.
310. § (1) A Felügyelet megtagadja a tőzsdében történő részesedés szerzését, illetőleg a 307. § (3)
bekezdésében meghatározott tulajdoni arányt elérő, illetve meghaladó tulajdonrész utáni jogok, illetve
előnyök gyakorlására az engedély megadását, ha a kérelmező (ideértve tulajdonosának vagy vezető
tisztségviselőjének)
a) tevékenysége, illetve a tőzsdére gyakorolt befolyása veszélyezteti a tőzsde független, megbízható és
körültekintő tulajdonosi irányítását vagy
b) üzleti tevékenységének, illetőleg kapcsolatainak jellege vagy a más vállalkozásokkal fennálló közvetlen
és közvetett tulajdoni részesedésének szerkezete olyan, hogy a felügyeleti tevékenységet akadályozza.
(2) Az engedélyt kérő személy vagy tulajdonosának, vezető tisztségviselőjének tevékenysége, illetve a
tőzsdére gyakorolt befolyása különösen akkor veszélyezteti a tőzsde független, megbízható és körültekintő
tulajdonosi irányítását, ha
a) pénzügyi, gazdasági helyzete az ajánlat tárgyát képező részesedésszerzés nagyságához viszonyítva nem
minősíthető megfelelőnek, vagy
b) nem bizonyítható a részesedésszerzéshez felhasznált pénzeszközök eredetének törvényessége, vagy a
pénzeszközök tulajdonosaként megjelölt személy adatainak valódisága, illetve
c) természetes személy esetén a 357. § (1) bekezdésben foglalt kizáró ok áll fenn.
(3) Ha az engedély megtagadására okot adó körülmény nem áll fenn, de a jogi személy kérelmező
minősített befolyással rendelkező természetes személy tulajdonosa, vezető tisztségviselője ellen, vagy a
természetes személy kérelmező ellen a 357. § (3) bekezdésében meghatározott büntetőeljárás van
folyamatban, a Felügyelet az engedélyezési eljárást felfüggeszti a büntetőeljárás befejezéséig. A Felügyelet
az eljárást a büntetőeljárás jogerős lezárását követően folytatja.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben meghatározott tény, illetőleg körülmény ellenőrzése érdekében a Felügyelet az
(1)-(2) bekezdésben felsorolt személyektől törvény felhatalmazása alapján kezelhető adatot, illetve
tájékoztatást kérhet.
(5) Ha az engedély megadásának feltételei már nem állnak fenn, a Felügyelet a jogellenes állapot
megszüntetéséig, illetve a feltételek meglétének ismételt igazolásáig a tulajdonos szavazati jogának
gyakorlását felfüggeszti.

XXXV. Fejezet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
311. § (1) A tőzsdével munkaviszonyban álló személy és vele közös háztartásban élő közeli
hozzátartozója nem lehet a tőzsde tulajdonosánál, tőzsdei kereskedőnél vezető állású személy és érdemi
ügyintéző.

553

(2) A tőzsdével munkaviszonyban álló személy és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozója nem
lehet tőzsdére bevezetett értékpapír kibocsátójánál vezető állású személy és érdemi ügyintéző, ide nem értve
azt az esetet, ha a tőzsde által kibocsátott értékpapír vagy állampapír kerül a tőzsdére bevezetésre.
(3) A tőzsdével munkaviszonyban álló személy és közeli hozzátartozója tőzsdei kereskedőben közvetlen
tulajdonnal nem rendelkezhet.

XXXVI. Fejezet
A TŐZSDE MŰKÖDÉSE
A tőzsdei kereskedés
312. § (1) Tőzsdei kereskedő az a személy lehet, aki
a) legalább egy, az adott tőzsdén forgalmazott tőzsdei termék kereskedésének folytatásához szükséges
felügyeleti, illetve más hatósági engedéllyel rendelkezik;
b) megfelel a tőzsde szabályzataiban foglalt feltételeknek;
c) a tőzsdével megköti a szerződést, melyben vállalja a tőzsde szabályzataiban előírt feltételek teljesítését,
betartását;
d) a tőzsdei ügyletek elszámolására szerződést kötött a tőzsdei ügyletek elszámolását végző szervezettel
vagy olyan klíringtaggal, melyen keresztül az elszámolás teljesíthető.
(2) A tőzsde a szerződéskötésre irányuló ajánlatot harminc napon belül elbírálja és a döntésének
megfelelően a kérelmezővel szerződést köt.
(3) A tőzsde köteles a kérelmezővel szerződést kötni, ha az megfelel az (1) bekezdésben meghatározott
feltételeknek.
(4) A tőzsdei kereskedők száma nem korlátozható.
313. §
314. § (1) A kereskedési jog tartalmát és gyakorlásának módját a tőzsde szabályzata határozza meg.
(2) A tőzsdei kereskedő a tőzsdén csak azon tőzsdei termék kereskedésében vehet részt, amely tőzsdei
termék kereskedéséhez szükséges hatósági engedéllyel rendelkezik.
(3) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél a szabályzatában
meghatározott esetben jogosult korlátozni a tőzsdei kereskedő kereskedési jogának gyakorlását.
(4) A 312. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a (2) bekezdésben megjelölt hatósági engedély alatt a
Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély, valamint, ha valamely tőzsdei termék kereskedéséhez
jogszabály más magyar vagy külföldi hatóság engedélyét is előírja, ezen engedély értendő.
315. § (1) A tőzsde jogosult a tőzsdei kereskedőktől azok tőzsdén folytatott tevékenységével kapcsolatos,
illetve azt befolyásoló információk kérésére, gyűjtésére.
(2) A tőzsde jogosult a tőzsdei kereskedők tőzsdén folytatott tevékenységének, valamint tőzsdén folytatott
tevékenységével kapcsolatos adatok, nyilvántartások helyszíni ellenőrzésére.
(3) A tőzsde köteles a (2) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzés megkezdése előtt a vizsgálat
tényéről, tárgyáról, várható időtartamáról a Felügyeletet értesíteni.
(4) A tőzsde a (2) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzés megkezdésekor a vizsgálat tárgyáról,
várható időtartamáról tájékoztatja a tőzsdei kereskedőt.
(5) A tőzsde a (2) bekezdésben meghatározott helyszíni ellenőrzés megállapításai alapján a
szabályzatában meghatározott intézkedéseket tehet.
(6) Ha a tőzsde feladatkörében eljárva jogszabálysértést észlel, akkor haladéktalanul értesíti a
Felügyeletet.

A tőzsdei kereskedési jog megszűnése
316. § (1) A tőzsdei kereskedési jog megszűnik
a) a tőzsdei kereskedő megszűnésével, halálával;
b) a tőzsdei kereskedési szerződés lejártával;
c) a tőzsdei kereskedési szerződés felmondásával; vagy
d) a tőzsdei kereskedő kereskedési tevékenység folytatására jogosító engedélyének a hatósági
visszavonásával.
(2) A tőzsde a tőzsdei kereskedővel kötött szerződést felmondja, ha a tőzsdei kereskedő a tőzsde
szabályzataiban előírt kötelezettségeit szankció alkalmazását követően sem teljesíti. A felmondással
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kapcsolatos döntés ellen a tőzsdei kereskedő, annak közlésétől számított harminc napon belül bírósághoz
fordulhat; e határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A perindításnak a felmondásra nincs halasztó hatálya.

A tőzsde szabályzatai
317. § (1) A tőzsde - törvény által meghatározott keretek között - szabályzatban határozza meg a
tevékenységére vonatkozó általános szabályokat, valamint a tőzsdei kereskedőkre és kibocsátókra vonatkozó
jogokat és kötelezettségeket.
(2) A tőzsde szabályzatainak elfogadására és módosítására kizárólag az igazgatóság jogosult. A (4)
bekezdés c) és e) pontjaiban meghatározott szabályzatok elfogadása vagy módosítása előtt az igazgatóság
köteles kikérni a tőzsdei kereskedők, illetve, ha a d) pontban meghatározott szabályzat értékpapírra
vonatkozik, a tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátóinak vagy azok szakmai szervezetének véleményét.
(3) A tőzsdei szabályzatoknak biztosítaniuk kell, hogy
a) a tőzsde a működésével összefüggésben felmerülő kockázatok kezelésére, csökkentésére megfelelő
rendszereket és megoldásokat alkalmazzon, valamint
b) a piac általános érdekeinek megfelelően a tőzsdei tevékenység, a kereskedés és az ezekről szóló
információ átlátható és ellenőrizhető legyen, ezáltal teremtve meg a kereskedésben részt vevők
esélyegyenlőségét, egyenlő elbírálását és a befektetők objektív piaci védelmét.
(4) A tőzsde szabályzatában meg kell határozni:
a) a tőzsdei kereskedési jog megszerzésének, felfüggesztésének és megszűnésének feltételeit és eljárási
rendjét;
b) a szabályzatok hatálya alá tartozó személyekkel szemben a tőzsde által alkalmazható szankciókat,
valamint a jogorvoslat rendjét;
c) a tőzsdei kereskedés szabályait;
d) a tőzsdei termék bevezetésének, átvezetésének és kivezetésének feltételeit és eljárási rendjét;
e) a kereskedés felfüggesztésének szabályait és eljárási rendjét;
f) az árfolyam és az egyéb tőzsdei információ nyilvánosságra hozatalának módját;
g) a tőzsdei kereskedők, a tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátói adatszolgáltatásának tartalmát,
módját és ellenőrzésének rendjét;
h) a tőzsdei forgalom elszámolásának rendjét (ha a tőzsde maga végzi ezt a tevékenységet);
i) a tőzsde, a tőzsde tulajdonosai vagy működtetője érdekei és a tőzsde stabil működése között
potenciálisan felmerülő összeférhetetlenség kezelésére vonatkozó szabályokat, továbbá a tőzsde vezető állású
személyeire és alkalmazottaira vonatkozó összeférhetetlenségi szabályokat;
j) a tőzsde által a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjakat.
(5) A (4) bekezdés c) pontjában meghatározott szabályoknak biztosítaniuk kell a tőzsdei kereskedők
számára az elszámolási rendszer megválasztásának jogát, feltéve ha
a) a kiválasztott rendszer és azok között a rendszerek és infrastruktúrák közötti összeköttetések és
megállapodások fennállnak, amelyek az érintett ügylet hatékony és gazdaságos elszámolásához szükségesek,
b) a Felügyelet jóváhagyása alapján a tőzsdén végrehajtott ügylet elszámolásának technikai feltételei a
tőzsdei kereskedők által kijelölt - a tőzsde által választott rendszertől eltérő - elszámolási rendszerben a
pénzügyi piacok zavartalan és rendezett működését lehetővé teszik.
(6) A Felügyelet (5) bekezdés b) pontban előírt értékelése során figyelembe veszi a vizsgált elszámolási
rendszer felett központi bank által felvigyázói szerepkörében végzett tevékenységét annak érdekében, hogy
az ellenőrzés szükségtelen megkettőzését elkerülje.
(7) A tőzsdére bevezetett értékpapírok kibocsátója nem kötelezhető a (4) bekezdés g) pontja szerinti
adatszolgáltatás teljesítésére, ha az általa kibocsátott értékpapír adott tőzsdére történő bevezetése a
hozzájárulása nélkül történt meg. Ebben az esetben a tőzsde tájékoztatja a kibocsátót arról a tényről, hogy az
általa kibocsátott értékpapírral az adott tőzsdén kereskednek.
(8) A (4) bekezdés d) pontjában meghatározott szabályoknak biztosítaniuk kell
a) a tőzsdére bevezetett pénzügyi eszközzel történő tisztességes, hatékony kereskedést,
b) a tőzsdére bevezetett átruházható értékpapír esetén a korlátozásmentes átruházhatóságot, valamint
c) származtatott ügylet esetén, hogy annak kialakítása egyértelmű árazást és hatékony elszámolást tegyen
lehetővé.
(9) A tőzsde szabályzatának az egyes tőzsdei kereskedőre, illetve kibocsátóra nézve meg kell tartania az
egyenlő bánásmód követelményét.
(10) A tőzsde a szabályzatait, valamint azok módosítását a Felügyelet jóváhagyását követően a Felügyelet
által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi. A (4) bekezdés i) pontjában foglalt szabályzat
közzétételétől a tőzsde eltekinthet.
(11) A tőzsde szabályzata - a tőzsdei kereskedő, a kibocsátó, a befektető által - bíróság előtt
megtámadható, ha az e törvény vagy más jogszabály előírásaival ellentétes.
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(12) A szabályozott piacnak
a) a (4) bekezdés d) pontjában foglaltak szabályozása esetén alkalmaznia kell a Bizottság 1287/2006/EK
rendeletének V. fejezetében,
b) a (4) bekezdés f) pontjában foglaltak szabályozása esetén alkalmaznia kell a Bizottság 1287/2006/EK
rendeletének IV. fejezetében
foglaltakat.
318. § (1) A tőzsde szabályzatainak érvényességéhez - a 317. § (4) bekezdésének j) pontja szerinti
szabályzat kivételével - a Felügyelet jóváhagyása szükséges.
(2) A Felügyelet a jóváhagyást akkor tagadja meg, ha a szabályzat nem felel meg e törvény vagy más
jogszabály, illetve más tőzsdei szabályzat rendelkezésének, vagy ellentétes az elszámolást végző szervezet
szabályzatával.
(3) A tőzsde szabályzatai, illetve azok módosításai a 317. § (10) bekezdése szerinti nyilvánosságra
hozatalt követően alkalmazhatók.

XXXVII. Fejezet
TŐZSDEI ÜGYLET
319. § (1) A tőzsdei ügylet az a szerződés, amelyet a tőzsdei kereskedő a tőzsdén - a tőzsdei szabályzat
által lehetővé tett körben és módon - tőzsdei termékre vonatkozóan köt.
(2) A tőzsdei ügylet azonnali, határidős és opciós ügylet és ezek kombinációja lehet.
(3) A tőzsdei ügylet érvényességéhez a tőzsdei ügylet adatainak a tőzsdei szabályzatban meghatározott
módon történő rögzítése, határidős és opciós ügylet esetében továbbá az elszámolóház visszaigazolása is
szükséges.
320. § Ha a tőzsdei ügyletben az ügylet tárgyának tényleges átadására anélkül vállalnak kötelezettséget,
hogy a teljesítés módját és idejét meghatározták volna, a kötelezettséget a tőzsdei szabályzatban
meghatározott módon és időben kell teljesíteni (azonnali ügylet).
321. § (1) A Felek megállapodhatnak abban, hogy a tőzsde ügyletben vállalt kötelezettségeiket a tőzsdei
szabályzat által meghatározott későbbi időpontban teljesítik (határidős ügylet). Ebben az esetben a tőzsdei
ügylet a tőzsde szabályzata szerinti teljesítési feltételekkel azáltal jön létre, hogy az ügyletet az elszámolóház
nyilvántartásba veszi és visszaigazolja. Az elszámolóház által nyilvántartásba vett határidős ügyletből eredő
kötelezettséget - a központi szerződő félként kötelezettséget vállaló szervezet szabályzata által meghatározott
módon - mindkét fél irányában a központi szerződő félként kötelezettséget vállaló szervezet teljesíti.
(2) A határidős ügylet teljesítése történhet az ügylet tárgyának tényleges átadásával, közraktári jeggyel
történő teljesítéssel, illetőleg készpénzes elszámolással. Az elszámolásra vonatkozó szabályok a szerződés
tárgyának tényleges átadásával történő teljesítését korlátozhatják vagy kizárhatják.
322. § (1) Ha a kötelezett tőzsdei termékre másnak vételi jogot enged, a jogosult a vételi jog tárgyát
egyoldalú nyilatkozattal megvásárolhatja (vételi opció). Annak a személynek, aki a jogosulttal szemben a
tőzsdei termékre vételi kötelezettséget vállal, a jogosult a tőzsdei terméket egyoldalú nyilatkozattal eladhatja
(eladási opció).
(2) Az opciós ügyletre vonatkozó megállapodás tartalmazza a tőzsdei termék, a vételár, az opciós díj és az
opció gyakorlásának időtartama (határnapja) meghatározását.
(3) Az opció a tőzsdei ügylet megkötésétől számítva legfeljebb öt évre köthető ki. Az opció gyakorlása
meghatározott határnapra is kiköthető, ez esetben a határnap nem lehet távolabbi, mint a tőzsdei ügylet
megkötésétől számított öt év. Az öt évet meghaladó időtartamra vagy öt évnél távolabbi határnapra, illetve
határozatlan időre kikötött opció semmis. A tőzsdei szabályzat az opció - egyes tőzsdei ügyletekben
kiköthető - időtartamát és határnapját meghatározhatja.
(4) Az opciós ügylet azáltal jön létre, hogy azt az elszámolóház nyilvántartásba veszi és visszaigazolja. Az
elszámolóház által nyilvántartásba vett opciós ügyletből eredő kötelezettséget - a központi szerződő félként
kötelezettséget vállaló szervezet szabályzata által meghatározott módon - mindkét fél irányában a központi
szerződő félként kötelezettséget vállaló szervezet teljesíti.
(5) A bíróság a kötelezettet az opciós ügyletből folyó kötelezettsége alól nem mentesítheti.
323. § A tőzsdei ügylet megkötésének nem akadálya, ha az ügylet tárgya nincs az eladó tulajdonában.
Tőzsdei ügyletben kikötött opció vagy elővásárlási jog átruházható és az örökösökre is átszáll.

XXXVIII. Fejezet
A TŐZSDEI FORGALOM ELSZÁMOLÁSA
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324. § (1) A tőzsdei forgalom elszámolása a tőzsde vagy attól szervezetileg független, elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, illetve központi értéktár által történhet.
(2) Ha az elszámolás nem a tőzsde által történik, a tőzsde köteles szerződést kötni elszámolóházi
tevékenységet végző szervezettel, illetve központi értéktárral.
(3) Értékpapír-kereskedést lebonyolító tőzsde a (2) bekezdés szerinti szerződést azzal az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezettel köti meg, amely az értékpapír-teljesítés lebonyolítására szerződéssel
rendelkezik a dematerializált értékpapírok előállítását, nyilvántartását e törvény alapján végző központi
értéktárral.

A tőzsdei forgalmazás felfüggesztése
325. § (1) A tőzsde szabályzatában meghatározott személy legfeljebb tíz tőzsdenapra felfüggesztheti
meghatározott tőzsdei termék forgalmazását, ha a további forgalmazás nem biztosítja a rendezett,
áttekinthető és tisztességes kereskedelmet, ha gyanú merül fel, hogy a kibocsátó megsérti a tájékoztatásra
vonatkozó előírásokat, illetve a tőzsdei kereskedés elszámolása nem biztosított. Értékpapír tőzsdei
forgalmazásának felfüggesztése esetén a felfüggesztésről történő döntésről a kibocsátót értesíteni kell.
(2) A tőzsde szabályzatában meghatározott személy által elrendelt három tőzsdenapot meghaladó
felfüggesztéshez a Felügyelet előzetes hozzájárulása szükséges.
326. § (1) Meghatározott tőzsdei termékcsoport tőzsdei forgalmazását vagy a teljes tőzsdei forgalmazást a
tőzsde szabályzatában meghatározott személy - a Felügyelet azonnali tájékoztatása mellett - legfeljebb egy
tőzsdenapra felfüggesztheti, ha a forgalmazás fenntartása a befektetők jogos érdekeit, a piac egyensúlyát
vagy a tőzsde működését veszélyezteti.
(2) A Felügyelet meghatározott tőzsdei termékcsoport tőzsdei forgalmazását vagy a teljes tőzsdei
forgalmazást határozott időre felfüggesztheti, ha az általános pénzügyi, gazdasági, politikai helyzet nem teszi
lehetővé, hogy a tőzsdei forgalom rendezett és áttekinthető legyen, és ezáltal nem tartható fenn a folyamatos
és tisztességes tőzsdei forgalmazás.
327. § (1) A tőzsde igazgatósága vagy a Felügyelet legfeljebb harminc napra felfüggesztheti
meghatározott tőzsdei termék tőzsdei forgalmazását, ha a további forgalmazás nem biztosítja a rendezett,
áttekinthető és tisztességes tőzsdei kereskedelmet, veszélyezteti a befektetők esélyegyenlőségét, jogos
érdekeit, illetve a piac egyensúlyát, valamint ha a tőzsdei kereskedés elszámolása nem biztosított. A tőzsde
igazgatósága által elrendelt felfüggesztéshez a Felügyelet jóváhagyása szükséges, ha az a három napot
meghaladja.
(2) A tőzsde igazgatósága vagy a Felügyelet az (1) bekezdésben meghatározott felfüggesztést ismételten,
de legfeljebb két alkalommal, harminc-harminc napra is elrendelheti, ha a felfüggesztésre okot adó
körülmény továbbra is fennáll.
(3) A Felügyelet felfüggeszti valamely értékpapír tőzsdei forgalmazását a jogsértő állapot
megszüntetéséig, ha a kibocsátó megsérti az értékpapírok nyilvános forgalomba hozatalára, illetve a
tájékoztatásra vonatkozó előírásokat.
328. § A teljes tőzsdei forgalmazást érintő, tíz tőzsdenapnál hosszabb időtartamú felfüggesztéshez a pénz, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) jóváhagyása
szükséges.
329. § (1) A tőzsde, illetve a Felügyelet a felfüggesztésre vagy a kereskedés visszaállítására vonatkozó
döntéséről haladéktalanul értesíti a másik felet és döntését a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját
honlapján nyilvánosságra hozza.
(2) Ha a felfüggesztésre okot adó körülmény megszűnt, a felfüggesztést elrendelő haladéktalanul köteles
intézkedni a forgalmazás visszaállítása iránt. Ha a felfüggesztést a tőzsde rendelte el és a forgalmazás
visszaállítása iránt indokolatlanul nem intézkedik, a Felügyelet az intézkedést határozattal pótolja.

XXXIX. Fejezet
A TŐZSDE GAZDÁLKODÁSA, BEFEKTETÉSI KORLÁTOZÁSOK
330. § (1) A tőzsde szabad pénzeszközét nem fektetheti az adott tőzsdére bevezetett és forgalmazott
tőzsdei termékbe, ide nem értve az állampapírt és a tőzsde, a tőzsdei elszámolást végző elszámolóház és
központi értéktár, valamint az elszámolóházban és a központi értéktárban részesedéssel rendelkező pénzügyi
holding társaság által kibocsátott részvényt.
(2) A tőzsde szabad pénzeszközét nem fektetheti a 307. § (2) bekezdésében meghatározott részesedéssel
rendelkező tulajdonosa által kibocsátott értékpapírba, ide nem értve az állampapírt.
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(3) A tőzsde ingatlant kizárólag tevékenysége ellátásához szükséges mértékben szerezhet.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában a tőzsde tevékenysége ellátásához szükséges ingatlannak minősül az
az ingatlan vagy ingatlanrész, amely a tőzsde saját üzletviteléhez, illetve zavartalan működéséhez
nélkülözhetetlen vagy alkalmazottainak jóléti szolgáltatásokkal való ellátásához szükséges.
(5) A tőzsde működése során csak olyan gazdasági társaságot alapíthat, illetve csak olyan gazdasági
társaságban lehet tulajdonos, amely tőzsdei tevékenység, illetve azt segítő kiegészítő tevékenység
megvalósítását hivatott elősegíteni.
(6) A tőzsde nem szerezhet olyan részesedést, illetőleg nem létesíthet olyan tagsági viszonyt
vállalkozásban, amely esetben a vállalkozás tartozásaiért a részesedés mértékére való tekintet nélkül
korlátlanul felel.

XL. Fejezet
A TŐZSDE MŰKÖDÉSÉNEK NYILVÁNOSSÁGA
331. § (1) A tőzsde a tőzsdei kereskedők és a befektetők tájékoztatása érdekében köteles biztosítani a
tőzsdei adatok nyilvánosságát. A nyilvánossá tétel a tőzsde vagy vele szerződéses kapcsolatban álló más
szervezet által történhet.
(2) A tőzsde jogosult a tőzsdei adat - szabályzatában meghatározott időn, de legfeljebb húsz percen belüli
- átadásáért ellenértéket kérni olyan módon, hogy az információért kért ár mértéke ne akadályozza meg a
tőzsdei adathoz való hozzáférést (ésszerű üzleti alapon való közzététel követelménye). A szabályzatban
meghatározott időt követően a tőzsdei adat bárki által szabadon felhasználható.
(3) A szabályozott piacnak a kereskedés előtti és utáni átláthatóság biztosítása érdekében alkalmaznia kell
a Bizottság 1287/2006/EK rendeletének IV. fejezetében foglaltakat.
(4) A Felügyelet felmentést adhat a tőzsde (1) bekezdésben említett - a tőzsdei adatok nyilvánosságra
hozatalára vonatkozó - kötelezettsége vonatkozásában, ha a piaci modell vagy a megbízások típusa és
nagyságrendje alapján a Bizottság 1287/2006/EK rendeletében foglalt feltételek indokolttá teszik.
(5) A Felügyelet engedélyezheti a tőzsdére bevezetett részvényekkel folytatott ügyletek adatainak
halasztott közzétételét, ha ezt az ügylet típusa vagy mérete alapján a Bizottság 1287/2006/EK rendeletében
foglalt feltételek indokolttá teszik. Ezen engedély feltétele, hogy a tőzsde a halasztott közzétételre vonatkozó
szabályait jóváhagyásra benyújtsa a Felügyeletnek, valamint a szabályokat saját honlapján nyilvánosságra
hozza.
332. § (1) A tőzsde a Felügyeletnek köteles bejelenteni és a bejelentéssel egyidejűleg a Felügyelet által
üzemeltetett honlapon és a saját honlapján nyilvánosságra hozni
a) a tőzsdei tevékenység megkezdését;
b) kereskedési szünnap elrendelését;
c) a részvényesei nevét (cégnevét), illetve tulajdoni hányadukat;
d) a 307-308. §-okban, valamint a 356. §-ban meghatározott személyi körben bekövetkezett változást;
e) a közgyűlésének összehívását a napirend közlésével, valamint a közgyűlés által hozott határozatokat;
f) a közgyűlés által jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést;
g) a cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását;
h) ha vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás indult;
i) ha valamely, a szolgáltatásához kapcsolódó tevékenységet nem önállóan végzi, hanem annak
elvégzésére tőle szervezetileg független, önálló gazdasági társaságot bíz meg.
(2) A tőzsde bejelentési kötelezettségét a döntés meghozatalát, az esemény bekövetkeztét követő öt napon
belül teljesíti.

XLI. Fejezet
A TŐZSDEI TEVÉKENYSÉG FOLYTATÁSÁNAK MEGSZŰNÉSE
333. § (1) Tőzsde felszámolójának vagy végelszámolójának a bíróság kizárólag a Pénzügyi Szervezetek
Állami Felügyeletéről szóló törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végző, a Felügyelet által
létrehozott nonprofit gazdasági társaságot rendelheti ki. Tőzsde felszámolása esetén az eljárás
felfüggesztésének nincs helye.
(2) A tőzsde felszámolójának vagy végelszámolójának a kijelölését követő legalább hat hónapig a tőzsdei
tevékenység folytatását biztosítania kell.
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(3) Tőzsdei tevékenység folytatásával felhagyó tőzsdén kötött tőzsdei ügyletből származó nyitott pozíció
átvihető az e törvény alapján működő más tőzsdére, a tőzsdék, illetőleg az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezet szabályzatában meghatározott feltételekkel.
(4) A tőzsdei kereskedő a tőzsdei tevékenység folytatásával felhagyó tőzsde utolsó kereskedési napját
legalább 45 nappal megelőzően köteles írásban értesíteni az ügyfelet a tőzsdei tevékenység folytatásának
megszűnéséről. A tőzsdei ügyletből származó nyitott pozíció másik tőzsdére történő átvitelével összefüggő
költség, díj az ügyfélre nem hárítható át.

TIZEDIK RÉSZ
AZ ELSZÁMOLÓHÁZI ÉS KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRI TEVÉKENYSÉG
XLII. Fejezet
ELSZÁMOLÓHÁZI TEVÉKENYSÉG
334. § Elszámolóházi tevékenység az alábbi tevékenységek végzése:
a) a klíring,
b) a klíringelt ügylet pénzügyi teljesítése,
c) a klíringelt ügylet nem pénzbeli (termékkel) történő teljesítése, ide nem értve az értékpapírral történő
teljesítést,
d) az értékpapír-kölcsönzési rendszer működtetése.

Elszámolóházi tevékenység végzésére jogosult szervezet
335. § (1) Az elszámolóházi tevékenységek közül
a) a 334. §-ban meghatározott valamennyi tevékenységet kizárólagos tevékenységként szakosított
hitelintézet (a továbbiakban: elszámolóház);
b) a 334. § a), c) és d) pontjaiban meghatározott tevékenységet tőzsdei tevékenységet végző társaság
végezheti.
(2) Külföldi szervezet elszámolóházi tevékenységet Magyarországon fióktelepe útján folytathat.
(3) Az elszámolóház elszámolóházi tevékenységen kívül kizárólag
a) a központi értéktári tevékenységet,
b) a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott kiegészítő szolgáltatást,
c) a 336. § (2) bekezdésének c) pontjában meghatározott tevékenységet,
d) központi szerződő fél tevékenységet,
e) a Hpt. 3. §-a (1) bekezdésének b) és d) pontjában meghatározott pénzügyi szolgáltatási tevékenységet,
f) értékpapír-kölcsönzést,
g) nemesfém letéti őrzését és letétkezelését,
h) üvegházhatású gázkibocsátási egységekre és légszennyező anyag-kibocsátási jogokra vonatkozó
ügyletek elszámolását,
i) az elszámolóházi tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységként:
ia) informatikai,
ib) adatszolgáltatási,
ic) részvénykönyv-vezetési,
id) oktatási,
ie) közgyűlés szervezésére és lebonyolítására kiterjedő,
if) részvényesi meghatalmazotti (nominee)
tevékenységet végezhet.
(4) Az elszámolóház kizárólag abban az esetben jogosult a 335. § (3) bekezdésének d) pontjában
meghatározott tevékenységet végezni, amennyiben nem rendelkezik a 335. § (3) bekezdésének a) és b)
pontjában meghatározott tevékenység végzésére jogosító engedéllyel.
(5) Az elszámolóház jogosult továbbá a központi szerződő fél által kiszervezett tevékenységek végzésére.

Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szolgáltatásai
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335/A. § (1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a (2) bekezdésben és a 335. § (3)
bekezdésének i) pontjában foglaltak kivételével szolgáltatásokat
a) tőzsdének, ideértve a külföldi tőzsdét;
b) elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnek, ideértve a külföldi elszámolóházi tevékenységet
végző szervezetet;
c) központi értéktárnak, ideértve a külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezetet;
d) központi szerződő félnek, ideértve a külföldi központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetet;
e) befektetési vállalkozásnak, ideértve a külföldi befektetési vállalkozást;
f) hitelintézetnek, ideértve a külföldi hitelintézetet;
g) árutőzsdei szolgáltatónak, ideértve a külföldi árutőzsdei szolgáltatót;
h) befektetési alapkezelőnek, ideértve a külföldi befektetési alapkezelőt, kizárólag az általa kezelt
befektetési jegy vonatkozásában;
i) törvény által meghatározott szervezett piac szereplőjének;
j) értékpapír-kibocsátónak, ideértve a külföldi értékpapír-kibocsátót;
k) a Magyar Állam számára;
l) a Magyar Állam vagyonát kezelő szervezetek számára és
m) az MNB számára
nyújthat.
(2) Az elszámolóház a Hpt. 3. § (1) bekezdésének b) pontjában meghatározott tevékenységet kizárólag az
általa elszámolt ügylet teljesítése érdekében végezheti.
(3) Az elszámolóház a Hpt. 3. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott tevékenységet kizárólag tőzsdei
ügylettel, tőzsdén kívüli értékpapírügylettel, értékpapír forgalomba hozatalával, az értékpapíron alapuló
fizetéssel, befektetési szolgáltatással, kiegészítő befektetési szolgáltatással, az értékpapírban foglalt
kötelezettségen alapuló fizetéssel vagy erre vonatkozó szolgáltatással, árutőzsdei szolgáltatással, valamint
törvényben meghatározott szervezett piac számára nyújtott szolgáltatással kapcsolatos elszámolás
lebonyolítása érdekében végezhet.

XLIII. Fejezet
KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRI TEVÉKENYSÉG
336. § (1) A központi értéktári tevékenység:
a) a központi értékpapír-nyilvántartás vezetése;
b) az ISIN azonosító kiadása;
c) a dematerializált értékpapír-előállítása, -nyilvántartása és -törlése;
d) a belföldön kibocsátott értékpapírról külföldi forgalmazás céljára szolgáló okirat kiállítása; és
e) a külföldön kibocsátott értékpapírról belföldi forgalmazás céljára szolgáló okirat kiállítása.
(2) A központi értéktár központi értéktári tevékenységen kívül kizárólag:
a) a Bszt. 5. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontjaiban meghatározott kiegészítő szolgáltatást,
b) kizárólag tőzsdén kívüli szállítás fizetés ellenében történő elszámolással lezáruló értékpapírügylet
esetén a 334. § a) pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet,
c) kizárólag értékpapírral történő teljesítés esetén a 334. § c) pontjában meghatározott elszámolóházi
tevékenységet,
d) a 334. § d) pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet,
e) a 335. § (3) bekezdésének g) és i) pontjában meghatározott elszámolóházi tevékenységet kisegítő
tevékenységet, és
f) értékpapír-kölcsönzést
folytathat.

XLIV. Fejezet
AZ ELSZÁMOLÓHÁZI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE
337. §
338. § (1) Elszámolóházi tevékenység végzéséhez a Felügyelet engedélye szükséges. A Felügyelet az
engedélyt a 335. § (1) bekezdésének a) pontjában foglalt elszámolóház és a 335. § (2) bekezdésében foglalt
fióktelep részére a 334. §-ban meghatározott tevékenységek teljes körére, a 335. § (1) bekezdésének b)
pontjában foglalt tőzsde részére a 334. § a), c) és d) pontjaiban meghatározott tevékenységekre adja meg.
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(2) Az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges, a 335. § (3) bekezdésének a)-e) és g)-i)
pontjaiban foglalt tevékenységek végzésére jogosító engedély az (1) bekezdésben foglalt engedélyezéssel
egy eljárásban is megadható.
(3) Az elszámolóház alapítására és működésére, felügyeletére a Hpt. rendelkezéseit az e törvényben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(4) Elszámolóház legalább kettőmilliárd forint induló tőkével alapítható.
(5) Elszámolóházi tevékenység folytatására jogosító engedélyt az a Magyar Köztársaság területén
székhellyel rendelkező kérelmező kaphat, amely megfelel a következő feltételeknek:
a) káreseményenként legalább százmillió forint, és évente összesen legalább százötvenmillió forint
összegű felelősségbiztosítással rendelkezik;
b) legalább egy tőzsdei tevékenységet végző szervezettel előszerződést kötött a részére nyújtandó
szolgáltatásokról;
c) legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval előszerződést
kötött a részükre nyújtandó szolgáltatásokról;
d) rendelkezik a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági
feltételekkel; és
e) rendelkezik a 345. §-ban meghatározott szabályzatokkal;
f) ha központi szerződő fél tevékenységet nem végez, legalább a 321. § (1) bekezdése és a 322. § (4)
bekezdése szerinti tőzsdei ügyletek teljesítésért történő kötelezettségvállalás tekintetében előszerződést kötött
a központi szerződő féllel.
(6) Tőzsde a 334. §-ban meghatározott elszámolóházi tevékenység folytatására jogosító engedélyt a (4)
bekezdés c)-e) pontjaiban meghatározott feltételek teljesítése esetén kaphat.
(7) Elszámolóházi tevékenység folytatására jogosító engedélyt a fióktelep akkor kaphat, ha a fióktelepet
létesítő külföldi kérelmező igazolja a (4)-(6) bekezdésben foglaltak teljesítését, továbbá
a) érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelepek
felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás van a Felügyelet és a külföldi kérelmező
székhelye szerinti felügyeleti hatóság között;
b) a külföldi kérelmező székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő pénzmosás elleni jogszabályi előírásokkal;
c) a külföldi kérelmező rendelkezik az e törvényben meghatározott szabályzatokkal;
d) a külföldi kérelmező nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett
kötelezettségekért;
e) a külföldi kérelmező benyújtja a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó
engedélyét, illetőleg hozzájárulását vagy tudomásulvételét tartalmazó nyilatkozatát;
f) a külföldi kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai biztosítják a kérelmező prudens, biztonságos
működését;
g) a külföldi kérelmező székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság igazolja, hogy a
kérelmező székhelye és főirodája is az adott államban van; és
h) a külföldi kérelmező székhelye szerinti állam jogrendszere a fizetési és értékpapír-elszámolási
rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek megfelelően rendezi a fizetési
és értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességének kérdését.
339. § Az elszámolóházi tevékenység végzésére szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a részvénytársaság hatályos alapító okiratát, alapszabályát, három hónapnál nem régebbi cégkivonatát;
b) igazolást az alaptőke befizetéséről;
c) legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval kötött, a részükre
nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, valamint - ha tőzsdei tevékenységet nem végez - tőzsdei tevékenységet
végző szervezettel kötött előszerződést;
d) szervezeti felépítésének, irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket az alapító
okirat nem tartalmazza;
e) a végezni kívánt elszámolóházi tevékenység részletes bemutatását, különösen az elszámolási technikát,
módszereket, adatrögzítési, adatmentési, adatvédelmi megoldásokat;
f) a 338. § (5) bekezdés d) pontja elbírálhatósága érdekében rendelkezésre álló vagy beszerezni kívánt
tárgyi, technikai eszközök részletes leírását, melyből megállapítható, hogy a kérelmező
1. által üzemeltetett elszámolási rendszer biztosítja a pontos, megbízható és átlátható elszámolási rendet,
2. adatkezelése megfelel a biztonságos adatvédelem (tárolás, mentés, visszakereshetőség) feltételeinek;
g) a belső szabályzatokat;
h) a működés első három évére vonatkozó üzleti tervet;
i) a felelősségbiztosításról szóló szerződést;
j) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az elszámolóházi tevékenységét mikor kívánja
megkezdeni;
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k) a vezető állású személyek megnevezését;
l) ha központi szerződő fél tevékenységet nem végez, a központi szerződő féllel kötött előszerződést.
340. § (1) Az elszámolóházi tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja
és vonja vissza. Az engedélyezési eljárásban - az elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével
kapcsolatos kérdésekben - az MNB szakhatóságként vesz részt.
(2) Az elszámolóház pénzügyi szolgáltatási tevékenységére a Hpt. rendelkezéseit, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezetek kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységére pedig e törvény
negyedik, illetőleg ötödik részének rendelkezéseit az e részben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Felügyelet az elszámolóházi tevékenység végzésére jogosító engedélyt akkor vonja vissza, ha
a) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szerezték meg;
b) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn és azok megfelelő határidő elteltével nem
pótolhatók;
c) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az engedélyezett tevékenységet hat hónapon belül nem
kezdi meg;
d) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a tevékenység folytatásával felhagy;
e) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a tevékenységre vonatkozó, e törvényben és más
jogszabályban meghatározott előírásokat ismétlődően vagy súlyosan megszegi;
f) a fióktelep formájában működő elszámolóházi tevékenységet végző szervezet létesítőjének
tevékenységi engedélyét a székhely szerinti felügyeleti hatóság visszavonta.
(4) A Felügyelet a (3) bekezdés d) pontja alapján a tevékenység végzésére jogosító engedélyt akkor vonja
vissza, ha az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet ügyfele felé vállalt összes kötelezettségének
eleget tett, a tőzsdei forgalom elszámolását más elszámolóházi tevékenységet végző szervezet átvette.

XLIV/A. Fejezet
A KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRI TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE
340/A. § (1) A központi értéktári tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki,
módosítja és vonja vissza. A Felügyelet az engedélyt a 336. § (1) bekezdésében foglalt tevékenységek teljes
körére adja meg.
(2) Központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedélyt a Felügyelet annak a Magyar
Köztársaság területén székhellyel rendelkező, legalább egymilliárd forint jegyzett tőkével rendelkező
részvénytársaságnak vagy központi szerződő fél tevékenységet nem végző elszámolóháznak adja meg, amely
rendelkezik
a) káreseményenként legalább százmillió forint, és évente összesen legalább százötvenmillió forint
összegű felelősségbiztosítással,
b) a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekkel,
c) a 350/B. §-ban foglalt szabályzatokkal.
(3) Az engedélyezési eljárásban - az elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével
kapcsolatos kérdésekben - az MNB szakhatóságként vesz részt.
(4) A központi értéktári tevékenység végzéséhez szükséges, a 336. § (2) bekezdésének a)-d) pontjaiban
meghatározott tevékenységek végzésére jogosító felügyeleti engedély az (1) bekezdésben foglalt
engedélyezéssel egy eljárásban is megadható.
(5) Külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezet fióktelepe Magyarországon központi
értéktári tevékenység végzésére akkor kaphat engedélyt, ha
a) a kérelmező igazolja az (2) bekezdésben foglaltak teljesítését;
b) érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelepek
felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás van a Felügyelet és a külföldi kérelmező
székhelye szerinti felügyeleti hatóság között;
c) a kérelmező székhelye szerinti állam rendelkezik a magyar jogszabályok által támasztott
követelményeket kielégítő pénzmosás elleni jogszabályi előírásokkal, valamint a külföldi kérelmező
székhelye szerinti állam jogrendszere a fizetési és értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés
véglegességéről szóló 98/26/EK irányelvnek megfelelően rendezi a fizetési és értékpapír-elszámolási
rendszerekben történő teljesítés véglegességének kérdését;
d) a kérelmező rendelkezik az e törvényben meghatározott szabályzatokkal;
e) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett
kötelezettségekért;
f) a kérelmező benyújtja a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó
engedélyét, illetőleg hozzájárulását vagy tudomásulvételét tartalmazó nyilatkozatát;
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g) a kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai biztosítják a kérelmező prudens, biztonságos
működését; és
h) a kérelmező székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság igazolja, hogy a kérelmező
székhelye és főirodája is az adott államban van.
340/B. § A központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a magyarországi székhelyű részvénytársaságnak
aa) a részvénytársaság hatályos alapító okiratát, alapszabályát, három hónapnál nem régebbi cégkivonatát,
ab) igazolást a jegyzett tőke befizetéséről,
ac) legalább egy - azonos elszámolási rendszerbe tartozó - befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy
árutőzsdei szolgáltatóval kötött, a részükre nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó, valamint tőzsdei
tevékenységet végző szervezettel kötött előszerződést,
ad) szervezeti felépítésének, irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket az alapító
okirat nem tartalmazza,
b) külföldi központi értéktári tevékenységet végző szervezet magyarországi fióktelepének a 340/A. § (5)
bekezdésében foglaltaknak való megfelelést igazoló dokumentumokat,
c) a 340/A. § (2) bekezdésének b) pontjában foglalt rendelkezések teljesítését szolgáló, rendelkezésre álló
vagy beszerezni kívánt tárgyi, technikai eszközök részletes leírását, melyből megállapítható, hogy a
kérelmező
ca) a 336. § (1) bekezdésének a) és c) pontjában szereplő központi értékpapír-nyilvántartás vezetését,
valamint a dematerializált értékpapír-előállítást, -törlést és -nyilvántartást pontos, megbízható és átlátható
módon valósítja meg,
cb) adatkezelése megfelel a biztonságos adatvédelem (tárolás, mentés, visszakereshetőség) feltételeinek,
d) a 350/B. §-ban foglalt szabályzatokat,
e) a működés első három évére vonatkozó üzleti tervet,
f) a felelősségbiztosításról szóló szerződést,
g) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a központi értéktári tevékenységét mikor kívánja
megkezdeni és
h) a vezető állású személyek megnevezését.
340/C. § (1) A Felügyelet a központi értéktári tevékenység végzésére jogosító engedélyt visszavonja, ha
a) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szerezték meg;
b) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn és azok megfelelő határidő elteltével sem
állíthatók helyre;
c) a központi értéktár a tevékenységét az engedély kiadásától számított hat hónap elteltével nem kezdte
meg;
d) a központi értéktár a jogszabályban meghatározott rendelkezéseket ismétlődően vagy súlyosan
megszegi;
e) a központi értéktári tevékenység végzésére jogosult fióktelep engedélyét, a fióktelep létesítésére
vonatkozó hozzájárulását, tudomásulvételét a székhelye szerinti, hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság
visszavonta.
(2)

XLIV/B. Fejezet
A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL TEVÉKENYSÉG ENGEDÉLYEZÉSE
340/D. § (1) Központi szerződő fél által végezhető tevékenységek:
a) központi szerződő féli tevékenység
b) a 334. § a) pontjában meghatározott tevékenység.
(2) A központi szerződő félként történő tevékenység végzéséhez szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki,
módosítja és vonja vissza.
(3) A központi szerződő félként történő tevékenység végzésére jogosító engedélyt a Felügyelet annak a
Magyar Köztársaság területén székhellyel rendelkező jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságnak
adja meg, amely rendelkezik
a) legalább 20 millió forint alaptőkével,
b) káreseményenként legalább százmillió forint, és évente összesen legalább százötvenmillió forint
összegű felelősségbiztosítással,
c) legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval, továbbá
elszámolóházzal kötött előszerződéssel,
d) a tevékenység folytatásához szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági feltételekkel és
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e) a 350/E. §-ban meghatározott szabályzatokkal.
(4) Az engedélyezési eljárásban - az elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével
kapcsolatos kérdésekben - az MNB szakhatóságként vesz részt.
(5) Külföldi központi szerződő fél fióktelepe Magyarországon központi szerződő fél tevékenység
végzésére akkor kaphat engedélyt, ha
a) a kérelmező igazolja a (3) bekezdésben foglaltak teljesítését;
b) érvényes és hatályos, a felügyeleti hatóságok kölcsönös elismerésén alapuló, továbbá a fióktelepek
felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás van a Felügyelet és a külföldi kérelmező
székhelye szerinti felügyeleti hatóság között;
c) a kérelmező nyilatkozik arról, hogy korlátlanul helytáll a fióktelep cégneve alatt keletkezett
kötelezettségekért;
d) a kérelmező benyújtja a székhelye szerinti felügyeleti hatóság fióktelep létesítésre vonatkozó
engedélyét, illetőleg hozzájárulását vagy tudomásulvételét tartalmazó nyilatkozatát;
e) a kérelmező székhelye szerinti állam jogszabályai biztosítják a kérelmező prudens, biztonságos
működését; és
f) a kérelmező székhelye szerint hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság igazolja, hogy a kérelmező
székhelye és főirodája is az adott államban van.
340/E. § A központi szerződő fél tevékenység végzéséről szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni
kell:
a) a társaság hatályos létesítő okiratát, három hónapnál nem régebbi cégkivonatát,
b) igazolást az alaptőke befizetéséről,
c) legalább egy befektetési vállalkozással, hitelintézettel vagy árutőzsdei szolgáltatóval, valamint
elszámolóházzal kötött előszerződést,
d) a 350/E. §-ban meghatározott szabályzatokat,
e) szervezeti felépítésének, irányítási, döntési és ellenőrzési rendjének bemutatását, ha ezeket az alapító
okirat nem tartalmazza,
f) a rendelkezésre álló vagy beszerezni kívánt tárgyi, technikai eszközök leírását,
g) a felelősségbiztosításról szóló szerződést,
h) a működés első 3 évére vonatkozó üzleti tervet,
i) a kérelmező nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a központi szerződő fél tevékenységet mikor kívánja
megkezdeni.
340/F. § (1) A Felügyelet a központi szerződő fél tevékenység végzésére jogosító engedélyt akkor vonja
vissza, ha
a) az engedélyt a Felügyelet megtévesztésével vagy más jogszabálysértő módon szerezték meg,
b) az engedély kiadásának feltételei már nem állnak fenn és azok megfelelő határidő elteltével nem
pótolhatók,
c) a központi szerződő fél az engedélyezett tevékenységet hat hónapon belül nem kezdi meg,
d) a központi szerződő fél a tevékenység folytatásával felhagy,
e) a központi szerződő fél a tevékenységre vonatkozó, e törvényben és más jogszabályban meghatározott
előírásokat ismétlődően vagy súlyosan megszegi,
f) a fióktelep formájában működő elszámolóházi tevékenységet végző szervezet létesítőjének
tevékenységi engedélyét a székhely szerinti felügyeleti hatóság visszavonta.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés d) pontja alapján a tevékenység végzésére jogosító engedélyt akkor
vonja vissza, ha a központi szerződő fél ügyfele felé vállalt összes kötelezettségének eleget tett, továbbá
legalább a 321. § (1) bekezdése és a 322. § (4) bekezdése szerinti tőzsdei ügyletek teljesítéséért történő
kötelezettségvállalást más központi szerződő fél, vagy elszámolóház átvette.
340/G. § Ha a kérelmező a 340/B. § a) pont aa) alpontjában, valamint a 340/E. § a) pontjában
meghatározott adatokat nem igazolja, a Felügyelet adatszolgáltatási kérelemmel fordul a szükséges adatokról
nyilvántartást vezető hatósághoz vagy bírósághoz.

XLV. Fejezet
A KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRBAN TÖRTÉNŐ TULAJDONSZERZÉS SZABÁLYAI
341. § (1) A központi értéktárban - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - tulajdoni részesedést
szerezhet:
a) az MNB;
b) központi értéktári tevékenységet végző szervezet, ideértve a külföldi központi értéktári tevékenységet
végző szervezetet;
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c) tőzsdei tevékenységet végző szervezet, ideértve a külföldi tőzsdei tevékenységet végző szervezetet;
d) hitelintézet, ideértve a külföldi hitelintézetet;
e) befektetési vállalkozás, ideértve a külföldi befektetési vállalkozást;
f) elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, ideértve a külföldi elszámolóházi tevékenységet végző
szervezetet;
g) Hpt. szerinti pénzügyi holding társaság.
(2) A központi értéktárban a Magyar Állam, illetőleg a Magyar Állam többségi tulajdonában lévő
vállalkozás közvetlen tulajdoni részesedésének mértéke legalább ötven százalék és egy szavazat.
342. § (1) A központi értéktárban minősített befolyást szerző vagy meglévő befolyását módosító személy
- ha a befolyásának mértéke eléri a huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt, kilencven vagy száz százalékot
- a befolyásszerzést két munkanapon belül
a) bejelenti a Felügyeletnek,
b) tájékoztatja azt az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, amellyel a központi értéktárnak
hatályos megállapodása van.
(2) A központi értéktárban az (1) bekezdésben meghatározott befolyással rendelkező személy - ha
befolyásának mértéke a huszonöt, harminchárom, ötven, hetvenöt, kilencven százalék alá csökken vagy
megszűnik - a befolyásszerzést két munkanapon belül - a bejelentés pillanatában meglévő befolyás
mértékének megjelölésével a) bejelenti a Felügyeletnek,
b) tájékoztatja azt az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, amellyel a központi értéktárnak
hatályos megállapodása van.
(3) A központi értéktár két munkanapon bejelenti a Felügyeletnek, ha tudomást szerez az (1) és (2)
bekezdésben meghatározott mértékű befolyás megszerzéséről, módosulásáról vagy megszűnéséről, és ezzel
egyidejűleg ezt a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi.

XLVI. Fejezet
ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG
343. § (1) A központi értéktárral, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, valamint a központi
szerződő féllel munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személy
befektetési vállalkozásnál, hitelintézetnél, a központi értéktár, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
illetőleg központi szerződő fél ügyfelénél és szabályozott piacra bevezetett értékpapír kibocsátójánál - ide
nem értve az értéktárban, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, illetőleg a központi szerződő
félben tulajdonosi részesedéssel rendelkező pénzügyi holding társaságot a) nem állhat munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban; és
b) nem lehet vezető állású személy.
(2) A központi értéktárnál, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, valamint a központi
szerződő félnél munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban álló személy
befektetési vállalkozásban, hitelintézetben, elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, központi
szerződő félben közvetlen tulajdont nem szerezhet, kivéve a szabályozott piacra bevezetett részvény
tulajdonjogának megszerzését.

XLVII. Fejezet
AZ ELSZÁMOLÓHÁZI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZET
SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szolgáltatási kötelezettsége
344. § (1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szerződést köt azzal a személlyel, aki
a) megfelel az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szabályzatában rögzített pénzügyi
követelményeknek;
b) vállalja az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését;
c) megfelel az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szabályzatában rögzített tárgyi, technikai
feltételeknek; és
d) magára nézve kötelezőnek elfogadja az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szabályzatait.
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(2) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződést
írásba kell foglalni.
(3) Amennyiben az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a központi szerződő fél tevékenységet
nem maga végzi, köteles e tevékenység ellátására központi szerződő féllel szerződést kötni.

Az elszámolóházi tevékenységhez szükséges szabályzatok
345. § (1) A 334. §-ban meghatározott elszámolóházi tevékenységek, és a 335. § (3) bekezdésében
meghatározott elszámolóházi tevékenység mellett végezhető tevékenységek, a 336. § (2) bekezdés a)
pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatás, valamint központi szerződő félként történő
kötelezettségvállalás a Felügyelet által jóváhagyott üzletszabályzat, szabályzatok alapján folytathatóak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elszámolóházi üzletszabályzatban, szabályzatokban meg kell határozni:
a) az ügyfelekkel szembeni jogviszony keletkezésének, megszűnésének rendjét, az ügyfelekkel szemben
támasztott pénzügyi és technikai feltételeket;
b) a klíring és az elszámolás rendjét;
c) a pénzszámlák számlavezetésének rendjét és szabályait;
d) a pénz- és értékpapír-kölcsönzés szabályait;
e) a kockázatok kezelésének módját;
f) a kötelező biztosíték képzésének, felhasználásának módját;
g) a tőzsdei ügylet elszámolásához kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait;
h) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének rendjét;
i) az ügyfelek által az elszámolóház részére nyújtandó információ körét, az információnyújtás rendjét;
j) az elszámolóház által alkalmazható szankciók körét és a jogorvoslat rendjét;
k) az elszámolóház vezető tisztségviselői és alkalmazottai által végezhető befektetési tevékenység
szabályait;
l) az elszámolóház által a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjat;
m)
n) központi értéktári tevékenységet végző elszámolóháznak a 350/B. § (2) bekezdésének b), c) és e)
pontjában foglaltakat;
o) központi szerződő fél tevékenységet végző elszámolóháznak a 350/E. § (2) bekezdésének b) pontjában
foglaltakat.
(3) Az üzletszabályzatban, illetve a szabályzatokban kell meghatározni az ügyletek teljesítésével
kapcsolatosan azt az időpontot, melyet követően a klíring, illetve elszámolási utasítás visszavonhatatlan.
(4) Az üzletszabályzatnak és a szabályzatoknak az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet
ügyfeleire nézve biztosítania kell az egyenlő bánásmód követelményének megtartását.
(5) Az üzletszabályzat és a szabályzatok rendelkezéseinek tervezetét az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezet véleményezteti azzal a tőzsdével, amelynek szerződés alapján tőzsdei elszámolást végez.
(6) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzatának és szabályzatainak
alkalmazhatóságához szükséges engedélyt a Felügyelet adja ki, módosítja és vonja vissza. Az engedélyezési
eljárásban - az elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével kapcsolatos kérdésekben - az
MNB szakhatóságként vesz részt.
(7) A Felügyelet az engedélyt nem adja ki, ha
a) az üzletszabályzat és a szabályzat nem felel meg e törvény vagy más jogszabály rendelkezéseinek,
b) a szabályzat nincs összhangban az üzletszabályzat vagy más szabályzat rendelkezésével,
c) az MNB a szakhatósági állásfoglalásban a hozzájárulást megtagadja.
(8) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az üzletszabályzatát, valamint azok módosítását a
Felügyelet jóváhagyását követően a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján
nyilvánosságra hozza. A (2) bekezdés e) és l) pontjában meghatározott szabályzat közzétételétől az
elszámolási tevékenységet végző szervezet eltekinthet.
(9) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet üzletszabályzata és szabályzatai, illetve azok
módosításai a (6) bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatalt követően lépnek hatályba.
(10) A Felügyelet különösen indokolt esetben elrendelheti a szabályzat, illetve módosításának a (9)
bekezdésben meghatározott határidőtől legfeljebb harminc nappal későbbi hatálybalépését.
(11) Az elszámolóház szabályzata a bíróság előtt megtámadható, ha az e törvény vagy más jogszabály
előírásaival ellentétes.

Az elszámolóházi tevékenység végzésére vonatkozó speciális szabályok
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346. § (1) Az elszámolóház az általa elszámolt ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében,
szabályzatában meghatározott garanciarendszert működtet, ennek keretében garanciaalapok, kötelező
biztosítékok képzését, óvadék elhelyezését írja elő. Az elszámolóház szabályzatában rögzített módon, az
óvadéki jogosult kedvezményezettségével történő zárolás a Ptk. 270. § (2) bekezdése szerinti átadásnak
minősül.
(2) Az ügyletek teljesítéséhez az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet szabályzata által
meghatározott módon és mértékben biztosítékként megkövetelt és az ügyfelek elszámolóház, illetve központi
értéktár által vezetett számláin elkülönítetten nyilvántartott pénzügyi eszköz az ügylet teljesítéséhez óvadékul
szolgál.
(3) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet ügyfelének nemteljesítése esetén valamennyi, az
ügyfél az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél, illetve központi értéktárnál nyilvántartott saját
tulajdonú pénzügyi eszköze az ügylet teljesítéséhez óvadékul szolgál. A garanciaalap képzésére és
felhasználására is az óvadékra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az e § szerinti óvadék igénybevétele esetén az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet az
ügyfelét az óvadék haladéktalan visszapótlására szólítja fel. Az óvadék az ügyfél bevételeiből minden más
követelést megelőzően visszapótolandó.
347. § (1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a befektetési vállalkozás, hitelintézet,
árutőzsdei szolgáltató tulajdonát képező, és az ügyfeleiket megillető bármely pénzügyi eszközt és
pénzeszközt egymástól és saját vagyonától elkülönítve köteles nyilvántartani.
(2)
(3) Az elszámolóház nem köteles csatlakozni az Országos Betétbiztosítási Alaphoz, a Befektető-védelmi
Alaphoz.
348. § (1) Az elszámolóház jogosult a szabályzatában meghatározott módon kockázatkezelési célra
létrehozott garanciaalap kezelését végezni.
(2) Az elszámolóház szabályzatában meghatározott kényszerintézkedés során tagsági jogot megtestesítő
értékpapír vásárlása céljára azok vételárának száz százalékáig nyújthat kölcsönt.
349. § Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet a szabályzatában meghatározottak szerint
értékpapír-kölcsönzési rendszert működtethet. Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által
működtetett kölcsönzési rendszer keretében kötött kölcsönügyletek esetében a felek a 168. § (3) és (4)
bekezdéseiben foglaltaktól eltérő feltételekben is megállapodhatnak.
350. § (1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet jövőbeni veszteségei fedezetére tartalékot
képez. Elszámolóház esetében a tartalékképzés módjára és mértékére a Hpt. rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2)

XLVII/A. Fejezet
A KÖZPONTI ÉRTÉKTÁR SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
A központi értéktár szolgáltatási kötelezettsége
350/A. § (1) A központi értéktár szerződést köt azzal a személlyel, aki
a) megfelel a központi értéktár szabályzatában rögzített pénzügyi követelményeknek;
b) vállalja az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését;
c) megfelel a központi értéktár szabályzatában meghatározott tárgyi, technikai feltételeknek; és
d) magára nézve kötelezőnek elfogadja a központi értéktár szabályzatait.
(2) A központi értéktár által nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződést írásba kell foglalni.
(3) A központi értéktár köteles a szolgáltatását igénybe venni kívánó ügyféllel szerződést kötni, ha az
megfelel a más jogszabályban meghatározott feltételeknek.

A központi értéktári tevékenységhez szükséges szabályzatok
350/B. § (1) A 336. § (1) bekezdésében foglalt központi értéktári tevékenységek, a 336. § (2)
bekezdésében meghatározott kiegészítő befektetési szolgáltatási, illetve az ott felsorolt egyéb tevékenységek
a Felügyelet által jóváhagyott, (2) bekezdésben foglaltak szerinti szabályzatok alapján végezhetők. A
szabályzat módosítása esetén a szabályzat készítésére vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
(2) A központi értéktár szabályzata tartalmazza
a) az ügyfelekkel szembeni jogviszony keletkezésének, megszűnésének rendjét, az ügyfelekkel szemben
támasztott pénzügyi és technikai feltételeket;

567

b) a központi értékpapírszámlák számlavezetésének rendjét és szabályait;
c) az ügyfelek által a központi értéktár részére nyújtandó információ körét, az információnyújtás rendjét;
d) a központi értéktár által alkalmazható szankciók körét és a jogorvoslat rendjét;
e) a letéti szolgáltatás igénybevételének szabályait;
f) a központi értéktár által a szolgáltatást igénybe vevők részére felszámított díjat; és
g) az értékpapír-kölcsönzés szabályait.
(3) Az üzletszabályzatban, illetve a szabályzatokban kell meghatározni az ügyletek elszámolásával
kapcsolatosan azt az időpontot, melyet követően a klíring, illetve elszámolási utasítás visszavonhatatlan.
(4) Az üzletszabályzatnak és a szabályzatoknak a központi értéktár ügyfeleire nézve biztosítania kell az
egyenlő bánásmód követelményének megtartását.
(5) A (2) bekezdésben foglalt szabályzatok alkalmazhatóságához szükséges engedélyt a Felügyelet adja
ki, módosítja és vonja vissza. Az engedélyezési eljárásban - az elszámolási rendszer hatékony és megbízható
működésével kapcsolatos kérdésekben - az MNB szakhatóságként vesz részt.
(6) A Felügyelet az engedély megadását megtagadja, ha
a) a szabályzat nem felel meg e törvény vagy más jogszabály rendelkezéseinek,
b) a szabályzat nincs összhangban más szabályzat rendelkezéseivel,
c) az MNB a szakhatósági állásfoglalásban a hozzájárulást megtagadja.
(7) A Felügyelet engedélyét követően a központi értéktár a (2) bekezdésben meghatározott szabályzatokat
a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi.
(8) A Felügyelet különösen indokolt esetben elrendelheti a szabályzat, illetve módosításának a (7)
bekezdésben meghatározott határidőtől legfeljebb harminc nappal későbbi hatálybalépését.
(9) A központi értéktár szabályzata bíróság előtt megtámadható, ha az e törvényben foglaltakkal, vagy
más jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz.

A központi értéktári tevékenység végzésére vonatkozó speciális szabályok
350/C. § (1) A központi értéktár az ügylet teljesítésének biztosítása érdekében, a szabályzatában óvadék
elhelyezését írhatja elő. A központi értéktár szabályzatában rögzített módon, az óvadéki jogosult
kedvezményezettségével történő zárolás a Ptk. 270. § (2) bekezdése szerinti átadásnak minősül.
(2) Az ügylet teljesítéséhez az ügyfél központi értéktár által vezetett számláján elkülönítetten
nyilvántartott pénzügyi eszköz az ügylet teljesítéséhez óvadékul szolgál.
(3) A központi értéktár ügyfelének nemteljesítése esetén valamennyi az ügyfél központi értéktárnál,
illetve elszámolóháznál nyilvántartott saját tulajdonú pénzügyi eszköze az ügylet teljesítéséhez óvadékul
szolgál.
(4) Az e § szerinti óvadék igénybevétele esetén a központi értéktár ügyfelét az óvadék haladéktalan
visszapótlására szólítja fel. Az óvadék az ügyfél bevételeiből minden más követelést megelőzően
visszapótolandó.

XLVII/B. Fejezet
A KÖZPONTI SZERZŐDŐ FÉL SZOLGÁLTATÁSÁRA VONATKOZÓ
SZABÁLYOK
A központi szerződő fél szolgáltatási kötelezettsége
350/D. § (1) A központi szerződő fél szerződést köt azzal a személlyel, aki
a) megfelel a központi szerződő fél szabályzatában rögzített pénzügyi követelményeknek;
b) vállalja az előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését;
c) megfelel a központi szerződő fél szabályzatában rögzített tárgyi, technikai feltételeknek; és
d) magára nézve kötelezőnek elfogadja a központi szerződő fél szabályzatait.
(2) A központi szerződő fél által nyújtott szolgáltatásra irányuló szerződést írásba kell foglalni.

A központi szerződő fél tevékenységhez szükséges szabályzatok
350/E. § (1) A központi szerződő fél tevékenység a Felügyelet által jóváhagyott, a (2) bekezdés szerinti
szabályzatok alapján végezhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályzatokban meg kell határozni
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a) az ügyfelekkel szembeni jogviszony keletkezésének, megszűnésének rendjét, az ügyfelekkel szemben
támasztott pénzügyi, technikai feltételeket,
b) az ügylet teljesítéséhez kapcsolódó kötelezettségvállalás szabályait,
c) a kockázatok kezelésének módját,
d) a kötelező biztosítékok képzésének, felhasználásának módját,
e) a garanciaalapok képzésének, igénybevételének, kezelésének rendjét,
f) az ügyfelek által a központi szerződő fél részére nyújtandó információ körét, az információnyújtás
rendjét,
g) a központi szerződő fél által alkalmazható szankciók körét és a jogorvoslat rendjét,
h) a szolgáltatást igénybevevők részére felszámított díjat.
(3) A szabályzatoknak a központi szerződő fél ügyfeleire nézve biztosítania kell az egyenlő bánásmód
követelményének megtartását.
(4) A (2) bekezdésben foglalt szabályzatok alkalmazhatóságához szükséges engedélyt a Felügyelet adja
ki, módosítja és vonja vissza. Az engedélyezési eljárásban - az elszámolási rendszer hatékony és megbízható
működésével kapcsolatos kérdésekben - az MNB szakhatóságként vesz részt.
(5) A Felügyelet az engedély megadását megtagadja, ha
a) a szabályzat nem felel meg e törvény vagy más jogszabály rendelkezéseinek,
b) a szabályzat nincs összhangban más szabályzat rendelkezéseivel,
c) az MNB a szakhatósági állásfoglalásban a hozzájárulást megtagadja.
(6) A Felügyelet engedélyét követően a központi szerződő fél a (2) bekezdésben meghatározott
szabályzatokat a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi.
(7) A Felügyelet különösen indokolt esetben elrendelheti a szabályzat, illetve módosításának a (6)
bekezdésben meghatározott határidőtől legfeljebb harminc nappal későbbi hatálybalépését.
(8) A központi szerződő fél szabályzata bíróság előtt megtámadható, ha az e törvényben foglaltakkal,
vagy más jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket tartalmaz.

A központi szerződő fél tevékenység végzésére vonatkozó speciális szabályok
350/F. § (1) A központi szerződő fél az általa garantált ügyletek teljesítésének biztosítása érdekében,
szabályzatában meghatározott garanciarendszert működtet, ennek keretében garanciaalapok, kötelező
biztosítékok képzését, óvadék elhelyezését írja elő. A központi szerződő fél szabályzatában rögzített módon,
az óvadéki jogosult kedvezményezettségével történő zárolás a Ptk. 270. § (2) bekezdése szerinti átadásnak
minősül.
(2) Az ügyletek teljesítéséhez a központi szerződő fél szabályzata által meghatározott módon és
mértékben biztosítékként megkövetelt és az ügyfelek elszámolóházi tevékenységet végző szervezet által,
illetve központi értéktár által vezetett számláin elkülönítetten nyilvántartott pénzügyi eszköz az ügylet
teljesítéséhez óvadékul szolgál.
(3) A központi szerződő fél ügyfelének nemteljesítése esetén valamennyi, az ügyfél az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezetnél, illetve központi értéktárnál nyilvántartott saját tulajdonú pénzügyi eszköze
az ügylet teljesítéséhez óvadékul szolgál. A garanciaalap képzésére és felhasználására is az óvadékra
vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(4) Az e § szerinti óvadék igénybevétele esetén a központi szerződő fél az ügyfelét az óvadék
haladéktalan visszapótlására szólítja fel. Az óvadék az ügyfél bevételeiből minden más követelést
megelőzően visszapótolandó.
(5) A központi szerződő fél jogosult a tevékenységéhez kapcsolódó informatikai feladatokat kiszervezni.
Abban az esetben, ha az informatikai feladatok kiszervezése olyan személy részére történik, amely megfelel
a központi szerződő fél számára előírt technikai feltételeknek, akkor ezen előírások teljesítését a kiszervezett
tevékenységet végző személynél kell vizsgálni.

XLVIII. Fejezet
BEFEKTETÉSI SZABÁLYOK
351. § (1) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a központi értéktár, valamint a központi
szerződő fél nem szerezhet olyan részesedést, illetőleg nem létesíthet olyan tagsági viszonyt vállalkozásban,
amely esetben a vállalkozás tartozásaiért a részesedés mértékére való tekintet nélkül korlátlanul felel.
(2) A központi értéktár közvetlen tulajdoni részesedést - a (3) bekezdés kivételével - kizárólag az általa
folytatott tevékenység végzésével összefüggésben szerezhet
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a) pénzügyi intézményben, ideértve a külföldi pénzügyi intézményt;
b) befektetési vállalkozásban, ideértve a külföldi befektetési vállalkozást;
c) tőzsdei tevékenységet végző társaságban, ideértve a külföldi tőzsdei tevékenységet végző társaságot;
d) elszámolóházi, központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetben, ideértve a
külföldi elszámolóházi, központi értéktári, központi szerződő fél tevékenységet végző szervezetet;
e) olyan járulékos vállalkozásban, amelynek kizárólag pénzügyi intézményben, befektetési
vállalkozásban, tőzsdében, központi értéktári, elszámolóházi, központi szerződő fél tevékenységet végző
szervezetben lehet tulajdoni részesedése.
(3) A központi értéktár másodlagos értékpapír kibocsátása céljából jogosult nyilvánosan kibocsátott
értékpapír tulajdonjogának megszerzésére.
(4) Az ügyfél központi értéktárral szemben fennálló tartozása fejében megszerzett részesedést a központi
értéktár egy éven belül köteles elidegeníteni.
(5) A központi értéktár saját tőkéje részét képező szabad pénzeszközei terhére
a) az Európai Unió vagy az OECD tagállama által kibocsátott állampapírt szerezhet;
b) az Európai Unió vagy az OECD tagállamában bejegyzett hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírt szerezhet;
c) betétet helyezhet el az MNB-nél és az Európai Unió vagy az OECD tagállamában bejegyzett
hitelintézetnél; valamint
d) repóügyletet köthet.

Adatkezelés és titokvédelem
352. § (1) A központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél
az e törvényben szabályozott feladata ellátásához azon ügyletek tekintetében, amelyeknél szerződő félként
szerepel, személyes adatot kezelhet.
(2) A központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő fél az e
törvényben szabályozott feladata ellátása érdekében jogosult az e § alapján kezelt személyes adatokat külön
felhatalmazás nélkül egymásnak átadni.
(3) A központi értéktár, a központi szerződő fél és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet
működése során az üzleti titokra, a banktitokra, fizetési titokra, az értékpapírtitokra és a bennfentes
kereskedelem és a piacbefolyásolás tilalmára vonatkozó rendelkezések szerint jár el.
(4) Ha a központi értéktár, a központi szerződő fél és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet
feladatkörében eljárva e törvény, illetőleg e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabály megsértését
észleli, arról haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.

Kiszervezés
352/A. § (1) A központi értéktár, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi szerződő
fél (a 352/A-352/C. § alkalmazásában a továbbiakban: vállalkozás) - a (2)-(5) bekezdésben, valamint a
352/B. és 352/C. §-ban foglaltakra figyelemmel - tevékenységét vagy szolgáltatását kiszervezheti.
(2) A kiszervezés
a) nem eredményezheti a vállalkozás vezető állású személyei hatáskörének átadását,
b) nem eredményezhet változást az ügyfél és a vállalkozás közötti szerződéses viszonyban és nem
befolyásolhatja a vállalkozás ügyfél felé fennálló, e törvényben foglalt kötelezettségeinek teljesítését, és
c) nem eredményezhet változást az e törvény szerinti, tevékenység végzésére jogosító engedély
megszerzéséhez szükséges feltételek teljesítésében.
(3) Ha a vállalkozás e törvényben szabályozott tevékenységet, vagy kritikus funkcióját szervezi ki, a
kiszervezésről szóló megállapodás megkötését megelőzően meggyőződik arról, hogy a leendő szerződő fél
a) rendelkezik-e a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenység vagy funkció
ellátásához szükséges valamennyi jogszabályban meghatározott személyi, tárgyi, technikai feltételekkel,
illetve a szükséges hatósági bejelentési kötelezettségének eleget tett-e,
b) szervezeti megoldása, működési és eljárási szabályai alkalmasak-e a kiszervezésről szóló megállapodás
tárgyát képező tevékenység vagy funkció hatékony és eredményes ellátására, a hatékony ellenőrzésre és a
kockázatok kezelésére,
c) szervezeti megoldása, működési és eljárási szabályai alkalmasak-e a kiszervezésről szóló megállapodás
tárgyát képező tevékenység vagy funkció ellátása során felhasznált vagy keletkező, a vállalkozásra, a
vállalkozás ügyfeleire, leendő szerződő feleire vonatkozó adatok jogszabályszerű kezelésére és védelmére,
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d) rendelkezik-e mindazokkal a szervezeti megoldásokkal, működési és eljárási szabályokkal, valamint
személyi és tárgyi feltételekkel, amelyek biztosítják, hogy a vállalkozás számára minden, a felügyeleti
hatóság eljárásához szükséges információt és adatot az elvárt formában és határidőben szolgáltasson, és
e) rendelkezik-e olyan vészforgatókönyvvel, amely a vészhelyzetek megoldására és a biztonsági eszközök
rendszeres felülvizsgálatára vonatkozó szabályokat tartalmazza.
(4) A vállalkozás kritikus funkció kiszervezéséről szóló megállapodást csak azzal köthet, aki megfelel a
(3) bekezdésben foglaltaknak.
(5) A vállalkozás az (1) bekezdésben meghatározott tevékenysége vagy szolgáltatása kiszervezésére
harmadik országban székhellyel rendelkező személlyel vagy szervezettel akkor köthet megállapodást, ha a
leendő szerződő megfelel a (3) bekezdésben foglaltaknak, valamint:
a) a székhelye szerinti állam e tevékenység végzésére irányadó jogszabályainak és a hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatóság prudenciális felügyelete alatt áll, és
b) a kiszervezett tevékenységére nézve hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság és a Felügyelet között
együttműködési megállapodás van hatályban.
(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában kritikus funkciónak minősül minden olyan funkció, amelynek
végrehajtásában tapasztalható hiányosság vagy eltérés kétségessé teszi a vállalkozás e törvényben előírt
kötelezettségeinek teljesítését, jövedelmezőségét vagy a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésének
folyamatosságát.
(7) Nem minősül a (3) és (4) bekezdés alkalmazásában kritikus funkciónak
a) a jogi tanácsadás,
b) az alkalmazottak képzése és továbbképzése,
c) a számlázás,
d) a vállalkozás helyiségei és alkalmazottai biztonságának megteremtését célzó tevékenység,
e) szabványosított piaci információ szolgáltatása,
f) az árindikáció szolgáltatása.
352/B. § (1) A kiszervezésről szóló megállapodást a szerződő felek írásba foglalják.
(2) A kiszervezésről szóló megállapodásban a felek rendelkeznek
a) a szerződés időtartamáról,
b) a szerződő felek jogairól és kötelezettségeiről,
c) a kiszervezésre kerülő tevékenységről.
(3) A kiszervezésről szóló megállapodásban a (2) bekezdés b) pontjában foglalt jogok és kötelezettségek
között a felek rendelkeznek legalább
a) a kiszervezett tevékenység végzésének a 352/A. § (3) bekezdésének a)-e) pontjában foglalt feltételek
szerinti értékelésének rendszerességéről és módjáról,
b) a 352/C. § szerinti értékelés során feltárt hiányosságok rendezésének szabályairól,
c) a 352/A. § (3) bekezdésének d) pontjában meghatározott felügyeleti hatóság ellenőrzési eljárásához a
vállalkozás számára szükséges információ- és adatszolgáltatás rendjéről és módjáról,
d) a kiszervezett tevékenységet végző felügyeleti hatósággal történő együttműködésének
kötelezettségéről, és
e) a kiszervezett tevékenység végzésének a 352/A. § (3) bekezdésének a)-e) pontjában foglalt feltételeiben
bekövetkezett változás vállalkozás felé történő jelentésének módjáról.
352/C. § (1) A vállalkozás a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenysége vagy
szolgáltatása megfelelő színvonalú ellátása érdekében
a) folyamatosan értékeli a 352/A. § (3) bekezdésének a)-e) pontjában foglaltak teljesülését, és
b) minden naptári évben, legkésőbb a tárgyévet követő május 31-ig, külön jogszabályban meghatározott
tartalommal jelentést készít az a) pontban foglaltakról és azt egyidejűleg megküldi a Felügyeletnek.
(2) Ha a vállalkozás a kiszervezésről szóló megállapodásban foglaltak megsértését állapítja meg,
amelynek következménye, hogy a 352/A. § (3) bekezdésének a)-e) pontjában foglaltak nem teljesülnek,
a) felszólítja a kiszervezést végzőt a szerződésszerű teljesítésre, vagy
b) ha a szerződésszerű állapot nem állítható helyre, felmondja a kiszervezésről szóló megállapodást.
(3) A megállapodás (2) bekezdés b) pontjában meghatározott felmondása nem eredményezheti a
vállalkozás tevékenységének vagy szolgáltatásának szünetelését, vagy minőségének csökkenését.

XLIX. Fejezet
AZ ELSZÁMOLÓHÁZI, A KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRI, ILLETVE A KÖZPONTI
SZERZŐDŐ FÉL TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐ SZERVEZET FELSZÁMOLÁSA
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353. § (1) Az elszámolóház elleni felszámolási eljárás során a hitelintézetek felszámolására vonatkozó
általános szabályokat a (2)-(3) bekezdésben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, valamint a központi szerződő fél ellen indított
felszámolási eljárás esetén nem tartozik az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi szerződő
fél felszámolási vagyonába a 346. §-ban, illetve a 350/F. §-ban meghatározott biztosíték és óvadék.
(3) Az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi szerződő féllel szembeni
számlakövetelések kielégítésére - a Cstv. 57. §-ában meghatározott kielégítési sorrendtől eltérően - a
felszámolási költségek kielégítését követően kerül sor.
(4) A központi értéktár felszámolása során az ügyfelek által a központi értéktárnál letétbe helyezett
értékpapír, az ügyfelek értékpapírszámláin, illetőleg értékpapír-letéti számláin nyilvántartott értékpapír nem
képezi a felszámolási vagyon részét. A felszámolási eljárás során az ügyfél értékpapír-követelése helyébe
lépő pénzkövetelés az eredeti értékpapír-követeléssel azonos módon kezelendő. A központi értéktár ellen
indított felszámolási eljárás esetén nem tartozik a központi értéktár felszámolási vagyonába a 350/C. §-ban
meghatározott óvadék.
(5) Ha az ügyfelek tulajdonát képező, a (4) bekezdésben meghatározott ügyfélvagyon részben, vagy
egészben nem adható vissza az ügyfeleknek, akkor - a Cstv. 57. §-ában meghatározott kielégítési sorrendtől
eltérően - a felszámolási költségek kielégítését követően a központi értéktár vagyonából először ezen
ügyfelek követelését kell kielégíteni.
(6) Nem kell alkalmazni a (4) és (5) bekezdésben meghatározott előírást a központi értéktár minősített
befolyással rendelkező tulajdonosa és vezető tisztségviselője tulajdonát képező értékpapír és pénzeszköz
esetében.
(7) Másodlagos értékpapír kibocsátása esetén a felszámolási eljárás során az elsődleges értékpapír a
másodlagos értékpapír tulajdonosai által letétbe helyezett, az ügyfelek tulajdonát képező értékpapírként
kezelendő, és az nem képezi a felszámolási vagyon részét.
(8) A központi értéktár felszámolása esetén a Hpt. 5. számú mellékletében meghatározott alárendelt
kölcsöntőkéből, valamint kiegészítő alárendelt kölcsöntőkéből eredő tartozást a Cstv. 57. § (1) bekezdésének
g) pontjában meghatározott tartozás kielégítését követően kell kielégíteni.

L. Fejezet
A KÖZPONTI ÉRTÉKTÁRI TEVÉKENYSÉGHEZ KAPCSOLÓDÓ SPECIÁLIS
SZABÁLYOK
354. § (1) A központi értéktár a szabályzatában meghatározottak szerint értékpapír-kölcsönzési rendszert
működtethet. A központi értéktár által működtetett kölcsönzési rendszer keretében kötött kölcsönügyletek
esetében a felek a 168. § (3) és (4) bekezdéseiben foglaltaktól eltérő feltételekben is megállapodhatnak.
(2) Az ISIN azonosítót értékpapír esetében a kibocsátó, egyéb tőzsdei termék esetén az a tőzsdei
tevékenységet végző szervezet köteles megkérni, amely által működtetett tőzsdén azt forgalmazzák.
(3) A központi értéktár az ISIN azonosító kiadására vonatkozó kérelem beérkezését követő három
munkanapon belül megküldi a kérelmezőnek az ISIN azonosítót, továbbá az ISIN azonosítóhoz
kapcsolódóan nyilvántartott adatokról kiállított igazolást.
(4) A központi értéktár az ISIN azonosító kiadására vonatkozó kérelem beérkezését követő három
munkanapon belül a kérelmet elutasítja, ha a kérelmező által megadott adatok alapján a kérelemben foglaltak
nem teljesíthetőek.

TIZENEGYEDIK RÉSZ
A TŐKEPIACON TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ SZERVEZETEKRE
VONATKOZÓ KÖZÖS SZABÁLYOK
LI. Fejezet
RÉSZVÉNYKÖNYVVEZETÉS
355. § (1) A befektetési vállalkozás, részvénytársasági formában működő árutőzsdei szolgáltató,
befektetési alapkezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetve központi értéktár
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részvényeiről és a részvények tulajdonosairól olyan részvénykönyvet köteles a befektetési vállalkozás
igazgatósága vezetni, amely legalább a következő adatokat tartalmazza:
a) a részvénytulajdonos nevét, természetes személy esetén lakcímét, anyja nevét, állampolgárságát, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság esetén székhelyét;
b) ha a részvénynek több tulajdonosa van, akkor a tulajdonosok és a közös képviselő a) pontban
meghatározott adatait;
c) a részvény értékpapírkódját, illetőleg sorozatát és névértékét;
d) a részvény fajtáját;
e) a részvényszerzés időpontját;
f) a részvényszerzés részvénykönyvbe történő bejegyzésének időpontját;
g) a felülbélyegzés időpontját;
h) a részvény bevonásának és megsemmisítésének időpontját; és
i) a tulajdonszerzéssel összefüggő felügyeleti határozat ügyszámát és időpontját.
(2) A részvénykönyvet úgy kell vezetni, hogy abból megállapítható legyen minden változtatás, módosítás,
törlés vagy javítás, illetőleg az adatot bejegyző személye, valamint a bejegyzés jogalapja és időpontja.
(3) Befektetési vállalkozás, tőzsde és elszámolóházi tevékenységet végző szervezet részvénykönyve
mellékleteként nyilván kell tartani a legalább öt százalékot elérő tulajdonos által a befektetési vállalkozásban,
tőzsdében, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben fennálló közvetett tulajdonának
azonosításra alkalmas adatait is. A befektetési vállalkozásban, tőzsdében, illetve elszámolóházi
tevékenységet végző szervezetben ötszázalékos vagy ezt meghaladó tulajdoni hányaddal rendelkező, illetve
ilyen hányadot megszerző tulajdonos a befektetési vállalkozásban, tőzsdében, illetve elszámolóházi
tevékenységet végző szervezetben birtokolt közvetett tulajdonát, illetve annak változását - az azonosításra
alkalmas adatok egyidejű közlésével - köteles a befektetési vállalkozásnak, a tőzsdének, illetve az
elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnek bejelenteni.
(4) A (3) bekezdésben foglalt kötelezettségét nem teljesítő tulajdonos szavazati jogát a kötelezettség
teljesítéséig e törvény erejénél fogva nem gyakorolhatja.

Vezető állású személyekre és minősített befolyással rendelkezőkre vonatkozó
feltételek
356. § (1) Befektetési alapkezelőnél, szabályozott piacnál, tőzsdénél, elszámolóházi tevékenységet végző
szervezetnél, illetve központi értéktárnál vezető állású személynek az választható meg, illetve az nevezhető
ki, aki
a) felsőfokú végzettséggel rendelkezik;
b) legalább hároméves pénzügyi szakmai és pénzügyi, illetve gazdasági területen szerzett vezetői
gyakorlattal rendelkezik;
c) büntetlen előéletű;
d) akivel szemben a 357. §-ban meghatározott kizáró ok nem áll fenn.
(2) A pénzügyi holding társaság és a vegyes pénzügyi holding társaság tevékenységét ténylegesen irányító
vezető állású személynek az választható meg, aki megfelel az (1) bekezdésben meghatározott feltételeknek.
357. § (1) A 308. §, a 359. §, valamint a 11. számú melléklet 1-4. pontja alkalmazásában kizáró ok olyan
személlyel szemben áll fenn, aki
a) tíz százalékot elérő vagy azt meghaladó közvetlen, illetőleg közvetett részesedéssel rendelkezik,
rendelkezett, illetve vezető állású személy volt olyan a Felügyelet által felügyelt intézményben, amely öt
éven belül fizetésképtelenné vált, vagy fizetésképtelenségét csak felügyeleti intézkedéssel lehetett elkerülni,
illetve amelynek tevékenységi engedélyét a Felügyelet visszavonta, és akinek személyes felelősségét e
helyzetek kialakulásáért jogerős határozat megállapította;
b) súlyosan vagy ismételten megsértette a Felügyelet feladatkörébe eső törvények, illetve e törvények
felhatalmazása alapján kiadott jogszabály előírásait és emiatt vele szemben a Felügyelet, más hatóság vagy
bíróság öt évnél nem régebben kelt jogerős határozatban szankciót alkalmazott, illetőleg akit a tőzsde vagy
más szervezet etikai bizottsága, tanácsa öt éven belül súlyos etikai vétség elkövetése miatt elmarasztalt;
c) lakóhelye (tartózkodási helye) vagy székhelye szerinti ország hatóságaitól információ nem szerezhető
meg, és a tulajdonszerzési engedélyezés elbírálásához szükséges információ megadását önként nem vállalja.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a személyre szóló bírságot csak akkor kell kizáró
okként figyelembe venni, ha erre az elbírálást megelőző öt év alatt legalább három esetben került sor.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott rendelkezésekkel érintett személy ellen a Btk. XV. Fejezetének
VII. és VIII. Címében, illetve a XVII. és a XVIII. Fejezetében meghatározott bűncselekmény miatt az ügyész
vádat emelt, illetőleg külföldön olyan vagyon elleni vagy gazdasági bűncselekmény miatt, amely a magyar
jog szerint büntetendő, az illetékes hatóság vádat emelt, a büntetőeljárás befejezéséig
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a) a büntetőeljárás alá vont személy befektetési alapkezelőnél, szabályozott piacnál, tőzsdénél,
elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél a 11. számú melléklet 1-4. pontjában meghatározott
tisztségéhez, munkaköréhez tartozó feladatokat nem láthat el, tőzsdénél, illetőleg elszámolóházi
tevékenységet végző szervezetnél vezető állású személy nem lehet;
b) a Felügyelet a 307. § (2) bekezdésében, illetőleg a 343. § (2) bekezdésében meghatározott engedélyt az egyéb feltételek megléte esetén - a tulajdonos szavazati jogának felfüggesztésével adja meg.
(4) Az (1)-(3) bekezdésben meghatározott kizáró okokat a kérelmező külföldi tevékenysége tekintetében
is vizsgálni kell.
(5)

Könyvvizsgálat
358. § (1) Befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetve központi értéktár által - a Gt.-nek a könyvvizsgálóra vonatkozóan meghatározott feltételein
túlmenően - könyvvizsgálói feladatok ellátására csak akkor adható az érvényes könyvvizsgálói engedéllyel
rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére megbízás, ha
a) a könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési
vállalkozási minősítéssel;
b) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a befektetési alapkezelőben, a kockázati tőkealap-kezelőben, a
tőzsdében, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, illetve a központi értéktárban közvetlen vagy
közvetett tulajdonnal;
c) a könyvvizsgálónak nincs a befektetési alapkezelővel, a kockázati tőkealap-kezelővel, a tőzsdével, az
elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, illetve a központi értéktárral szemben fennálló tartozása;
valamint
d) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, a központi értéktár és annak minősített befolyással rendelkező tulajdonosa a könyvvizsgáló cégben
közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik.
(2) Az alapkezelő a befektetési alap éves beszámolójának ellenőrzésével könyvvizsgálót köteles megbízni.
Az alapkezelő által megbízott könyvvizsgáló köteles ellenőrizni azt is, hogy az alapkezelő a befektetési alap
kezelése során betartja-e a kezelési szabályzatban foglalt előírásokat.
(3) Az alapkezelő a (2) bekezdésben meghatározott feladat ellátására csak olyan, érvényes könyvvizsgálói
engedéllyel rendelkező, bejegyzett könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) részére akkor adhat megbízást,
ha
a) a könyvvizsgáló (könyvvizsgálói társaság) rendelkezik pénzügyi intézményi vagy befektetési
vállalkozási minősítéssel,
b) a könyvvizsgáló nem rendelkezik a befektetési alapkezelőben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal,
c) a könyvvizsgálónak nincs a befektetési alapkezelővel szemben fennálló tartozása, valamint
d) a befektetési alapkezelő és annak befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa a könyvvizsgáló
cégben közvetlen vagy közvetett tulajdonnal nem rendelkezik.
(4) Az (1) bekezdés b)-c) pontjaiban, valamint a (3) bekezdés b)-c) pontjaiban foglalt korlátozásokat a
könyvvizsgáló közeli hozzátartozójára is alkalmazni kell.
(5) A befektetési alapkezelő, a befektetési alap, a tőzsde, illetőleg az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet természetes személy könyvvizsgálójának megbízatása legfeljebb öt évig tarthat, és az nem
hosszabbítható meg. A könyvvizsgálói társaság által alkalmazott vagy megbízott könyvvizsgáló legfeljebb öt
évig láthat el könyvvizsgálói feladatokat ugyanannál a befektetési alapkezelőnél, befektetési alapnál,
tőzsdénél, illetőleg elszámolóházi tevékenységet végző szervezetnél.
(6) Az (1), illetőleg a (3) bekezdésben előírtakon túlmenően további követelmény a természetes személy
könyvvizsgálóval szemben, hogy egyidejűleg legfeljebb öt azonos típusú intézménynél, illetőleg öt
befektetési alapnál láthat el könyvvizsgálói feladatot, és az egy intézménytől, illetőleg egy befektetési
alapkezelőtől származó jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) harminc
százalékát. Az egy tulajdonosi csoportba tartozó hitelintézetektől, pénzügyi vállalkozásoktól, befektetési
vállalkozásoktól, befektetési alapkezelőtől, tőzsdétől és elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől,
illetőleg a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alaptól származó
összesített jövedelme (bevétele) nem haladhatja meg éves jövedelmének (bevételének) hatvan százalékát.
(7) A könyvvizsgáló társaságokkal szemben az (1) és a (3) bekezdésben foglaltakon túlmenően további
követelmény, hogy a könyvvizsgálói társaságon belül az (1), illetőleg a (3) bekezdésben foglalt
követelményeknek megfelelő könyvvizsgáló - egyidejűleg - legfeljebb öt azonos típusú intézménynél,
illetőleg öt befektetési alapnál láthat el könyvvizsgálói feladatot, és a könyvvizsgálói társaság egy
intézménytől, illetőleg egy befektetési alaptól származó bevétele nem haladhatja meg éves nettó
árbevételének tíz százalékát. A könyvvizsgáló társaságnak az egy tulajdonosi csoportba tartozó
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hitelintézetektől, pénzügyi vállalkozásoktól, befektetési vállalkozásoktól, befektetési alapkezelőtől, kockázati
tőkealap-kezelőtől, tőzsdétől, elszámolóházi tevékenységet végző szervezettől, valamint központi értéktártól
a tulajdonosi csoportba tartozó befektetési alapkezelő által kezelt befektetési alaptól származó összesített
bevétele nem haladhatja meg éves nettó árbevételének harminc százalékát.
359. §
360. § (1) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezet, a központi értéktár által választott, illetőleg a befektetési alapkezelő által a befektetési alap
könyvvizsgálatával megbízott könyvvizsgáló a vizsgálatának eredményéről a vizsgált intézménnyel, illetőleg
az alapkezelővel egyidejűleg a Felügyeletet - írásban - haladéktalanul tájékoztatja, ha olyan tényeket
állapított meg, amelynek alapján
a) korlátozott vagy elutasító könyvvizsgálói záradék, illetve a záradék megadásának elutasítása válhat
szükségessé;
b) bűncselekmény elkövetésére vagy a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetve a központi értéktár belső szabályzatának, illetőleg a
befektetési alap, kockázati tőkealap kezelési szabályzatának súlyos megsértésére, illetőleg az előzőekben
említettek súlyos veszélyére utaló körülményeket észlel;
c) e törvény vagy más jogszabályok, az MNB rendelkezései, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezet, illetőleg a központi értéktár szabályzataiban foglalt előírások súlyos megsértésére utaló
körülményeket észlel;
d) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár kötelezettségeinek teljesítését, a rábízott vagyoni értékek megőrzését
nem látja biztosítottnak;
e) úgy ítéli meg, hogy a befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő tevékenysége folytán a
befektetők érdekei veszélyben forognak;
f) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár belső ellenőrzési rendszereinek súlyos hiányosságait vagy
elégtelenségét állapítja meg;
g) jelentős véleménykülönbség alakult ki közte és a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a
tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár vezetése között a
befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár fizetőképességét, jövedelmét, adatszolgáltatását vagy könyvvezetését
érintő, az intézmény működése szempontjából lényeges kérdésekben.
(2)
(3) Az (1) bekezdésben fel nem sorolt esetekben is
a) a könyvvizsgáló jogosult a Felügyelettel konzultálni, illetőleg a Felügyeletet vizsgálata eredményéről
tájékoztatni,
b) a Felügyelet jogosult a könyvvizsgálótól vizsgálata megállapításairól közvetlenül tájékoztatást kérni és
kapni.
361. § Ha a könyvvizsgáló jogszabályban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a Felügyelet jogosult
arra, hogy a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezetet, illetőleg a központi értéktárat más, a 358. §-ban meghatározott követelményeknek
megfelelő könyvvizsgáló választására kötelezze. Ha a Felügyelet a 400. § (1) bekezdésének d) pontjában
meghatározott intézkedésként a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a befektetési alap, a
kockázati tőkealap, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár
könyvvizsgálójának felmentését kezdeményezi, jogosult a könyvvizsgáló pénzügyi intézményi, illetve
befektetési vállalkozási minősítésének visszavonását kezdeményezni.
362. §
363. § (1) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet
végző szervezet, illetőleg a központi értéktár köteles a könyvvizsgálóval - az éves beszámoló
könyvvizsgálatára - kötött szerződést és valamennyi, a könyvvizsgáló által az éves beszámolóval
kapcsolatban készített jelentést a Felügyelet számára megküldeni.
(2) A Felügyelet jogosult a könyvvizsgáló jelentésének alapján - az éves beszámoló jóváhagyása előtt - a
befektetési alapkezelőnél, a kockázati tőkealap-kezelőnél, a tőzsdénél, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezetnél, illetőleg a központi értéktárnál kezdeményezni, hogy a helytelen adatokat tartalmazó
beszámolót vizsgáltassa felül, helyesbítse, gondoskodjon a helyesbített adatok könyvvizsgálóval történő
hitelesítéséről.
(3) Ha az éves beszámoló jóváhagyását követően jutott a Felügyelet tudomására, hogy az éves beszámoló
lényeges hibát tartalmaz, a Felügyelet kötelezheti a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a
tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, illetőleg a központi értéktárat az adatok
módosítására és könyvvizsgálóval való felülvizsgálatára. A módosított és a könyvvizsgáló által felülvizsgált
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adatot a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár köteles a Felügyeletnek bemutatni.

Kereskedelmi kommunikációra vonatkozó külön rendelkezés
364. § Az a szervezet, amely e törvény által szabályozott tevékenységet folytat, üzleti dokumentumaiban,
írott formában (nyomtatott vagy elektronikus módon) megjelentetett kereskedelmi kommunikációjában
köteles feltüntetni tevékenységi engedélyének számát, illetőleg tőzsdetagságát.
365. §
366. §
367. §

Titoktartás
Üzleti titok
368. § (1) E törvény alkalmazásában üzleti titok alatt a Ptk.-ban meghatározott fogalmat kell érteni.
(2) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, a központi értéktár, a központi szerződő fél tulajdonosa, az e szervezetekben részesedést szerezni
kívánó személy, a vezető állású személy, valamint e szervezetek alkalmazottja köteles az e szervezetek
működésével kapcsolatban tudomására jutott üzleti titkot időbeli korlátozás nélkül megtartani.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott személyeknek és szervezeteknek a Bszt. üzleti titokra vonatkozó
rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

Értékpapírtitok
369. § (1) Értékpapírtitok minden olyan, az egyes ügyfélről a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealapkezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, központi értéktár, központi szerződő fél
rendelkezésére álló adat, amely az ügyfél személyére, adataira, vagyoni helyzetére, üzleti befektetési
tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, illetve a befektetési alapkezelővel, a
kockázati tőkealap-kezelővel, a tőzsdével, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi
értéktárral, a központi szerződő féllel kötött szerződéseire, számlájának egyenlegére és forgalmára
vonatkozik.
(2) Az értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezések szempontjából ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki
(amely) befektetési alapkezelőtől, kockázati tőkealap-kezelőtől, tőzsdétől, elszámolóházi tevékenységet
végző szervezettől, központi értéktártól, központi szerződő féltől szolgáltatást vesz igénybe.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezeteknek a Bszt. értékpapírtitokra vonatkozó rendelkezéseit
kell megfelelően alkalmazni.
370. §
371. § (1) Aki üzleti vagy értékpapír-titok birtokába jut, köteles azt - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - időbeli korlátozás nélkül megtartani.
(2) A titoktartási kötelezettség alapján az üzleti, illetőleg az értékpapírtitok körébe tartozó tény,
információ, megoldás vagy adat, az e törvényben meghatározott körön kívül - az ügyfél felhatalmazása
nélkül - nem adható ki harmadik személynek és feladatkörön kívül nem használható fel.
(3) Aki üzleti titok vagy értékpapírtitok birtokába jut, azt nem használhatja fel arra, hogy annak révén
saját maga vagy más személy részére közvetlen vagy közvetett módon előnyt szerezzen, továbbá, hogy a
befektetési alapkezelőnek, a kockázati tőkealap-kezelőnek, a tőzsdének, elszámolóházi tevékenységet végző
szervezetnek, a központi értéktárnak, a központi szerződő félnek vagy ezek ügyfeleinek hátrányt okozzon.
(4) Nem lehet üzleti titokra hivatkozással visszatartani az információt a közérdekű adatok nyilvánosságára
és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettség esetén.
(5) Befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, központi értéktár, központi szerződő fél jogutód nélküli megszűnése esetén a megszűnt szervezet
által kezelt üzleti, illetőleg értékpapírtitkot tartalmazó irat a keletkezésétől számított hatvan év múlva a
levéltári kutatások céljára felhasználható.
372-374. §
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Összesített adatok átadása
375. § A Felügyelet - törvény eltérő rendelkezése hiányában - más személynek vagy hatóságnak
befektetési alapkezelőről, kockázati tőkealap-kezelőről, tőzsdéről, elszámolóházi tevékenységet végző
szervezetről, központi értéktárról, központi szerződő félről vagy más személyről, illetve ezek
tevékenységéről kizárólag egyedi azonosításra nem alkalmas, összesített adatokat adhat át.

LII. Fejezet
A PÉNZ- ÉS TŐKEPIACI ÁLLANDÓ VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG
376. § (1) Tőzsde, valamint a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások szakmai érdek-képviseleti
szervei közösen megalapíthatják és működtethetik a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságot.
(2) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság hatáskörére, eljárására az 1994. évi LXXI. törvény (a
továbbiakban: Vbt.) rendelkezéseit a (3)-(6) bekezdésben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(3) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának van helye
a) a törvény hatálya alá tartozó értékpapír forgalomba hozatalával, befektetési szolgáltatással, befektetési
szolgáltatást kiegészítő szolgáltatással és árutőzsdei szolgáltatással;
b) befektetők egymás közötti, pénzügyi eszközzel;
c) részvényesi jogokkal;
d) a tőzsdei ügylettel;
e) a befektetési vállalkozás, hitelintézet és ügyfele között pénzügyi eszközre vonatkozó megbízás
elfogadásának megtagadásával;
f) a tőzsde szabályzatával;
g) az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet és a központi értéktár alapszabályával,
üzletszabályzatával és szabályzataival;
h) pénzügyi szolgáltatással és kiegészítő pénzügyi szolgáltatással;
i) a befektetési és pénzügyi szolgáltatók kizárólagosságot nem sértő egyéb szolgáltatási tevékenységével
kapcsolatos jogvitában, ha a felek a választottbírósági eljárást választottbírósági szerződésben kikötötték és
az eljárás tárgyáról szabadon rendelkezhetnek.
(4) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárása kiköthető a Vbt. 3. § (1) bekezdésének a)
pontjában foglalt feltétel hiányában is.
(5) A (3) bekezdés a)-b), valamint d)-i) pontjaiban meghatározott ügyekben kizárólag a Pénz- és
Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárása köthető ki, ideértve a Vbt. 47. §-a alapján nemzetközinek
minősülő ügyeket is. A kizárólagosság a belföldi székhelyű állandó választottbíróságok tekintetében áll fenn.
(6) A hitelintézet és a befektetési vállalkozás a választottbíráskodásra vonatkozó üzletszabályzati
kikötését az üzletszabályzat első módosításakor, de legkésőbb 2003. december 31-ig köteles e § előírásainak
megfelelően módosítani.
(7) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eljárásának e § szerinti kikötése nem érinti
a) a 2002. január 1-je előtt megkötött egyedi szerződésben, valamint
b) a hitelintézet és a befektetési vállalkozás üzletszabályzatában - a (6) bekezdés szerinti módosítás előtt szereplő,
a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Állandó Választottbíróság hatáskörének kikötésére
vonatkozó esetleges előírás érvényességét. Az ilyen kikötések alapján a jogvita választottbírósági
rendezésére továbbra is - a felek eltérő rendelkezése hiányában - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara
mellett működő Állandó Választottbíróságnak van hatásköre.
(8) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság választottbírói testületének tagjait a tőzsde
közgyűlése és az érdek-képviseleti szervek testületi ülése jelöli ki meghatározott időre első alkalommal a
Tőzsdei Választottbíróság elnökségének, azt követően a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság
elnökségének javaslata alapján.
(9) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság jogi személy. Székhelye Budapest.
(10) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság jogi személyiségét alapító okiratának Pénzügyi
Közlönyben történő közzététele napjával nyeri el. A közzétételt a miniszter rendeli el a Pénz- és Tőkepiaci
Állandó Választottbíróság bejelentése alapján. A bejelentéshez mellékelni kell az alapító okiratot.
(11) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság alapító okiratában meg kell határozni:
a) a választottbíróság szervezeti rendjét,
b) az elnökség tagjai kijelölésének szabályait,
c) a választottbíróság képviseletének rendjét,
d) az elnökség feladatait, jogkörét,
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e) az alapítói hozzájárulás összegét.
(12) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság működésének forrásai:
a) alapítói hozzájárulások,
b) választottbírósági díjak,
c) a vagyon hozama,
d) egyéb bevételek.
(13) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság szervezete a választottbírói testületből, a testület
tagjai közül kijelölt legalább három, legfeljebb öttagú elnökségből és a Gazdasági Hivatalból áll.
(14) Az elnökség a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság általános döntéshozó és irányító szerve.
Az elnökség kijelölésének és működésének szabályait az alapító okirat és a Pénz- és Tőkepiaci Állandó
Választottbíróság szabályzatai tartalmazzák.
(15) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróságot harmadik személlyel szemben, a bíróság és
hatóságok előtt az elnökség tagjai, illetve az általuk arra felhatalmazott személyek képviselik a Pénz- és
Tőkepiaci Állandó Választottbíróság szabályzataiban meghatározott módon.
(16) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság szabályzatait maga állapítja meg. A díj- és
költségviselés szabályait is magába foglaló eljárási szabályzatot a Pénzügyi Közlönyben kell közzétenni.
(17) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság eszközei nem vonhatók el, azok kizárólag a
választottbíráskodás működtetéséhez és fejlesztéséhez használhatók fel az alapító okiratban meghatározottak
alapján.
(18) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság tevékenysége kizárólag a választottbíráskodás és a
szervezet működtetése, gazdasági, vállalkozói tevékenységet nem végezhet.
(19) Szabad pénzeszközét a Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság kizárólag állampapírba
fektetheti. A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság ingatlant kizárólag székhelyének megvásárlása
céljából szerezhet.
(20) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság bevételei után társasági és helyi adót nem fizet.
(21)
(22) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségét külön jogszabály állapítja meg.
(23) A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság megszüntetésére irányuló szándékot az elnökség
köteles tizenkét hónappal a javasolt megszűnési időpont előtt bejelenteni a miniszternek. A bejelentéshez
mellékelni kell a hitelezői igények maradéktalan kielégítésének igazolását és a folyamatban lévő
választottbírósági eljárások lezárásának ütemtervét. A Pénz- és Tőkepiaci Állandó Választottbíróság
megszüntetését, valamint a megszüntetés napját a miniszter a Pénzügyi Közlönyben közzéteszi.

TIZENKETTEDIK RÉSZ
A TŐKEPIAC ÉS A TŐKEPIACON TEVÉKENYSÉGET FOLYTATÓ
INTÉZMÉNYEK, SZEMÉLYEK FELÜGYELETE
LIII. Fejezet
A FELÜGYELETRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
377. § A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete jogállását és hatáskörét külön törvény határozza meg.
378. §
379. §

A felügyeleti díj
380. § (1) A befektetési alap; a befektetési alapkezelő; a kockázati tőkealap; a kockázati tőkealap-kezelő;
a szabályozott piac, a tőzsde, a központi értéktár, a központi szerződő fél, a külföldi székhelyű befektetési
vállalkozás magyarországi képviselete a Felügyelet részére felügyeleti díjat fizet.
(2) A felügyeleti díj a (3)-(4) bekezdés szerint számított alapdíj, valamint a 381. § (1)-(7) bekezdése
szerint számított változó díj összege.
(3) Az alapdíj az alapdíjegység és a (4) bekezdés szerinti szorzószámok szorzata. Az alapdíjegység
ötvenezer forint.
(4) A szorzószám
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a) befektetési alapkezelő, kockázati tőkealap-kezelő, szabályozott piac, tőzsde, központi értéktár, központi
szerződő fél esetén: négy,
b) az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő, szabályozott piac,
tőzsde, központi értéktár, központi szerződő fél magyarországi fióktelepe esetén: négy,
c) a külföldi székhelyű befektetési vállalkozás magyarországi képviselete esetén: egy.
381. § (1) A befektetési alap és a kockázati tőkealap által fizetendő változó díj éves mértéke az alap nettó
eszközértékének 0,25 ezreléke.
(2) A befektetési alapkezelő által fizetendő változó díj éves mértéke a portfóliókezelési tevékenység - ide
nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a pénzügyi intézmény és a
biztosító részére végzett portfóliókezelési tevékenységet - keretében kezelt, piaci értéken számított portfólió
eszközértékének 0,25 ezreléke.
(3) A központi értéktár, a központi szerződő fél, a tőzsde által fizetendő változó díj éves mértéke az éves
beszámoló szerinti mérlegfőösszeg 0,2 ezreléke.
(4) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő magyarországi
fióktelepe által végez tevékenységet, az általa fizetendő változó díj éves mértéke a portfóliókezelési
tevékenység - ide nem értve az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a pénzügyi
intézmény és a biztosító részére végzett portfóliókezelési tevékenységet - keretében kezelt, piaci értéken
számított portfólió eszközértékének 0,125 ezreléke.
(5) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező központi értéktár, a központi szerződő
fél, szabályozott piac, tőzsde magyarországi fióktelepe által végez tevékenységet, az általa fizetendő változó
díj éves mértéke az éves beszámoló szerinti mérlegfőösszeg 0,1 ezreléke.
(6) Ha elszámolóház központi értéktári, illetve központi szerződő fél tevékenységet is végez, akkor a
központi értéktárra, illetve központi szerződő félre vonatkozó díjfizetés alól mentesül.
382-385. §
386. §
387. §

LIV. Fejezet
A FELÜGYELET ELJÁRÁSA
388. §
389. § (1)-(2)
(3) Tájékoztató, illetőleg alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezésére irányuló eljárás
esetén a Felügyelet eljárásának időtartama tíz munkanap. Ha a kibocsátó első alkalommal hoz értékpapírt
nyilvánosan forgalomba, a Felügyelet eljárásának időtartama húsz munkanap. Tájékoztató, illetőleg
alaptájékoztató és hirdetmény közzétételének engedélyezésére irányuló kérelem esetében a Felügyelet tíz
munkanapon belül kérhet hiánypótlást. A határidő meghosszabbításának a tájékoztató és a hirdetmény
közzétételének engedélyezésére irányuló eljárásban nincs helye.
(4) A 245. § (5) bekezdése szerinti alapsorozatba tartozó alapok első alapja esetében a tájékoztató, a
kezelési szabályzat és a rövidített tájékoztató jóváhagyására, valamint a közzétételének engedélyezésére
irányuló felügyeleti eljárás időtartama húsz munkanap, az alapsorozat azt követő, többi alapja esetében tíz
munkanap. A tájékoztató, a kezelési szabályzat és a rövidített tájékoztató jóváhagyására, valamint
közzétételének engedélyezésére irányuló kérelem esetében a Felügyelet tíz munkanapon belül kérhet
hiánypótlást. A határidő meghosszabbításának a tájékoztató, a kezelési szabályzat és a rövidített tájékoztató
jóváhagyására, valamint közzétételének engedélyezésére irányuló eljárásban nincs helye.
(5) A tulajdonosi jogok gyakorlásának korlátozására vonatkozó határozatot a Felügyelet nyolc napon belül
a Cégközlönyben közzéteszi.
390. §
390/A. §

A Felügyelet nyilvántartásai
391. § (1) A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett
változásokat:
a) a befektetési alapkezelő, a befektetési alap, a kockázati tőkealap-kezelő, a kockázati tőkealap, a tőzsde,
az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár neve, székhelye;
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b) a befektetési alapkezelő, a befektetési alap, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár alapításának időpontja;
c) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár tevékenységi köre;
d) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár jegyzett tőkéjének mértéke;
e) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár tulajdonszerzés szempontjából engedély- vagy bejelentésköteles
tulajdonosai;
f) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár vezető állású személyei;
g)
h) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár tevékenysége megkezdésének időpontja;
i) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár tulajdonában álló vállalkozások neve, székhelye, tevékenysége;
j) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár fióktelepe létesítésének időpontja és helye;
k) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő ügynökének neve, székhelye, fióktelepe;
l) a kibocsátó neve, székhelye;
m) a kibocsátó alapításának időpontja;
n) a kibocsátó jegyzett tőkéjének nagysága;
o) a kibocsátó vezető állású személyeinek neve, a kibocsátóban fennálló részesedésük (ideértve a
részesedés megszerzésére vonatkozó opciót és egyéb jogokat is) mértéke;
p) a kibocsátó tulajdonosainak neve (cégneve), lakcíme (székhelye), más társaságban lévő részesedése;
q) a forgalomba hozatal adatai, befektetési alap esetében befektetésijegy-sorozatonként;
r) a bennfentes személyek azonosító adatai;
s) a nyilvánosan működő részvénytársaság tulajdonosainak a 67. §-ban szabályozott, a befolyásszerzéshez
kapcsolódó bejelentési kötelezettség alapján tudomására jutott adatai;
t)
u) a minősített befektetőnek minősített természetes személy személyazonosító adatai;
v) a minősített befektetőnek minősített kis- és középvállalkozás neve, székhelye;
x) az engedélyezett tájékoztató;
y) a közzétételre kötelezett által megjelölt közzétételi hely.
(2) A Felügyelet nyilvántartásba veszi:
a) az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozással szoros
kapcsolatban álló személy adatait;
b) az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás anyavállalatával
szoros kapcsolatban álló személy adatait;
c) a befektetési vállalkozás anyavállalatának - ha az vegyes tevékenységű holding társaság, illetőleg
vegyes pénzügyi holding társaság - azon adatait, amelyek a befektetési vállalkozás felügyelete érdekében
szükségesek.

A Felügyelet adatkezelése
392. § (1) A Felügyelet az e törvényben szabályozott feladata ellátásához - ideértve az e törvényben
meghatározott személyes adatokat is - adatot kezelhet.
(2) A Felügyelet által kezelt adat statisztikai célra - személyazonosításra alkalmatlan módon felhasználható.
(3) A Felügyelet feladatának ellátásához más hatóságtól, illetve elektronikus hírközlési szolgáltatótól - a
felhasználás céljának megjelölésével - e törvényben meghatározott adatkörben elektronikus adatot vehet át.
Az adatátvétel tényét mind az adatátadónál, mind a Felügyeletnél dokumentálni kell.
393. § (1) A Felügyelet gondoskodik az adatkezelés körében a jogosulatlan hozzáférés, közlés,
megváltoztatás vagy törlés megelőzéséről, illetőleg megakadályozását biztosító technikai és logikai
védelemről.
(2) A Felügyelet gondoskodik arról, hogy az adatok védelmének biztosítása érdekében
a) ha törvény kivételt nem tesz, az érintett a Felügyelet által kezelt adataihoz hozzáférhessen, illetve
gyakorolhassa a helyesbítéshez vagy a törléshez való jogát, és
b) a tárolt adatot töröljék, ha kezelésének oka - törvény rendelkezése szerint - megszűnt vagy a bíróság az
adat törlését elrendelte.
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394. § (1) A Felügyelet feladata ellátása érdekében kezelheti
a) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő vezető állású személyének és alkalmazottjának, a
tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár vezető állású
személyeinek és alkalmazottainak a 356. §-ban előírt feltételek meglétének ellenőrzésére szolgáló adatait;
b) a tőzsdében történő tulajdonszerzés engedélyezése iránti kérelmet benyújtó személy, illetve a tőzsde
tulajdonosának a 308. §-ban előírt feltételek meglétének ellenőrzésére szolgáló adatait;
c) az általa folytatott eljárás keretében a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár ügyfelének adatait;
d) a bejelentésre kötelezett bennfentes személy adatait;
e) a Psztv. szerinti piacfelügyeleti eljárás során az eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó értékpapír-, ügyfélés fizetési számla-forgalommal, a terhelendő és a jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a terhelés, a
jóváírás jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával kapcsolatos természetes
személyazonosító adatot, az állampolgárságát, a lakóhelyét, a tartózkodási helyét, ha a Felügyelet
valószínűsíti, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges;
f) az összeférhetetlenségi szabályok betartásának ellenőrzése érdekében
1. a tőzsdére bevezetett értékpapír kibocsátójánál vezető állású személy,
2.
3.
4. a tőzsde tisztségviselője és alkalmazottja,
5. az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár vezető állású
személye és alkalmazottja,
6. az ügynök,
7. a befektetési alapkezelési, a kockázati tőkealap-kezelési tevékenységet végző szervezet vezető
állású személye és alkalmazottja,
8. a befektetési alapkezelési tevékenységet végző szervezet tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó
letétkezelő, ingatlanértékelő, ingatlanforgalmazó vezető tisztségviselője, vezető állású személye és a
befektetési alapkezeléshez kapcsolódó területen tevékenykedő alkalmazottja
adatait;
g)
h) a befolyásszerzés mértékének ellenőrzése érdekében a nyilvánosan működő részvénytársaság
tulajdonosainak adatait;
i) az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozással szoros
kapcsolatban álló személy adatait;
j) az összevont alapú, illetőleg a kiegészítő felügyelet alá tartozó befektetési vállalkozás anyavállalatával
szoros kapcsolatban álló személy adatait;
k) a befektetési vállalkozás anyavállalatának - ha az vegyes tevékenységű holding társaság, illetőleg
vegyes pénzügyi holding társaság - azon adatait, amelyek a befektetési vállalkozás felügyelete érdekében
szükségesek;
l) a minősített befektetőnek nyilvánított természetes személy természetes személyazonosító adatait;
m) a piacfelügyeleti eljárás során az eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó, az elektronikus hírközlésről szóló
törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb azonosítójával, a hívó és hívott előfizetői
számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával kapcsolatos személyes adatot (családi és
utónév, születési név, lakóhely, tartózkodási hely), ha a Felügyelet valószínűsíti, hogy a tényállás
maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges. Az adat megismeréséhez az ügyész
előzetes jóváhagyása szükséges. A jóváhagyást az ügyész abban az esetben tagadja meg, ha a Felügyelet nem
valószínűsíti, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges vagy az
adatkezelés egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn.
(2) Az (1) bekezdés, a 391. § (1) bekezdésének u) pontja, valamint a 391. § (2) bekezdése vonatkozásában
a Felügyelet az érintett természetes személyazonosító adatait, állampolgárságát és lakcímét, tartózkodási
helyét, valamint az engedélyezési és ellenőrzési célú adatkezelés során a befektetés, tulajdoni részesedés,
szakképzettség, szakmai gyakorlat, választott tisztség, beosztás, munkaviszony, büntetlenség és a 357. §-ban
meghatározott kizáró okok megállapításához szükséges adatokat kezeli.
(3) A jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező más gazdasági társaság azonosító adatai:
a) név, rövidített név;
b) székhelyének, fióktelepének címe;
c) azonosító okiratának száma;
d) képviseletére jogosultak neve és beosztása.
(4) A nyilvántartás a (2)-(3) bekezdésben megjelölt azonosító adatokon túl a következőket tartalmazza:
a) a minősített befolyással összefüggésben a minősített befolyás mértékét, valamint a befolyás gyakorlását
biztosító szerződést,
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b) a szoros kapcsolattal összefüggésben a szoros kapcsolat mértékét, valamint a szoros kapcsolat
gyakorlását biztosító szerződést,
c) a vezető állású személy tisztségét, a betöltött munkakört, a megbízás tárgyát, a jogviszony jellegét, a
szakmai önéletrajzot, továbbá a Felügyelet által alkalmazott, a nyilvántartottal kapcsolatos intézkedéseket,
d) az engedély kiadásával vagy visszaadásával kapcsolatos kérelem tartalmát, továbbá a kérelem
elbírálásához csatolt dokumentum adatait,
e)-i)
(5) A Felügyelet az adatot
a) a vezető tisztségviselői megbízatás, felügyelő bizottsági tagság, munkaviszony és tőzsdei
tisztségviselői megbízatás megszűnésétől számított öt évig,
b) az ügynök tevékenységének megszüntetését követő öt évig,
c) a tőzsdében, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetben, a központi értéktárban meglévő
tulajdon elidegenítésétől számított tíz évig,
d) a bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás és ügyféllel kapcsolatos eljárás esetén a felügyeleti eljárás
lezárásától számított tíz évig,
e) a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyás megszűnésétől számított öt évig, és
f) az a)-e) pontban meg nem határozott esetekben a Felügyelet birtokába kerülésétől számított öt évig
kezelheti.

Adatszolgáltatás
395. § (1) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet és a központi értéktár a Felügyeletnek köteles bejelenteni és ezzel egyidejűleg - az i) és k) pontban
foglaltak kivételével - közzétenni:
a) valamely engedélyezett tevékenység megkezdését;
b) a részvényesei nevét (cégnevét), illetve tulajdoni és szavazati hányadukat;
c) a járulékos vállalkozásban [5. § (1) bekezdés 54. pont] történő befolyásszerzést, illetőleg a befolyás
megszűnését;
d) a 356. §-ban és a 11. számú mellékletben meghatározott személyi körben bekövetkezett változást;
e) az ügynökkel kötött szerződés megkötését, módosítását és megszűnését;
f) fióktelepének, képviseletének megnyitását és megszűnését;
g) a közgyűlésének összehívását a napirend közlésével, valamint a közgyűlés által hozott határozatokat, az
utóbbiak lényeges tartalmának összefoglalásával;
h) az ügyfélfogadás szüneteltetésének tervét;
i) a cégjegyzékben nyilvántartott adatainak változását;
j) ha vele szemben törvényességi felügyeleti eljárás indult; és
k)
(2) A fióktelep az (1) bekezdésben foglaltakon kívül köteles a Felügyeletnek bejelenteni és ezzel
egyidejűleg nyilvánosságra hozni:
a) az alapító tulajdonosi szerkezetét és annak ötszázalékos mértéket meghaladó változásait,
b) ha az alapító vagy annak bármely államban működő fióktelepe fizetésképtelenné vált, vagy ellene csőd, illetve felszámolási eljárás indult,
c) ha az alapító székhelye szerinti felügyeleti hatóság az adott intézménnyel, vagy bármely államban
működő fióktelepével szemben intézkedést, illetve szankciót alkalmazott.
(3) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet és a központi értéktár köteles a Felügyeletnek megküldeni a közgyűlés által jóváhagyott auditált
éves beszámolót és a könyvvizsgálói jelentést, valamint ezzel egyidejűleg közzétenni a közgyűlés által
jóváhagyott auditált éves beszámolót és a könyvvizsgálói záradékot.
(4) A bejelentési kötelezettségének
a) az (1) bekezdés a), e), f), g) és h) pontja esetében a döntést követő öt napon belül,
b) az (1) bekezdés b) pontja esetén a tárgyévet követő év január 15. napjáig,
c) az (1) bekezdés c) pontja esetén a részesedés megszerzését, illetve elidegenítését követő öt napon belül,
d) az (1) bekezdés d) pontja esetén a kinevezést vagy választást megelőzően, illetve alkalmazása vagy
megbízása megszűnését követő öt napon belül,
e) az (1) bekezdés i) pontja esetén a cégbírósági határozat jogerőre emelkedését követő öt napon belül,
f) az (1) bekezdés j) pontja esetén a tudomásra jutástól számított öt napon belül,
g) az (1) bekezdés k) pontja esetén a hitelszerződés megkötését követő két napon belül, és
h) a (3) bekezdés esetén az éves beszámoló elfogadását követő tizenöt napon belül
kell eleget tenni.
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(5) Az MNB, a kincstár és az ÁKK Zrt. az (1) bekezdés a), e), f) és h) pontjában meghatározott adatok
bejelentésére köteles.
(6) A befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet és a központi értéktár köteles a tevékenységéről, az általa megkötött ügyletekről külön
jogszabályban előírt módon, tartalommal és gyakorisággal a Felügyeletnek, és az MNB-nek adatot
szolgáltatni.
(7) A nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó szabályok
betartásának ellenőrzése keretében a Felügyelet írásbeli megkeresésére a részvényesi jogok gyakorlója
köteles e jogok gyakorlására kötött megállapodást feltárni, valamennyi e tárgyban keletkezett irat másolatát a
Felügyelet rendelkezésére bocsátani, illetve megjelölni azt a személyt, akinek érdekében ténylegesen eljár.
(8) A magyarországi bejegyzésű befektetési vállalkozás köteles bejelenteni, ha anyavállalata vegyes
tevékenységű holding társaság, illetőleg vegyes pénzügyi holding társaság lett, vagy ezen viszony módosul,
illetőleg megszűnik.

Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés
395/A. §

LV. Fejezet
396-398/B. §

LVI. Fejezet
A FELÜGYELETI INTÉZKEDÉSEK ÉS A FELÜGYELETI BÍRSÁG
Felügyeleti intézkedések, szankciók
399. § (1)
(2) A Felügyelet külföldi felügyeleti hatósággal kötött, tőzsdei kereskedési joggal rendelkező
vállalkozások felügyeletére is kiterjedő nemzetközi együttműködési megállapodás alapján a külföldi
felügyeleti hatóság kezdeményezésére külföldi jogszabályban, külföldi felügyeleti hatóság határozatában,
külföldi tőzsde alapszabályában vagy szabályzatában, külföldi elszámolóház alapszabályában vagy
szabályzatában, illetve külföldi központi értéktár alapszabályában vagy szabályzatában meghatározott
előírások megsértése esetén is alkalmazhat intézkedéseket és szankciókat.
(3) Ha a Felügyelet megállapítja, hogy valamely más tagállamban székhellyel rendelkező kibocsátó,
illetőleg forgalmazó a nyilvános forgalomba hozatal szabályait megsértette, illetőleg hogy a Magyarországon
szabályozott piacra bevezetett értékpapír más tagállamban székhellyel rendelkező kibocsátója megsértette a
forgalomban tartással kapcsolatos kötelezettségeit, értesíti a székhely szerinti tagállam hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatóságát.
(4) Ha a székhely szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának a (3) bekezdésben
meghatározott értesítés alapján megtett intézkedése ellenére, vagy intézkedése hiányában a kibocsátó,
illetőleg a forgalmazó nem szünteti meg jogsértő magatartását, a Felügyelet megteszi a szükséges intézkedést
a befektetők védelme érdekében. Az intézkedésről, annak megtétele előtt tájékoztatja a másik tagállam
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát. A Felügyelet a megtett intézkedésről tájékoztatja az Európai
Bizottságot.
(5) A Felügyelet az intézkedést, illetve szankciót a rendelkezésére álló adatok és információk elemzése,
illetőleg mérlegelése alapján, a szabály megsértésének, illetőleg a hiányosságnak
a) az érintett intézmény működésére,
b) ügyfelére, illetve
c) a tőkepiac működésére
gyakorolt hatásának, veszélyességi fokának figyelembevételével választja ki és alkalmazza.
399/A. §
400. § (1) A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:
a) a kibocsátót, a felügyelete alá tartozó szervezetet, valamint ezek vezető állású személyét és
alkalmazottját, a befolyásszerzőt az értékpapírok forgalomba hozatalára, a tájékoztatási kötelezettségének
teljesítésére, a befektetési alapkezelési tevékenységre, a letétkezelési tevékenységre, a tőzsdei tevékenységre,
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az elszámolóházi, illetőleg központi értéktári tevékenységre, valamint a nyilvánosan működő
részvénytársaságban történő befolyásszerzésre vonatkozó jogszabályban, szabályzatban és az engedélyben
meghatározott feltételek megsértése esetén figyelmezteti, illetőleg - ha szükséges - a feltételeknek való
megfelelésre határidő kitűzésével felszólítja;
b) az engedély nélküli befektetési alapkezelési, kockázati tőkealap-kezelési, tőzsdei, elszámolóházi,
illetőleg központi értéktári tevékenység folytatását megtilthatja;
c) a Felügyelet által kirendelt szakértő, illetve felügyeleti biztos közreműködésével kapcsolatban felmerült
költségek megtérítésére kötelezhet;
d) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, illetőleg a központi értéktár vezető állású személyének és könyvvizsgálójának felmentését, az
alkalmazott felelősségre vonását kezdeményezheti;
e) kötelezheti a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár igazgatóságát rendkívüli közgyűlés
összehívására, és arra kötelező napirend megtárgyalását írhatja elő;
f) a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezetet, a központi értéktárat határidő meghatározásával helyreállítási terv kidolgozására és a
Felügyelethez történő benyújtására kötelezheti;
g) a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban ötszázalékos vagy azt
meghaladó befolyással rendelkező részvényest, befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a
tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, illetve a központi értéktárat meghatározott
tartalmú rendkívüli adatszolgáltatás teljesítésére kötelezheti;
h) a befektetési alapkezelési tevékenység, a tőzsdei tevékenység folytatását részben vagy egészben
meghatározott időre felfüggesztheti;
i) meghatározott időre felfüggesztheti a tőzsdei szekcióban történő kereskedést, illetve a teljes tőzsdei
kereskedést, valamint előírhatja valamely tőzsdei termék kereskedésből történő kivezetését;
j) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, a központi értéktár tevékenységi engedélyét visszavonhatja;
k) a befektetési alapkezelőt és a kockázati tőkealap-kezelőt meglévő szerződéses kötelezettségeinek más
szolgáltató részére történő átadására kötelezheti;
l) felügyeleti biztost rendelhet ki a befektetési alapkezelőhöz, a kockázati tőkealap-kezelőhöz, a
tőzsdéhez, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezethez, illetőleg a központi értéktárhoz;
m) törvényben meghatározott esetben és mértékben bírságot szabhat ki;
n) meghatározott időszakra felfüggesztheti az értékpapír forgalomba hozatalát, a pénzügyi eszköz
forgalmazását, a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő befolyásszerzésre irányuló nyilvános
vételi ajánlatra vonatkozó eljárást;
o) ha törvény alapján a részvényes a részvénytársasággal szemben tagsági jogait nem gyakorolhatja, ezt a
tényt a Felügyelet határozatban megállapítja, és szükség esetén elrendelheti a tagsági jogok gyakorlásának
felfüggesztését;
p) más illetékes hatóságnál eljárást kezdeményezhet;
q)
r) megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealapkezelő, tőzsde, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár
1. osztalékának kifizetését,
2. vezető állású személyének történő kifizetést,
3. tulajdonosainak e szervezetektől való kölcsönfelvételét, illetőleg, hogy e szervezetek részükre
kockázatvállalással járó szolgáltatást nyújtsanak,
4. tulajdonosainak és vezető tisztségviselőinek érdekeltségi körébe tartozó vállalkozások részére
történő hitel, kölcsön nyújtását, illetve annak minősülő ügyletkötést,
5. hitel vagy kölcsönszerződésében foglalt határidők meghosszabbítását (prolongálását),
6. új fiókjának megnyitását, új tevékenységének, valamint új üzletágának megkezdését;
s) kötelezheti a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a tőzsdét, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezetet, illetőleg a központi értéktárat
1. belső szabályzat kidolgozására vagy meghatározott szempontok szerinti átdolgozására, illetőleg
alkalmazására,
2. az alkalmazottak (vezetők) szakmai továbbképzésére, illetőleg megfelelő szakmai ismeretekkel
rendelkező alkalmazottak (vezetők) felvételére,
3. a működési költségek csökkentésére,
4. megfelelő nagyságú tartalék képzésére;
t) a tőzsde jogszabályba ütköző tevékenységét megtiltja, a tőzsdét új szabályzat kidolgozására vagy új
határozat hozatalára kötelezi;
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u)
v) ha a forgalomba hozatali eljárás lezárásáig olyan tény vagy körülmény jut a tudomására, amely alapján
a tájékoztató közzétételének engedélyezését meg kellett volna tagadni, vagy az a befektetői érdekeket
súlyosan sérti, a Felügyelet a tájékoztató közzétételéhez adott engedélyét visszavonja és határidő kitűzésével
kötelezi a kibocsátót, valamint a forgalmazót a forgalomba hozatali folyamat leállítására;
w) az e törvényben előírt tájékoztatási kötelezettség elmulasztása esetén a közzétenni elmulasztott
információt a 40. §-ban foglaltak szerint, a mulasztó költségén nyilvánosságra hozza;
x)-y)
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés h), i), n), o), r), s) és v) pontjában meghatározott határozatának
felülvizsgálatára irányuló perben a bíróság soron kívül jár el. A tárgyalást - ha egyéb intézkedésre nincs
szükség - legkésőbb a keresetlevélnek a bírósághoz érkezésétől számított nyolcadik napra kell kitűzni.
(3)
(4) A Felügyelet a tőkepiaci intézményrendszer biztonságos működése és a befektetők érdekeinek
védelmében az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár által vezetett egyes
számlák fölött a számlatulajdonos és a részvényesi meghatalmazott rendelkezési jogát harminc napra
korlátozhatja. A korlátozás indokolt esetben - további harminc nappal - egyszer meghosszabbítható.
(5) A számla fölötti rendelkezési jogot a Felügyelet akkor korlátozhatja, ha
a) a forgalomba hozatal jogszabályellenes volt és harmadik személy károsodástól való megóvása
érdekében indokolt, hogy a számlán nyilvántartott értékpapír-állományban változás ne történjen;
b) a rendelkezésre álló információk alapján gyanú merül fel arra, hogy a számla bűncselekménnyel van
összefüggésben;
c) az arra jogosult személy a tőzsdei, illetve a tőzsdén kívüli kereskedést felfüggeszti;
d)
e) az értékpapírszámlán nyilvántartott dematerializált értékpapír összesített mennyisége eltér a kibocsátott
értékpapír mennyiségétől.
(6) A Felügyelet (4) bekezdés szerinti intézkedése az intézkedést megelőzően megkötött tőzsdei ügyletek
elszámolását nem érinti.
(7) A Felügyelet a tevékenység kiszervezését megtilthatja, ha nem felel meg a Bszt. kiszervezésre
vonatkozó előírásainak.
(8) A Felügyelet az (1) bekezdés r) pontja 1. alpontjában foglalt intézkedést akkor alkalmazhatja, ha az
osztalék kifizetése esetén a befektetési alapkezelő, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
illetőleg a központi értéktár előírt tőkekövetelményeknek való megfelelése nem biztosított.
(9)

A felügyeleti biztos
401. § (1) A Felügyelet egy vagy több felügyeleti biztost rendelhet ki, különösen akkor, ha a befektetési
alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg központi
értéktár
a) olyan helyzetbe kerül, amelyben fennáll annak a veszélye, hogy kötelezettségeinek nem tud eleget
tenni;
b) igazgatósága (más vezető állású személye) nem tudja ellátni feladatát, és ez veszélyezteti a befektetők
érdekeit;
c) számvitelében, belső ellenőrzési rendszerében feltárt hiányosságok oly mértékűek, hogy lehetetlenné
vált valódi pénzügyi helyzetének értékelése.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott helyzet különösen akkor áll fenn, ha
a) a tulajdonosok vagy a fióktelep alapítója a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az
elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár saját tőkéjét az előírt szintre nem
emelik fel;
b) az igazgatóság a közgyűlést felügyeleti intézkedés ellenére nem hívja össze.
(3) A Felügyelet a szabályozott piacra, tőzsdére felügyeleti biztost akkor rendelhet ki, ha a szabályozott
piacnak, tőzsdének nincs a 317. § (4) bekezdés a)-d) és h) pontjaiban meghatározott érvényes szabályzata,
vagy harminc napnál hosszabb időtartam alatt az igazgatóság megválasztására, illetve az ügyvezető
kinevezésére nem kerül sor. A felügyeleti biztos feladatait és jogkörét a kirendelő határozat tartalmazza.
(4) A felügyeleti biztos a kirendelését követő kilencven napon belül jelentést készít a Felügyeletnek az
érintett szervezet helyzetéről, és javaslatot tesz a további intézkedésre. Ez a határidő - indokolt esetben - egy
alkalommal, legfeljebb harminc nappal meghosszabbítható.
(5) A felügyeleti biztos javaslata alapján a Felügyelet harminc napon belül határozatot hoz a továbbiakban
alkalmazandó intézkedésekről.
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402. § (1) A felügyeleti biztos kirendeléséről rendelkező határozat kézhezvételéig a befektetési
alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, a szabályozott piac, a tőzsde, az elszámolóházi tevékenységet végző
szervezet, a központi értéktár igazgatósági tagjainak a gazdasági társaságokra vonatkozó törvényi
rendelkezések szerinti felelőssége fennmarad.
(2) A felügyeleti biztos kirendelésének ideje alatt az igazgatóság tagja a gazdasági társaságokra vonatkozó
törvényi rendelkezésekben és az alapszabályban rögzített feladatát, cégjegyzési jogát nem gyakorolhatja. A
kirendelés tartamára a felügyeleti biztos gyakorolja az igazgatóság tagjának törvényben és alapszabályban
megállapított jogait és kötelezettségeit.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően az igazgatóság, illetőleg a felügyelő bizottság tagja a felügyeleti biztos
kirendelésének ideje alatt is jogorvoslattal élhet a felügyeleti biztost kirendelő határozat és a Felügyelet által
a befektetési alapkezelővel, a kockázati tőkealap-kezelővel, a szabályozott piaccal, a tőzsdével, az
elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel, a központi értéktárral szemben hozott határozat ellen, e
jogorvoslati eljárásban a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt, a szabályozott piacot, a
tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi értéktárat képviselheti vagy a
képviselet ellátására megbízást adhat.
(4) A felügyeleti biztos feladata:
a) a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet,
illetőleg a központi értéktár vagyoni helyzetének felmérése;
b) az ügyfélkövetelések teljesíthetőségének felmérése;
c) az a) és b) pontban előírtakhoz szükséges mértékben a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealapkezelő, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár nyilvántartásának
helyreállítása; és
d) a szükséges mértékben a befektetési alapkezelő, a kockázati tőkealap-kezelő, az elszámolóházi
tevékenységet végző szervezet, illetőleg a központi értéktár cégként való működtetése.
(5)
403. §

Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező intézmények
fióktelepének felügyelete
404. § (1) Ha az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező befektetési alapkezelő,
kockázati tőkealap-kezelő, szabályozott piac, tőzsde, elszámolóház, illetőleg központi értéktár fióktelepe
megsérti a Magyarországon hatályos előírásokat, illetve a Felügyelet hiányosságot észlel a fióktelep
működésében, a Felügyelet felszólítja a fióktelepet a szabályellenes helyzet megszüntetésére.
(2) Ha a fióktelep a felszólításnak nem tesz eleget, a Felügyelet értesíti az Európai Unió másik
tagállamának illetékes felügyeleti hatóságát a szabályellenes helyzetről, illetőleg kezdeményezi, hogy a
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság tegye meg a megfelelő intézkedést.
(3) A Felügyelet közvetlenül is intézkedhet a Magyarországon hatályos előírások megsértése esetén,
illetve abban az esetben, ha úgy ítéli meg, hogy a szabályellenes helyzet fennállása súlyosan veszélyezteti a
tőkepiac stabilitását, illetve az ügyfelek érdekeit. Ezekről az intézkedésekről a Felügyelet tájékoztatja a
Bizottságot és az érintett tagállamok hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságait. A Felügyeletnek a
prudenciális szabályok megsértése esetén tett közvetlen intézkedéseit az Európai Bizottság felülvizsgálja, és
annak jogosságát utólagosan mérlegeli.
404/A. § (1) A Felügyelet együttműködik más tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságával.
Az együttműködés különösen a következő esetekre terjed ki:
a) valamely Magyarországon nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója más értékpapírfajtát
más tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyével hozott forgalomba;
b) a Felügyelet a tájékoztató, illetőleg a hirdetmény közzétételére vonatkozó engedélykérelmet más
tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának engedélyezésre átadta, más tagállam hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatóságától tájékoztató, illetőleg hirdetmény közzétételére vonatkozó
engedélykérelmet engedélyezésre átvett;
c) a Felügyelet valamely értékpapírral a szabályozott piacon történő kereskedést felfüggeszti vagy
megtiltja, ha az érintett értékpapírt más tagállamban is bevezették szabályozott piacra;
d) új típusú vagy ritkán előforduló értékpapírra vonatkozó tájékoztató, illetőleg hirdetmény közzétételére
vonatkozóan nyújtanak be hozzá engedélykérelmet;
e) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítésére.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a Felügyelet e törvényben meghatározott feladatai
ellátása érdekében információt adhat át más tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának,
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illetőleg információt vehet át más tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságától a kibocsátóra, az
értékpapírra, illetőleg más tagállam piacának sajátosságaira vonatkozóan.

A felügyeleti bírság
405. § (1) A Felügyelet a kibocsátót, az ajánlattevőt, a nyilvánosan működő részvénytársaságban történő
befolyásszerzés szabályait megsértő személyt, a befektetési alapkezelőt, a kockázati tőkealap-kezelőt,
tőzsdét, az elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, a központi értéktárat, a központi szerződő felet,
illetve ezek vezető állású személyét és alkalmazottját, a bennfentes kereskedelmet és a piacbefolyásolást
elkövető személyt az e törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, a Pmt.-ben,
valamint a Felügyelet határozatában foglalt kötelezettsége, továbbá a saját szabályzatában foglaltak
megszegése, kijátszása, elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén, továbbá, ha azt külföldi felügyeleti
hatóság a 399. § (2) bekezdése szerint kezdeményezi, bírság megfizetésére kötelezheti.
(2)

A bírság összege
406. §

LVI/A. Fejezet
ELJÁRÁS A FOGYASZTÓKKAL SZEMBENI KERESKEDELMI
GYAKORLATRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK MEGSÉRTÉSE ESETÉN
406/A. § E törvény, valamint a végrehajtására kiadott jogszabályok a fogyasztókkal szembeni
kereskedelmi gyakorlatra, így különösen a befektetők tájékoztatásra vonatkozó rendelkezéseinek megsértése
esetén a Felügyelet az Fttv.-ben meghatározott szabályok szerint jár el, ha a jogsértés az Fttv. 2. §-ának a)
pontja értelmében vett fogyasztót érint.

TIZENHARMADIK RÉSZ
LVII. Fejezet
ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Hatálybalépés
407. § (1) Ez a törvény - a (3)-(4) bekezdésben foglalt eltéréssel - 2002. január 1-jén lép hatályba azzal,
hogy rendelkezései a folyamatban lévő ügyekben akkor alkalmazandók, ha azok az Áe. szerinti értelemben
vett ügyfélre kedvezőbb szabályt tartalmaznak.
(2) Az engedélyezési eljárások tekintetében folyamatban lévőnek kell tekinteni azt az eljárást, amelyben a
kérelmet a hatálybalépés előtt - az 1996. évi CXI. törvényben, az 1991. évi LXIII. törvényben, illetőleg az
1994. évi XXXIX. törvényben meghatározott módon és tartalommal - szabályszerűen nyújtották be.
(3) E törvény 59. §-a, 62. §-ának (4) bekezdése, 64. §-a, 85. §-ának (5) bekezdése, 90. §-ának (9)
bekezdése, 91. §-ának (5) bekezdése, 92. §-ának (5) bekezdése, 94. §-a, 102-105. §-a, 211. §-a, 218. §-a, 231.
§-a, 232. §-a, 284. § (3) bekezdése, 287-288. §-a, 302. §-a, 313. § (3) bekezdése és 404. §-a az Európai
Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép
hatályba.
(4) E törvény 435. §-a 2003. január 1-jén lép hatályba.
(5) Az 1994. évi XXXIX. törvény (a továbbiakban: Áttv.), az 1991. évi LXIII. törvény (a továbbiakban:
Bat.), valamint az 1996. évi CXI. törvény (a továbbiakban: Épt.) előírásait kell alkalmazni, ha a felügyeleti
intézkedés kiszabására okot adó esemény e törvény hatálybalépése előtt következett be.

Átmeneti rendelkezések
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408. § (1) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIX. törvény 96. §-ával
megállapított VI/A. Fejezetben foglaltakkal összhangban alkotja meg a tőzsde a tőzsdei termék átvezetésével
és kivezetésével kapcsolatos szabályzatát a törvény hatálybalépést követő hat hónapon belül, azzal, hogy a
törvény hatálybalépését követően kezdeményezett kivezetés vagy átvezetés esetén a VI/A. Fejezetben
foglaltakkal összhangban kell a tőzsdének eljárnia.
(2) Az egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CLIX. törvény 96. §-ával
megállapított VI/A. Fejezetnek megfelelően a szabályozott piacra bevezetett részvény kibocsátója legkésőbb
a következő éves beszámolót elfogadó közgyűlésen módosítja alapszabályát úgy, hogy az megfeleljen a
módosított rendelkezéseknek.
409-411. §
412. § (1)-(3)
(4) Az 5. § (1) bekezdés 116-118. pontjában meghatározott személynek a külön jogszabályban előírt
vizsga letételét 2007. június 30-ig kell a Felügyeletnek igazolnia.
413-414. §
415. § (1) A 217. § (2) bekezdésében meghatározott kártalanítási összeghatár 2004. december 31-ig
egymillió forint, 2005. január 1-jétől 2007. december 31-ig pedig kettőmillió forint. A kártalanítási
összeghatár megállapításánál a felszámolási eljárás kezdő napját kell figyelembe venni.
(2) Az Európai Unióhoz történő csatlakozásról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény
hatálybalépésének napjától 2007. december 31-ig
a) Magyarországon székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezet által az Európai
Unió másik tagállamában létesített fióktelep kiegészítő biztosítás érdekében köteles csatlakozni a fogadó
ország befektető-védelmi rendszeréhez;
b) Az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező biztosított tevékenységet végző szervezet
magyarországi fióktelepe esetén a befektetővédelmi rendszer biztosítása nem haladhatja meg személyenként és befektetési szolgáltatónként összevontan - a húszezer eurónak megfelelő összeget.
(3) E törvény 215. §-a nem érinti a hatálybalépés előtt keletkezett követeléseket.
(4) A Befektető-védelmi Alapnak e törvény hatálybalépésekor folyamatban levő kártalanítási eljárása
esetében a követelések befagyásának napján hatályos jogszabályokban előírt feltételek az irányadók.
(5) A 2002. naptári évre vonatkozó éves díjfizetési előlegként kell figyelembe venni a 2001. évben éves
díjfizetés címén teljesített befizetésnek a 2002. naptári évre eső részét.
(6)
416. § (1)-(2)
(3) A törvény 11. számú mellékletének 1-4. pontjában meghatározott személynek a külön jogszabályban
előírt vizsga letételét 2007. június 30-ig kell a Felügyeletnek igazolni.
417. §
418. § (1) Az e törvény alapján működő tőzsdének nem kell a társasági adót és a helyi iparűzési adót
megfizetnie utoljára arra az adóévre vonatkozóan, amelynek utolsó napja 2006. évben van.
(2)
419. § (1)-(2)
(3) Az az elszámolóház, amelyet a központi értéktári feladatok ellátására az Épt. alapján kijelöltek, e
tevékenységét a kijelölésben foglaltaknak megfelelően változatlanul folytatja.
(4) A törvény hatálybalépésekor már működő és e törvény előírásai szerint szakosított hitelintézetté
átalakuló elszámolóház esetében a Hpt. alapításra, alapítási engedély kiadására, valamint a már engedélyezett
tevékenységek vonatkozásában a tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.
(5)
(6)
(7) E törvény 450. § (3) bekezdésének a)-e) pontjában foglalt rendelkezés nem érinti a hatálybalépése
előtt kibocsátott, illetőleg a 408. § (2) bekezdése szerint forgalomba hozott letéti jegy, kincstárjegy, valamint
kötvény érvényességét.
420. § (1) A Felügyelet e törvény hatálybalépése előtt megválasztott elnökének, valamint kinevezett
elnökhelyettesének megbízatása a választási, illetve kinevezési okmányon feltüntetett határidővel jár le.
(2)
421-423. §
424-431. §
432. § (1) Az átalakulással létrejövő részvénytársaság az átalakult tőzsde jogutódja. A jogutód
részvénytársaságot illetik meg a tőzsde jogai és terhelik a tőzsde kötelezettségei.
(2) A törvény rendelkezései szerint átalakulással létrejövő tőzsde esetében a törvénynek a tőzsde
alapítására és a tőzsdei tevékenység engedélyezésére vonatkozó szabályait nem kell alkalmazni.
433. § Ez a törvény a 25. számú mellékletben felsorolt uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja.
434. §
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435-441. §
442. §
443. §
444-448. §
449. § Ahol a hatálybalépés előtt kihirdetett jogszabály az 1996. évi CXI. törvényre vagy az Épt.-re, az
1994. évi XXXIX. törvényre vagy az Áttv.-re, illetőleg az 1991. évi LXIII. törvényre vagy a Bat.-ra utal,
azon e törvényt kell érteni.
450. §

Felhatalmazások
451. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg
a)-b)
c) az elszámolóház tevékenységének részletes személyi, tárgyi és biztonsági feltételeit;
d) az egyes értékpapírok tartalmi kellékeit és kibocsátásuk feltételeit;
e) az egyes értékpapírok nyomdai úton történő előállításának, kezelésének és fizikai megsemmisítésének
biztonsági szabályait és a Felügyelet ebből eredő együttműködési kötelezettségét;
f) a dematerializált értékpapír előállításának és továbbításának módját, biztonsági szabályait;
g) az értékpapírszámla, a központi értékpapírszámla, a tőzsdeforgalmi számla, az értékpapír letéti számla
és az ügyfélszámla megnyitására, vezetésére és kezelésére, a számlarendszer működtetésére vonatkozó
részletes szabályokat, ideértve a számlák elkülönített kezelésére, valamint a számlák feletti rendelkezési jog
gyakorlására vonatkozó szabályokat is;
h)-l)
m) az értékpapírok hozamszámítására és közzétételére vonatkozó részletes szabályokat;
n) a központi értéktári tevékenység végzéséhez szükséges személyi, tárgyi, technikai és biztonsági
követelményeket;
o)-p)
q) az ingatlanértékelést végző természetes személy és szervezet felelősségbiztosítási szerződésének
minimális tartalmi követelményeire vonatkozó részletes szabályokat.
(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg
a)-b)
c) a szabályozott piac, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tájékoztatási
kötelezettségének tartalmát, módját és gyakoriságát;
d) az igazgatási-szolgáltatási díj mértékére, valamint a díj beszedésére, kezelésére, nyilvántartására,
visszatérítésére vonatkozó szabályokat;
e) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség részletes
szabályait;
f) a tőkemegfelelési és tőkeszükségleti követelményeknek konszolidált módon való megfelelésre
vonatkozó részletes szabályokat;
g)
h) a befektetési alap befektetési szabályaira vonatkozó előírásokat;
i)
j)
k) az elszámolóháznak nem minősülő elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tartalékképzésének
módját és mértékét;
l)-m)
n) a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapírokkal kapcsolatos tájékoztatási kötelezettség teljesítésének
formáját és tartalmát;
o) a pénzügyi konglomerátumra vonatkozó kiegészítő felügyeleti szintű számítások módját, tartalmát,
szerkezetét és gyakoriságát;
p)
q) a piacbefolyásolásra utaló magatartások minősítésekor figyelembe veendő körülményeket;
r) az elfogadott piaci gyakorlat megállapításának részletes szabályait;
s) a bennfentes információ nyilvánosságra hozatalának kibocsátó általi késleltetésére vonatkozó részletes
szabályokat;
t)-u)
(3) Felhatalmazást kap a Felügyelet elnöke arra, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) a belső ellenőrzési rendszerekre, eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat;
b) az ISIN azonosítóra vonatkozó részletes szabályokat.
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1. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A törvényben hivatkozott jogszabályok rövidítései
1. Art.: az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény,
2. Áht.: az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény,
3. Bit.: a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény,
4. Bszt.: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény,
5. Btk.: a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény,
6. Ctv.: a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény,
7. Cstv.: a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény,
8. Fkt.: a külföldi székhelyű vállalkozások magyarországi fióktelepeiről és kereskedelmi képviseleteiről
szóló 1997. évi CXXXII. törvény,
9. Fttv.: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi
XLVII. törvény,
10. Gt.: a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény,
11. Hpt.: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény,
12. Itv.: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény,
13. Ket.: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény,
14. MNB tv.: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2001. évi LVIII. törvény,
15. Pmt.: a pénzmosás megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény,
16. Psztv.: a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvény,
17. Ptk.: a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény,
18. Szmt.: a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény,
19. Vbt.: a választottbíráskodásról szóló 1994. évi LXXI. törvény.

2. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
Az állampapírok nyilvános forgalomba hozatalához szükséges ismertető és a nyilvános
ajánlattétel kötelező tartalmi elemei
1. Az állampapír nyilvános forgalomba hozatalához készítendő ismertetőnek legalább az alább
felsoroltakat kell tartalmaznia:
1. a kibocsátó megnevezése,
2. a kibocsátás célja, a kibocsátáshoz kapott felhatalmazás vagy a forgalomba hozatal alapjául szolgáló
döntés megjelölése,
3. az értékpapírok fajtája, típusa, az azokhoz kapcsolódó jogok bemutatása,
4. az árfolyam-, illetőleg hozammeghatározás módszere,
5. tájékoztatás az átruházás korlátairól,
6. a forgalomba hozatal módja és az egyes módokra vonatkozó szabályok,
7. az allokáció leírása,
8. a forgalomba hozatal eredményéről szóló tájékoztatás szabályai,
9. a pénzügyi teljesítés szabályai, a befizetésre nyitva álló fizetési számla száma,
10. a kamatfizetés és a beváltás (törlesztés) szabályai,
11. a forgalmazó megnevezése és címe.
2. Az állampapír nyilvános forgalomba hozatalához készítendő nyilvános ajánlattételnek legalább az alább
felsoroltakat kell tartalmaznia:
1. a kibocsátó megnevezése,
2. a kibocsátáshoz kapott felhatalmazás vagy a forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés megjelölése,
3. az értékpapírok fajtája, típusa, sorozata, értékpapírkódja,
4. a kibocsátás tervezett nagysága, az értékpapírok névértéke,
5. az értékpapír kibocsátási árfolyama vagy későbbi nyilvánosságra hozatalának időpontja és helye,
6. a forgalomba hozatal kezdő és záró időpontja,
7. a pénzügyi teljesítés határideje,
8. a kamat mértéke, a kamatszámítás szabályai,
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9. a kamatfizetés és a beváltás (törlesztés) időpontja,
10. az átruházásra vonatkozó esetleges korlátozásról szóló tájékoztatás,
11. az ismertető kiadásának időpontja, megtekintésének, illetve megjelentetésének módja.

3. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
Származtatott ügyletek nettó pozícióinak a származtatott alap nettó pozíciójának
számításához figyelembe veendő értéke számításához alkalmazott szorzók
A származtatott ügylet alapját képező befektetési eszköz
a) Deviza
b) Három évnél hosszabb hátralévő futamidejű kötvény
és/vagy kamatláb pozíció
c) Három évnél rövidebb és egy évnél hosszabb hátralévő
futamidejű kötvény és/vagy kamatláb pozíció
d) Egy évnél rövidebb hátralévő futamidejű kötvény és/vagy
kamatláb pozíció
e) Az a)-d) pontba nem tartozó egyéb befektetési eszköz

Szorzószám
0,50
0,25
0,15
0,10
1,00

4. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A helyi önkormányzatok kötvénykibocsátásához készített tájékoztató kötelező tartalmi
elemei
A helyi önkormányzatok által készített tájékoztatónak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) Összefoglaló oldal
A kibocsátó megnevezése, a kibocsátónak a nyilvános ajánlattételből adódó kötelezettségei, az eladó
megnevezése (amennyiben az más mint a kibocsátó), a forgalmazó neve, a tájékoztatóra és az ajánlattételre
vonatkozó kötelezettségvállalások tartalma, a tájékoztató közzétételét engedélyező határozat száma és
dátuma, a jegyzési, eladási időszak nyitó- és zárónapja.
b) A kibocsátó
1. neve,
2. székhelye,
3. a hirdetmények közzétételi helyei,
4. a forgalomba hozandó értékpapír típusa és fajtája,
5. az önkormányzat által korábban kibocsátott, de még forgalomban levő értékpapír típusa, fajtája, főbb
adatai, a forgalomba hozatalok felsorolása és eredménye, a forgalomba hozatalokhoz kapcsolódó, az
önkormányzatot terhelő kötelezettségek,
6. a forgalomban levő értékpapír piaci helyzetének, árfolyam alakulásának bemutatása,
7. az önkormányzat szervezeti felépítése,
8. az alkalmazotti létszám,
9. a választott (polgármester, alpolgármester, képviselő, bizottsági elnök) és a hivatali vezető
tisztségviselők (jegyző, aljegyző, pénzügyi vezető, a forgalomba hozatal céljához közvetlenül kapcsolódó
terület felelős vezetője) személyi és szakmai adatai, így különösen az iskolai végzettség, szakképzettség,
szakmai gyakorlat stb.
c) Az önkormányzat bemutatása
(legalább a kibocsátást megelőző három év adataira ki kell terjednie)
1. az önkormányzat rövid történeti áttekintése,
2. földrajzi határok, terület méretei,
3. területrendezési tervben szereplő lakó, ipari, közületi, mezőgazdasági stb. területek,
4. kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok,
5. a kibocsátás céljához kapcsolódó normatív támogatások alakulása, a kibocsátás időpontjában aktuális
feladatok állami és helyi forrásai,
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6. az önkormányzat területén élő népesség száma, az egy főre jutó átlagkereset, életkori, iskolázottsági és
képzettségi adatok,
7. a helyileg bejegyzett vállalkozások száma szakmánkénti megoszlásban,
8. jelentősebb vállalkozások az önkormányzat területén,
9. a munkanélküliség alakulása,
10. kivetett helyi adók (idegenforgalmi, kommunális, telek, építmény, iparűzési),
11. központi adókból származó bevételek,
12. költségvetési tájékoztatás: az érvényes költségvetés összefoglalója, kilátásai,
13. az éves költségvetési bevételek és kiadások felsorolása,
14. ha a kötvény törlesztését és kamatát egy kizárólagos kijelölt forrás fedezi, akkor az adott forrás (díjak,
adók, egyéb) jellemzői, mértékei,
15. az adósságszolgálati forrásokra vonatkozó esetleges korlátozások,
16. az adósságszolgálatot az Ötv. 88. § (2) bekezdése alapján korlátozó jogi körülmények,
17. jelenlegi adósság és egyéb dologi tartozások, határidőn túli tartozások,
18. lejárt követelések,
19. jelentős peres ügyek.
d) Pénzügyi jelentés és a kapcsolódó információk
1. A tájékoztatóhoz mellékelni kell: a kibocsátóra vonatkozó számviteli jogszabályok szerint elkészített a
kibocsátást megelőző három évre vonatkozó egyszerűsített vagyon mérleget, egyszerűsített pénzforgalmi
jelentést, egyszerűsített eredménykimutatást és egyszerűsített maradványkimutatást.
2. A tájékoztatónak tartalmaznia kell az utolsó mérlegkészítés óta rendelkezésre álló legújabb pénzügyi
információkat is. Ezen legújabb pénzügyi információknak a számvitelre vonatkozó jogszabály alapján
összeállított mérleg adataival összehasonlíthatónak kell lenni.
e) A forgalomba hozatal adatai
1. a forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés száma, tartalma, időpontja,
2. az ajánlattevő megnevezése (ha nem azonos a kibocsátóval),
3. a forgalomba hozatal céljának részletes bemutatása,
4. a vezető forgalmazó megnevezése és címe,
5. a forgalomba hozatal során közreműködő forgalmazók,
6. a kifizető és letéti helyek megnevezése és címe,
7. a jegyzési garanciát vállalók megnevezése, címe, a lejegyzésre vállalt összeg feltüntetése,
8. a forgalomba hozatal nagysága,
9. a forgalomba hozatal költségei,
10. az értékpapírok fajtája, típusa, az azokhoz kapcsolódó jogok bemutatása,
11. az értékpapír kódja,
12. elővásárlási jog, az átruházás esetleges korlátja,
13. a forgalomba hozandó értékpapírok száma, névértéke, kibocsátási árfolyama, az árfolyammeghatározás módszere,
14. sorozat- és sorszámok,
15. a jegyzés, illetve eladás kezdő- és zárónapja,
16. a befizetés módja, a befizetésre nyitva álló fizetési számla száma,
17. a túl- és aluljegyzés esetén követendő eljárás, az allokáció leírása,
18. a 7. § (2) bekezdésében meghatározott okirat szövegének tervezete.
f) Az értékpapír-sorozatok tőzsdei bevezetése esetén a tájékoztató tartalmazza
1. a bevezetésben közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet nevét, székhelyét;
2. a tőzsdei bevezetést kezdeményező közgyűlési (vagy igazgatósági) döntésről szóló határozat számát és
időpontját;
3. a kibocsátó nyilatkozatát, hogy ellene a tőzsdei bevezetési kérelem Felügyelet részére történő
benyújtásakor csődeljárás, felszámolási eljárás vagy végelszámolás nincs folyamatban, valamint a bevezetés
kérelmezését megelőző két évben - két évnél rövidebb működés esetén a kibocsátó tevékenységének
megkezdése óta - fizetési kötelezettségeinek eleget tett, nincs köztartozása és nemfizetés miatt ezen időszak
alatt jogerős bírósági határozattal nem marasztalták el;
4. a tőzsdei bevezetésben közreműködő befektetési vállalkozás, hitelintézet nyilatkozatát, amelyben
egyetemleges felelősséget vállal a kibocsátóval azért, hogy a tájékoztató a valóságnak megfelelő adatokat és
állításokat tartalmaz, vagy tudomásuk szerint nem kerültek elhallgatásra olyan tények és információk,
amelyek a kibocsátó és a bevezetés tárgyát képező értékpapír-sorozat helyzetének megítélése szempontjából
jelentőséggel bírnak;
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5. a kibocsátó nyilatkozatát arról, hogy a bevezetendő értékpapír forgalomképes, illetve nincs tudomása
olyan szerződésről vagy megállapodásról, amely az értékpapír-sorozat szabad forgalmazhatóságát
korlátozza;
6. a kibocsátóra vonatkozó legújabb gazdasági, jogi és pénzügyi adatokat, amennyiben a nyilvános
forgalomba hozatali eljárás lezárásától a bevezetés kérelem benyújtásáig eltelt időtartam a hat hónapot
meghaladja;
7. az értékpapír nyilvános forgalomba hozatalától a bevezetési kérelem benyújtásáig eltelt időszak tőzsdén
kívüli forgalmazási adatait (értékesített mennyiség, átlagárfolyam, az időszakban elért minimális és
maximális árfolyam megjelölésével), amennyiben az eltelt időszak meghaladja a hat hónapot;
8. a bevezetési kérelem időpontját megelőzően benyújtott utolsó kibocsátói gyorsjelentéshez készített
(utólagosan csatolt) könyvvizsgálói jelentést;
9. részvénysorozat bevezetésére vonatkozó engedélyeztetési eljárás esetén a kérelem benyújtása
időpontjában a bevezetni kívánt részvénysorozat öt százalék feletti tulajdonosainak megnevezését és
szavazati arányaik megoszlását;
10. minden egyéb olyan adatot és nyilatkozatot, amelyei a bevezetési kérelem benyújtása időpontjában
hatályos egyéb jogszabályok, illetve a Felügyelet által elfogadott tőzsdei szabályzatok előírnak.
A nemzetközi pénzügyi intézmény értékpapírjának magyar tőzsdére való bevezetésének előzetes
engedélyezésekor a tájékoztató megjelölés helyett a 7. számú mellékletben szereplő ismertetőt kell érteni.

5. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
6. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
7. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A nemzetközi pénzügyi intézmény által készítendő ismertető kötelező tartalmi elemei
A nemzetközi pénzügyi intézmény általi nyilvános értékpapír forgalomba hozatal esetén az ismertetőnek
legalább az alább felsorolt adatokat kell tartalmaznia:
1. a kibocsátó megnevezése és bemutatása,
2. a forgalomba hozatalhoz kapott felhatalmazás vagy a forgalomba hozatal alapjául szolgáló döntés
száma, tartalma, időpontja,
3. a forgalomba hozatal tervezett nagysága,
4. a forgalmazó megnevezése és címe,
5. a forgalomba hozatal során közreműködő forgalmazók,
6. a kifizető és letéti helyek megnevezése és címe,
7. az értékpapír elnevezése, a kibocsátás célja,
8. az értékpapír fajtája, típusa, az ahhoz kapcsolódó jogok,
9. az átruházás korlátai,
10. az értékpapír száma, névértéke, a forgalomba hozatal árfolyama, az árfolyam-meghatározás módszere,
11. sorozat- és sorszámok, az értékpapír kódja,
12. a jegyzés, illetve eladás kezdő- és zárónapja,
13. a befizetés módja, a befizetésre nyitva álló fizetési számla száma,
14. a túl- és aluljegyzés esetén követendő eljárás, az allokáció leírása,
15. az utolsó lezárt gazdasági év gazdálkodási adatai,
16. a kibocsátó utolsó auditált éves mérlege (saját joga szerint),
17. a forgalomba hozatallal megszerzendő tőke felhasználásának célja,
18. a jegyzési garanciát vállalók megnevezése, címe, a lejegyzésre vállalt összeg feltüntetése,
19. az értékpapír szövege (az értékpapír mintája), dematerializált értékpapír kibocsátása esetén a 7. § (2)
bekezdésében meghatározott okirat szövegének tervezete.

8. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A nyilvánosan működő részvénytársaságban vételi ajánlat útján történő befolyásszerzés
esetén készítendő működési terv és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló
jelentés kötelező tartalmi elemei
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I. Általános adatok
1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe);
2. összehangoltan eljáró személyek esetén a személyek azonosítási adatai (születési név, állandó lakcím,
születési hely és idő);
3. a vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye;
4. a közreműködő forgalmazó neve, székhelye;
5. a vételi ajánlat közzétételének helye;
6. az ajánlattevőnek, és a vele összehangoltan eljáró személyeknek a céltársaságban már meglévő
részesedésére vonatkozó adatok;
7. a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló időszak;
8. a vételi ajánlat finanszírozására vonatkozó információ;
9. ha az ajánlattevő által felajánlott ellenérték bármilyen jellegű értékpapírokat tartalmaz, az ezen
értékpapírokra vonatkozó információk, ideértve
9.1. ha az értékpapír tőzsdén jegyzett értékpapír, a legutolsó tizenkét hónap forgalmára vonatkozó
információk (minimális ár, maximális ár, átlagár, mennyiség)
9.2. az értékpapírnak az ellenérték megállapítása során figyelembe vett ára, kiszámításának módja.

II. Működési terv
1. a céltársaság jövőbeni működésére vonatkozó üzletpolitikai elképzelések bemutatása;
2. az ajánlattevőnek a céltársaság és - amennyiben ezt az ajánlat érinti - az ajánlattevő társaság jövőbeni
üzleti tevékenységére vonatkozó tervei;
3. a céltársaság munkavállalóik és vezetőik állásainak fenntartására vonatkozó szándékai, beleértve
minden, a foglalkoztatás feltételeiben bekövetkező lényeges változtatást;
4. az ajánlattevőnek a két társaságra vonatkozó stratégiai tervei;
5. a foglalkoztatásra valószínűsíthető következmények;
6. a társaságok telephelyeire gyakorolt valószínűsíthető következmények.

III. Gazdasági tevékenységről szóló jelentés
1. Az ajánlattevő neve és székhelye (címe);
2. a vételi ajánlattal érintett részvénytársaság neve, székhelye;
3. az ajánlattevő cég történetének, illetve üzleti tevékenységének rövid bemutatása;
4. az ajánlattevő vezető tisztségviselőinek és felügyelőbizottsági tagjainak rövid bemutatása;
5. az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az
abban befolyással rendelkezők között létrejött esetleges megállapodások részletes ismertetése, ha azok
kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére;
6. az ajánlattevő, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezők, valamint a részvénytársaság, illetve az
abban befolyással rendelkezők, illetve a részvénytársaság vezető tisztségviselői között létrejött esetleges
megállapodások részletes ismertetése, ha azok kihatással lehetnek a vételi ajánlat értékelésére;
7. az ajánlattevő pénzügyi helyzetének bemutatása és az abban beállt változások ismertetése;
8. az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a vételi ajánlat teljesítésére megfelelő fedezettel rendelkezik és
ennek bemutatása;
9. a vételi ajánlatban és az ajánlattevő gazdasági tevékenységéről szóló jelentésben szereplő adatok,
információk valóságára vonatkozó felelősségvállaló nyilatkozat.

9. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A részvénytársaság igazgatóságának a vételi ajánlattal kapcsolatos véleményének
kötelező tartalmi elemei
1. A részvénytársaság neve, székhelye;
2. a vételi ajánlat összefoglalása, kitérve a vételi ajánlat alapvető feltételeire (ellenérték, a vételi ajánlat
elfogadására rendelkezésre álló időszak, fizetés módja);
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3. nyilatkozat arról, hogy a részvénytársaság vezető tisztségviselői betöltenek-e vezető állást, illetve
rendelkeznek-e befolyással az ajánlattevőnél, illetve az ajánlattevőben befolyással rendelkezőnél, illetve
milyen más kapcsolat áll fenn az említettekkel;
4. a részvénytársaság tulajdonosi struktúrája, a legalább ötszázalékos szavazati joggal rendelkező
személyek felsorolása, a részvényeik darabszáma és a szavazataik számának feltüntetése;
5. a véleményben ki kell térni arra is, hogy a befolyásszerzés miként érinti a részvénytársaság
munkavállalóit;
6. a részvénytársaság igazgatóságának javaslata a vételi ajánlat elfogadására, vagy annak elutasítására a
javaslat részletes indokolásával; ha bármely igazgatósági tag véleménye eltér a javaslattól, vagy tartózkodott
a javaslat meghozatala során, akkor ezt a tényt indokolás mellett fel kell tüntetni;
7. a társaság igazgatósága által megbízott független pénzügyi tanácsadó megnevezése, illetve a tanácsadó
arra vonatkozó nyilatkozata, hogy esetében nem áll fenn olyan érdekellentét, amely befolyásolja azon
képességét, hogy elfogulatlan jelentést adjon;
8. a munkavállalók véleménye a vételi ajánlatról.

10. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
11. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A befektetési alapkezelési tevékenységet végzők személyi, tárgyi, technikai feltételei
Személyi feltételek
1. A tevékenység irányítására olyan szakembert kell alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább ötéves
szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.
2. Portfóliókezelésre, befektetési eszközök és tőzsdei termékek kereskedésére olyan szakembert kell
alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább kétéves szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel szemben nem
áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.
3. A back office vezetésére olyan szakembert kell alkalmazni, aki büntetlen előéletű, legalább kétéves
portfóliókezelési, befektetési alapkezelési vagy pénzintézeti szakmai gyakorlattal rendelkezik és akivel
szemben nem áll fenn a 357. §-ban meghatározott kizáró ok.
4. Az 1-3. pont esetében befektetési alapkezelőnél, európai befektetési alap kezelőjénél, befektetési
vállalkozásnál, hitelintézet/biztosító/nyugdíjpénztár befektetésekkel, illetve hitelintézet letétkezeléssel
foglalkozó területén, a Magyar Nemzeti Banknál, a Felügyeletnél, a minisztériumban, szabályozott piacnál,
tőzsdénél, az elszámolóháznál, az ÁKK Zrt.-nél, a kincstárnál, továbbá ingatlanalap-kezelő esetében
ingatlanforgalmazónál, illetve ezek külföldi megfelelőinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött
idő számít szakmai gyakorlatnak.

Tárgyi feltételek
A befektetési alapkezelési tevékenységet végzőnek rendelkeznie kell megfelelő irodai elhelyezéssel,
kommunikációs rendszerrel (telefon, fax, elektronikus postacím).

Technikai feltételek
Befektetési alapkezelést végzőnek rendelkeznie kell
a) olyan nyilvántartási rendszerrel, amely biztosítja, hogy az e törvényben előírt elkülönített kezelési és
nyilvántartási követelménynek megfeleljen,
b) olyan portfólió-nyilvántartási rendszerrel, amely alkalmas az általa kezelt portfóliók
vagyonváltozásainak naprakész - és az információs kötelezettség teljesítését lehetővé tevő - kimutatására és a
belső ellenőrzés, valamint a Felügyelet által történő ellenőrzés követelményeinek teljesítésére.

12. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
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A befektetési alapkezelési tevékenységet végző működési szabályzatának kötelező
tartalmi elemei
1. Az érdekellentétek megelőzésére és kezelésére vonatkozó szabályok.
2. A befektetési alapkezelési tevékenység és a befektetési alapkezelési tevékenységet végző egyéb
tevékenységei szétválasztásának szabályai.
3. A front office és a back office tevékenységek szétválasztásának szabályai.
4. A szervezeten belüli döntési jogkörök meghatározásának szabályai.
5. Az adatok megőrzésének szabályai.
6. A titoktartás szabályai.
7. A befektetési alapkezelési tevékenységet végzőnek a befektetők általi elérhetőségének szabályai.

13. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A befektetési alapkezelést végző eljárási szabályzatának kötelező tartalmi elemei
1. Az eszközök értékelésének elveire vonatkozó szabályok.
2. A partner kockázatkezelésének elveire vonatkozó szabályok.
3. A tevékenység átadásának, delegálásának elveire vonatkozó szabályok.
4. A befektetők tájékoztatásának módjára és gyakoriságára vonatkozó szabályok.
5. A teljesítménymérés elvei, szabályai.
6. Az alkalmazottakra vonatkozó szakmai képzési követelmények.
7. A vezető tisztségviselők és az alkalmazottak befektetéseire vonatkozó szabályok.
8. Szétosztási szabályok.

14. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
15. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A befektetési alapkezelési tevékenységet végző által a kezelt portfóliókon elért
teljesítmény, illetve hozam számításának, bemutatásának, illetve közzétételének
szabályai, elvei
Jelen melléklet szerint elkészített kimutatások nem helyettesítik azon jelentéseket, amelyeket a befektetési
alapkezelési tevékenységet végzőnek annak érdekében kell elkészítenie, hogy megbízója a saját jelentési
kötelezettségének meg tudjon felelni.
A teljesítményszámítási, bemutatási és közzétételi szabályok célja, hogy a befektetők biztosak lehessenek
abban, hogy a teljesítményről szóló információk teljesek és helyesek. Ezen előírások betartása, illetve a
hozamszámítási módszerek egységessége azt szolgálja, hogy az egyes portfóliók - ideértve a befektetési
alapokat és az önkéntes kölcsönös biztosító és magán-nyugdíjpénztári vagyonokat is - teljesítményét minél
inkább összehasonlíthatóvá tegye. Ezen célok megvalósulása érdekében:
1. Minden olyan adatot és információt, amely egy portfólión elért teljesítmény bemutatásához és az előírt
számítások elvégzéséhez szükséges, össze kell gyűjteni és meg kell őrizni.
2. A portfólióértékelések forrásait és módszereit a befektető számára hozzáférhetővé kell tenni.
3. A portfóliókat legalább havonta értékelni kell.
4. A portfólió értékelését piaci értéken kell elvégezni.
5. A kamatozó kötvény típusú értékpapírok, valamint minden olyan eszköz esetén, amelyből
kamatjövedelem származik, az időarányos kamatokat figyelembe kell venni az értékelésnél.
6. A pénzből és pénzjellegű eszközökből származó hozamokat bele kell foglalni a teljes hozam
számításába.
7. A kereskedés-napi elszámolás elvét kell alkalmazni.
8. A portfólió hozamának számításakor - jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában - havi
tőkesúlyozott vagy napi idősúlyozott hozamszámítást kell alkalmazni.
9. A realizált és nem realizált (árfolyam) nyereséget és a bevételeket is magába foglaló teljes hozamot kell
kimutatni.
10. Az időszakok hozamait mértani láncba kell állítani.
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11. Egy évnél rövidebb időszakok teljesítményét nem lehet évesíteni.
12. Mindig meg kell jelölni, hogy mely időszakra vonatkozik a hozamadat.
13. A teljesítményt a kereskedési költség levonása után kell kiszámítani.
14. A hozamot az osztalékon, kamaton és árfolyamnyereségen keletkező vissza nem igényelhető forrásadó
levonása után kell számítani. A visszaigényelhető forrásadót figyelembe kell venni.
15. Meg kell jelölni azt is, hogy a teljesítményeket bruttó vagy nettó módon, azaz a befektető által a
portfóliókezelési tevékenységet végzőnek vagy kapcsolt vállalkozásának fizetett díjat figyelembe véve
számítják-e.
16. Meg kell jelölni minden olyan tényt, kiegészítő információt, amely a teljesítmények megítéléséhez,
illetve a bemutatott teljesítmény teljes értékű magyarázata szempontjából fontos lehet.
17. A teljesítményadatok bemutatásánál a tőkeáttétel és a származékos termékek használatát, mértékét is
be kell mutatni oly módon, amely lehetővé teszi a kockázatok azonosítását.
18. Amennyiben a portfólióhoz, annak befektetési politikájában referenciaindexet is rendeltek, ezen
referenciaindex hozamát ugyanarra (ugyanazokra) az időszakra (időszakokra) és ugyanolyan hozamszámítási
módszert alkalmazva kell bemutatni, amelyekre a portfólió hozama bemutatásra kerül.
19. A befektetési alapkezelési tevékenységet végző teljesítményeinek bemutatásakor a hozamadatokat
lehetőleg öt évre visszamenően, illetve tevékenysége megkezdésétől - a naptári éveknek megfelelő bontásban
- kell bemutatni.

16. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A befektetési alap kezelési szabályzatának kötelező tartalmi elemei
I.
1. A befektetési alap neve, típusa, futamideje.
2. Garanciavállalás esetén a garanciavállalás pontos feltételei.
3. A kezelési szabályzat jóváhagyásáról, módosításáról szóló felügyeleti és alapkezelői határozatok
száma, ideje.
4. Az alapkezelő, a letétkezelő és az ingatlanértékelő szervezet neve, székhelye, tevékenységi köre és
legfontosabb gazdasági adatai.
5. Igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, székhelye, rövid bemutatása igénybevételének indoka.
6. A befektetési alap részletes befektetési politikája, azon belül különösen:
a) a befektetési stratégia,
b) a portfólió lehetséges elemei, azok tervezett arányai,
c) az egyes értékpapírfajták - beleértve az egy devizában denominált értékpapírok körének - maximális,
illetve minimális vagy tervezett aránya, illetve annak figyelemkeltésre alkalmas módon történő feltüntetése,
ha az alap harminc százalékot meghaladó mértékben kíván azonos devizában denominált értékpapírokba
fektetni, kivéve a hazai fizetőeszközben denominált értékpapírokat,
d)
e) a származtatott termékek, illetve a származtatott ügyletek lehetséges köre, alkalmazásuk célja,
feltételei, jelentős kockázati tényezők,
f) ha a tőke-, illetve hozamígéret a befektetési alap befektetési politikájával van alátámasztva, akkor a
mögöttes tervezett tranzakciók leírása,
g) az ingatlanalap portfóliójában lévő ingatlanok megterhelésének lehetősége és szabályai.
7. A befektetési jegyekhez fűződő jogok bemutatása.
8. A befektetési jegyek forgalmazásának szabályai.
9. A nyílt végű befektetési alapra kibocsátott befektetési jegy folyamatos forgalmazásának az alapkezelő
által történő felfüggesztésére vonatkozó szabályok.
10. A tőkenövekmény és a kifizetendő hozam megállapításának és kifizetésének részletes szabályai.
11. A befektetési alapot terhelő valamennyi díj és költség tételes felsorolása, a díjak és költségek
összegére vagy számítási módjára, továbbá azok elszámolására vonatkozó részletes tájékoztatás.
12. Az eladási, illetve visszaváltási jutalék, egyéb a befektetőket közvetlenül terhelő költségek.
13. Az összesített és az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték számítási módja, gyakorisága,
közzétételének módja, helye, ideje, ideértve a hibás nettó eszközérték számítás miatt szükséges elszámolási
kötelezettség részletes eljárási szabályait.
14. Nyílt végű befektetési alap befektetési jegyének az eladási és visszavásárlási árszámítási módszere.
15. Befektetők rendszeres és rendkívüli tájékoztatásának szabályai, annak módja, helye, ideje.
16. A befektetési alap megszűnésével, átalakulásával és beolvadásával kapcsolatos rendelkezések.
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17. A portfólió egyes elemei értékelésének részletes szabályai.
18. A nyílt végű alapok esetében a visszaváltás igények teljesítése céljára elkülönített likvid eszközök és
hitelkeret együttes legkisebb aránya.
19. Nyílt végű alapok esetében a visszaváltási igények teljesítése céljára felvett hitelre vonatkozó
szabályok.
20. A befektetési alap tulajdonában lévő befektetési eszközök kölcsönzésének, az eszközök
terhelhetőségének szabályai.
21. Amennyiben az alap befektetési alapba fektető alap és a saját tőkéjének legalább huszonöt százalékát
meghaladó mértékben kíván befektetni egyetlen befektetési alapba, akkor ezen befektetési alap befektetési
politikája és működési költségei.
22. A származtatott termékekbe befektető befektetési alap tájékoztatója, rövidített tájékoztatója, illetve
kezelési szabályzata előlapján, figyelemkeltésre alkalmas módon fel kell hívni a befektetők figyelmét az alap
szokásostól eltérő kockázati szintjére, külön megjelölve az alap által a származtatott ügyletek révén felvehető
nettó pozíciók összértéke és az alap saját tőkéje hányadosának megengedett legnagyobb mértékét.
23. A befektetési alap kezelési szabályzata hatálybalépésének időpontja.

II.
1. A zártkörű befektetési alap kezelési szabályzatában az előzőekben foglaltakon túlmenően fel kell
tüntetni:
a)
b) a jegyzés kezdő és zárónapját,
c) a befektetési jegyek lehetséges tulajdonosi körét.
2. Azon ingatlanalap esetében, amely befektetési politikájában adott ingatlanberuházás(ok) megvalósítását
tűzte ki célul (projektalap), az adott ingatlanberuházás(oka)t, megvalósításuk körülményeit, feltételeit
részletesen be kell mutatni.
3. Európai befektetési alap esetén, amennyiben a befektetési alap a befektetési politikájából adódóan az
átlagosnál nagyobb kockázatot hordoz, egy erre utaló feltűnő nyilatkozat.

17. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A befektetési jegy nyilvános forgalomba hozatalához szükséges nyilvános tájékoztató
kötelező tartalmi elemei
I.
1. A nyilvános ajánlattétel, eladási ajánlattétel adatai:
a) a létrehozandó, eladásra kínált, illetve az újabb befektetésijegy-sorozatot kibocsátó befektetési alap
rövid bemutatása;
b) jegyzési hely meghatározása;
c) fizetés módja, új alap létrehozatalát célzó befektetésijegy-sorozat forgalomba hozatala esetén a jegyzés
módja;
d) jegyzési ár, vételi ár; forgalomba hozatali ár (az újabb sorozatot jegyzési eljárás lefolytatása nélkül
kibocsátó befektetési alap esetében az első forgalmazási napon érvényes forgalomba hozatali ár);
e) a jegyzési időszak kezdete és vége;
f) túl-, illetve aluljegyzés esetén követendő eljárás, amennyiben a forgalomba hozatal jegyzési eljárással
történik;
g) a joghatóság, háttérszabályok megnevezése;
h) a befektetési jegyekhez fűződő jogok bemutatása, sorozatonként.
2. Ha az alapkezelő vagy a letétkezelő társasággal szemben a befektetési jegyek eladásának megkezdését
megelőző három naptári éven belül csődeljárást rendeltek el, a tájékoztatónak tartalmaznia kell az erre
vonatkozó adatokat is.
3. Kifejezett garanciavállalás esetén a garanciavállaló bemutatása.
4. Az ingatlanértékelő, könyvvizsgáló neve, székhelye.
5. A befektetések lehetséges piacának bemutatása.
6. Zárt végű ingatlanalap befektetési jegyeinek ingatlanapport ellenében történő lejegyzése esetén az
apportálandó ingatlanok részletes bemutatása.
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7. A forgalmazó és - amennyiben a forgalmazó a befektetési jegyek értékesítéséhez ügynököt vesz
igénybe -, a forgalmazás ezen módjának rövid bemutatása.
8. Az alapkezelő bemutatása: neve, székhelye, az alapítás időpontja, a cégbejegyzés száma, helye és ideje,
a tevékenységi kör meghatározása, a működés időtartama, az üzleti év, alaptőkéje, tulajdonosi köre, a vezető
tisztségviselők fontosabb személyi és szakmai adatai, gazdálkodásának fontosabb adatai (előző három év
mérlegeinek összehasonlító adatai, piaci helyzet bemutatása, alkalmazotti létszáma), az általa kezelt más
befektetési alapok bemutatása (indulás dátuma, befektetési politika, méret, elért éves hozam), feladata.
9. A letétkezelő bemutatása: neve, székhelye, az alapítás időpontja, a cégbejegyzés száma, helye és ideje,
a tevékenységi kör meghatározása, a működés időtartama, az üzleti év, alaptőkéje, tulajdonosi köre, vezető
tisztségviselők fontosabb személyi és szakmai adatai, gazdálkodásának fontosabb adatai (előző három év
mérlege, alkalmazotti létszáma), feladata.
10. Az ingatlanértékelő bemutatása: neve, székhelye, az alapítás időpontja, a cégbejegyzés száma, helye
és ideje, a tevékenységi kör meghatározása, a működés időtartama, az üzleti év, alaptőkéje, tulajdonosi köre,
a vezető tisztségviselők fontosabb személyi és szakmai adatai, gazdálkodásának fontosabb adatai (előző
három év mérlege), alkalmazotti létszáma, feladata.
11. A nyilvános tájékoztató kötelező melléklete a 16. számú melléklet alapján összeállított kezelési
szabályzat.

II.
Európai befektetési alap esetén a tájékoztató további tartalmi elemei:
1. Igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, székhelye.
2. A befektetési alap múltbeli teljesítménye, hozama.
3. A befektetők azon típusának meghatározása, amelynek a befektetési alapot ajánlják.
4. A befektetési alapra vonatkozó, befektetőket is érintő adózási szabályok rövid leírása.
5. A tanácsadó megnevezése, bemutatása, a befektetési alapkezelővel kötött szerződésének lényeges
elemei a díjazás kivételével.
6. A vezető tisztségviselők más társaságban betöltött tisztsége és fennálló munkaviszonya.

III.
1. Amennyiben a fenti pontok közül az alapkezelő, a letétkezelő és az ingatlan értékelő bemutatását a
társaságok éves jelentéseivel helyettesítik, akkor azt nem kell a tájékoztatóba foglalni.
2. A portfólió egyes elemei értékelésének szabályaira vonatkozó értékelési szabályzatot a kezelési
szabályzattól külön is át lehet adni a befektetőnek.

18. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A rövidített tájékoztató kötelező tartalmi elemei
1. A rövidített tájékoztató egy rövid és közérthető tájékoztató, amely a befektetési döntés meghozatalához
szükséges lényeges, naprakész információkat tartalmazza.
2. A rövidített tájékoztatónak egyértelmű módon tartalmaznia kell a következőket:
1. A befektetési alap célja, a befektetési politika által kitűzött befektetési cél bemutatása,
2. Az alapkezelő megnevezése, bemutatása,
3. A forgalmazó megnevezése, bemutatása,
4. A letétkezelő megnevezése, bemutatása,
5. A befektetés alapkezelő által javasolt legrövidebb befektetési időtartama,
6. A befektető által adott megbízás felvétele és az elszámolás értéknapja közti időköz bemutatása,
7. Az alap befektetési politikájával kapcsolatos kockázatok bemutatása,
8. A befektetőt terhelő közvetlen és közvetett költségek, valamint ezek változtatási lehetőségének
bemutatása,
9. A befektetők érdekvédelme: garanciák és biztonsági elemek,
10. Az alap múltbeli hozama,
11. Az alap által nyilvánosságra hozott információk közzétételi helye,
12. A befektetési politikának az alapkezelő által egyoldalúan módosítható elemeit.
3. A rövidített tájékoztatónak kötelezően tartalmaznia kell az alábbi kitételt:
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„Az alap múltbeli teljesítménye, hozama nem jelent garanciát a jövőbeni teljesítményre, hozamra.”
4. Európai befektetési alap esetén a rövidített tájékoztató további tartalmi elemei:
1. A befektetési alap létrehozásának ideje és országa;
2. Az illetékes felügyeleti hatóság megnevezése;
3. Igénybe venni kívánt alvállalkozó neve, székhelye;
4. A befektetők azon típusának meghatározása, amelynek az alapot ajánlják;
5. Zártvégű befektetési alap esetén a befektetési alap futamideje;
6. A befektetési jegyek megvásárlásának és eladásának módja;
7. Az eladási, illetve visszaváltási jutalék és egyéb költségek költségviselők szerint;
8. A nettó eszközérték közzétételére, illetve elérhetőségére vonatkozó információk;
9. A befektetési alapra vonatkozó, befektetőket is érintő adózási szabályok rövid leírása;
10. A tájékoztató közzétételének dátuma;
11. A befektetési alap múltbeli teljesítménye;
12. Ha van hozamfizetés, annak ideje és módja.
5. Európai befektetési alap esetén a rövidített tájékoztatónak tartalmaznia kell, hogy a befektető kérésére
térítésmentesen rendelkezésére bocsátják a tájékoztatót, valamint az éves és féléves jelentéseket a
szerződéskötés előtt, illetve után.
Európai befektetési alap esetén a rövidített tájékoztatóban meg kell jelölni a kapcsolattartót (személy,
osztály, ügyfélfogadási idő), ahova további információkért lehet fordulni.

19. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
A megszűnési jelentés kötelező tartalmi elemei
A megszűnési jelentésnek legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a) a futamidő lejártakor a portfólióban lévő eszközök nyilvántartási értékét, eszközönkénti bontásban,
b) az egyes értékesített eszközök befolyt ellenértékét,
c) az esetleges járulékos és egyéb bevételeket,
d) a végelszámolás során felmerült költségeket és felszámított díjakat tételesen,
e) a befektetők között felosztható tőkét,
f) az egy befektetési jegyre kifizethető összeget, és
g) a kifizetés kezdő napját és helyét.

20. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez
Alap fajtája
nyilvános,
nyilvános,
nyílt végű
zárt végű
értékpapír
értékpapír

Saját tőkére vetített, egy kibocsátóra vonatkozó limit
a) megfelelően likvid tőzsdei értékpapírok
15%
20%
b) egyéb tőzsdei értékpapírok, a 275. § b) pontja szerinti értékpapírok, nyilvános
nyílt végű kollektív befektetési értékpapírok
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1992. évi XXII. törvény
a Munka Törvénykönyvéről
ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A törvény hatálya
1. § (1) E törvény hatálya - ha a nemzetközi magánjog szabályai eltérően nem rendelkeznek - kiterjed
minden olyan munkaviszonyra, amelynek alapján a munkát a Magyar Köztársaság területén végzik, továbbá,
amelynél a magyar munkáltató munkavállalója a munkát ideiglenes jelleggel külföldön végzi.
(2)-(4)
(5) E törvény 72/A. §-ának, valamint Harmadik része XI. fejezetének hatálya - az ott meghatározottak
szerint - kiterjed azon, a Polgári Törvénykönyv szabályain alapuló jogviszonyra is, amely a tizennyolcadik
életévét még be nem töltött személy munkavégzésére vonatkozik, vagy munkaerő-kölcsönzés céljából a
kölcsönbeadó és a kölcsönvevő között jön létre.
2. § (1) A közszolgálati jogviszonyt külön törvény szabályozza.
(2) A költségvetési szervekkel (intézményekkel), valamint - a közfoglalkoztatás keretében történő
foglalkoztatás kivételével - a helyi önkormányzattal fennálló, az (1) bekezdés szerint közszolgálati
jogviszonynak nem minősülő munkavégzésre irányuló jogviszony e törvénytől eltérő szabályait külön
törvény állapítja meg.

A jogok gyakorlásának és a kötelezettségek teljesítésének
alapvető szabályai
3. § (1) A jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során a munkáltató, az üzemi tanács, a
szakszervezet és a munkavállaló a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően, kölcsönösen
együttműködve kötelesek eljárni.
(2) A munkáltató a munkavállalót, az üzemi tanácsot, illetve a szakszervezetet köteles minden olyan
tényről, körülményről, illetőleg ennek változásáról tájékoztatni, amely a jogok gyakorlása és a
kötelezettségek teljesítése szempontjából jelentős. A munkáltatót a munkavállalóval szemben ez a
kötelezettség a munkaszerződés megkötését megelőző eljárás során is terheli.
(3) A (2) bekezdésben foglalt rendelkezés a jogok gyakorlása és a kötelezettségek teljesítése során
megfelelően irányadó a munkavállaló, az üzemi tanács és a szakszervezet tekintetében is.
(4) A munkáltató a munkavállalóra vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak
törvényben meghatározott esetben vagy a munkavállaló hozzájárulásával közölhet. A munkavállalóra
vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - személyazonosításra
alkalmatlan módon - átadhatók.
(5) A munkavállaló a munkaviszony fennállása alatt - kivéve, ha erre jogszabály feljogosítja - nem
tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
(6) A munkaviszony megszűnését követően az (5) bekezdésben meghatározott kötelezettség a
munkavállalót csak ilyen tartalmú, megfelelő ellenérték fejében kötött megállapodás alapján és legfeljebb
három évig terhelheti. E megállapodásra a polgári jog szabályai az irányadók.
4. § (1) Az e törvényben meghatározott jogokat és kötelezettségeket rendeltetésüknek megfelelően kell
gyakorolni, illetőleg teljesíteni.
(2) A jog gyakorlása különösen akkor nem rendeltetésszerű, ha az mások jogos érdekének csorbítására,
érdekérvényesítési lehetőségének korlátozására, zaklatására, véleménynyilvánításának elfojtására irányul,
vagy erre vezet.
(3) A rendeltetésellenes joggyakorlás hátrányos következményeit megfelelően orvosolni kell.

Az egyenlő bánásmód követelménye
5. § (1) A munkaviszonnyal kapcsolatban az egyenlő bánásmód követelményét meg kell tartani.
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(2) Az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének következményeit megfelelően orvosolni kell,
amely nem járhat más munkavállaló jogainak megsértésével, illetve csorbításával.

A jognyilatkozatok
6. § (1) A munkaviszonnyal kapcsolatos nyilatkozatokat - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérően
nem rendelkezik - alaki kötöttség nélkül lehet megtenni. A munkavállaló kérésére a nyilatkozatot akkor is
írásba kell foglalni, ha az egyébként nem kötelező.
(2) Az alaki kötöttség megsértésével tett nyilatkozat érvénytelen.
(3) A munkáltató írásbeli intézkedését köteles megindokolni, ha az ellen a munkavállaló jogorvoslatot
kezdeményezhet. Ebben az esetben a jogorvoslat módjáról és határidejéről a munkavállalót ki kell oktatni.
(4) Az írásbeli nyilatkozat akkor tekinthető közöltnek, ha azt az érdekeltnek vagy az átvételre jogosult
személynek adják át. A közlés akkor is hatályos, ha az átvételt az érdekelt megtagadja vagy szándékosan
megakadályozza; erről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a postai szolgáltatások ellátásáról és minőségi
követelményeiről szóló külön jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként
kézbesített írásbeli nyilatkozatot
a) ha az érdekelt a küldemény átvételét megtagadta, a kézbesítés megkísérlésének napján,
b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés elhelyezésének napját
követő tizedik munkanapon
kézbesítettnek kell tekinteni.
(6) Az olyan nyilatkozattal kapcsolatban, amely tekintetében e törvény alapján bírósági eljárásnak van
helye, az (5) bekezdésben szabályozott kézbesítési vélelem megdöntése iránt az eljárás kezdeményezésével
egyidejűleg, a kézbesítési vélelem beálltáról való tudomásszerzéstől számított tizenöt napon, de legkésőbb a
vélelem beálltától számított hat hónapon belül terjeszthető elő kérelem a bíróságnál. A kézbesítési vélelem
megdöntésére egyebekben a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 99/A. § (3) és (5)
bekezdését kell megfelelően alkalmazni. A vélelem megdöntése esetén a bírósági eljárás kezdeményezésére
előírt határidőt megtartottnak kell tekinteni.

Az érvénytelenség
7. § (1) A megállapodás megtámadható, ha a fél annak megkötésekor lényeges tényben vagy
körülményben tévedett, feltéve, ha tévedését a másik fél okozta vagy azt felismerhette, illetőleg, ha mindkét
fél ugyanabban a téves feltevésben volt. Megtámadható a nyilatkozat akkor is, ha annak megtételére a felet
jogellenes fenyegetéssel vették rá.
(2) A megállapodást az támadhatja meg, akit megtévesztettek, a nyilatkozat megtételére jogellenes
fenyegetéssel vették rá, illetőleg az, aki téves feltevésben volt.
(3) A megtámadás határideje harminc nap, amely a tévedés vagy a megtévesztés felismerésétől, illetve
jogellenes fenyegetés esetén a kényszerhelyzet megszűnésétől kezdődik. A megtámadási határidőre az
elévülés szabályai megfelelően irányadók azzal, hogy hat hónap elteltével a megtámadás joga nem
gyakorolható.
(4) A megtámadást a (3) bekezdésben meghatározott határidőn belül írásban kell a másik féllel közölni.
Ezt követően az eljárásra a munkaügyi jogvita intézésének szabályai az irányadók.
(5) Az (1)-(4) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók abban az esetben, ha a fél a saját
jognyilatkozatát kívánja megtámadni.
(6) E törvény alkalmazásában megállapodás a munkaszerződés, illetve a munkáltató és a munkavállaló
között létrejött munkaviszonnyal kapcsolatos egyéb megállapodás.
8. § (1) Semmis az a megállapodás, amely munkaviszonyra vonatkozó szabályba, vagy egyébként
jogszabályba ütközik. Ha a semmisség a felek és a közérdek sérelme nélkül rövid időn belül nem
orvosolható, a semmisséget hivatalból kell figyelembe venni.
(2) A munkavállaló munkabérének és személyiségének védelmét biztosító jogairól előre nem mondhat le,
sem előzetesen olyan megállapodást nem köthet, amely e jogokat az ő hátrányára csorbítja.
9. § A semmis és a sikeresen megtámadott megállapodás érvénytelen. Ha a megállapodás valamely része
érvénytelen, helyette a munkaviszonyra vonatkozó szabályt kell alkalmazni, kivéve, ha a felek az érvénytelen
rész nélkül nem állapodtak volna meg.
10. § (1) Az érvénytelen megállapodásból eredő jogokat és kötelezettségeket úgy kell elbírálni, mintha
azok érvényesek lettek volna. Az érvénytelen megállapodás alapján létrejött jogviszonyt - ha e törvény
eltérően nem rendelkezik -, a munkáltató köteles azonnali hatállyal felszámolni.
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(2) A munkáltató hibájából eredő érvénytelenség esetén a munkáltatói rendes felmondás
jogkövetkezményeit kell megfelelően alkalmazni.
(3) Ha a feleknek a megállapodás érvénytelenségéből kára származik, annak megtérítésére a kártérítési
felelősség szabályait kell megfelelően alkalmazni.

A munkaviszonyból származó igény elévülése
11. § (1) A munkaviszonnyal kapcsolatos igény három év alatt évül el. A bűncselekménnyel okozott
kárért fennálló felelősség öt év, ha pedig a büntethetőség elévülési ideje ennél hosszabb, ennek megfelelő idő
alatt évül el.
(2) Az igény elévülése az esedékessé válástól kezdődik. Az igény elévülését hivatalból kell figyelembe
venni. Az elévülés utáni teljesítést elévülés címén visszakövetelni nem lehet.
(3) Ha a jogosult az igényét menthető okból nem tudja érvényesíteni, az akadály megszűnésétől számított
hat hónapon belül ezt akkor is megteheti, ha az elévülési idő már eltelt, vagy abból hat hónapnál kevesebb
van hátra.
(4) Az igény érvényesítésére irányuló írásbeli felszólítás, az igénynek a bíróság előtti érvényesítése, a
külön törvény szerinti közvetítő vagy békéltető igénybevételének kezdeményezése, az igény megegyezéssel
történő módosítása, az egyezségkötés, valamint a kötelezett elismerése az elévülést megszakítja. Az elévülés
megszakadása, illetőleg az elévülés megszakítását előidéző eljárás jogerős befejezése után az elévülési idő
újra kezdődik. Ha az elévülést megszakító eljárás során végrehajtható határozatot hoztak, az elévülést csak a
végrehajtási cselekmények szakítják meg.

A határidők számítása
12. § (1) Napon - ha munkaviszonyra vonatkozó szabály eltérően nem rendelkezik - naptári napot kell
érteni.
(2) A napokban megállapított határidőbe nem számít be az a nap, amelyen a határidő megkezdésére okot
adó intézkedés (pl. kézbesítés) történt.
(3) A hetekben megállapított határidő azon a napon jár le, amely elnevezésénél fogva a kezdő napnak
megfelel. Hónapokban vagy években megállapított határidő (időtartam) lejártának napja az a nap, amely
számánál fogva a kezdő napnak megfelel. Ha ez a nap a lejárat hónapjában hiányzik, a hónap utolsó napja.
(4) Ha valamely nyilatkozat megtételére előírt határidő utolsó napja szombat, vasárnap vagy
munkaszüneti nap, a határidő a következő munkanapon jár le.
(5) E törvényben meghatározott határidő elmulasztása akkor menthető ki, ha e törvény ezt kifejezetten
megengedi.

A munkaviszonyra vonatkozó szabályok
13. § (1) A munkaviszonnyal összefüggő kérdéseket törvény, illetőleg törvényi felhatalmazás alapján
egyéb jogszabály szabályozza.
(2) Kollektív szerződés a munkaviszonyra vonatkozó bármelyik kérdésről rendelkezhet, de - a (3)
bekezdésben foglalt kivétellel - jogszabállyal ellentétes nem lehet.
(3) Kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása e törvény harmadik részében meghatározott
szabályoktól - ha e törvény vagy a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló
törvény másképp nem rendelkezik - eltérhet. Ennek feltétele, hogy a munkavállalóra kedvezőbb feltételt
állapítson meg.
(4) A kollektív szerződés, illetve a felek megállapodása semmis, ha az a (2)-(3) bekezdésbe ütközik.
(5) Ha e törvény munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, ezen az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell
érteni.

MÁSODIK RÉSZ
A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK
14. § A munkavállalók szociális és gazdasági érdekeinek védelme, továbbá a munkabéke fenntartása
érdekében e törvény szabályozza a munkavállalók és a munkáltatók, illetve ezek érdekképviseleti
szervezeteinek kapcsolatrendszerét. Ennek keretében biztosítja a szervezkedés szabadságát, a munkavállalók
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részvételét a munkafeltételek alakításában, meghatározza a kollektív tárgyalások rendjét, illetve a munkaügyi
konfliktusok megelőzésére, feloldására irányuló eljárást.
15. § (1) A munkavállalóknak, illetve a munkáltatóknak joga, hogy - a külön törvényben meghatározott
feltételek szerint - gazdasági és társadalmi érdekeik előmozdítása, védelme érdekében, mindennemű
megkülönböztetés nélkül, másokkal együtt érdekképviseleti szervezetet alakítsanak, illetve az általuk
választott szervezetbe - kizárólag az adott szervezet szabályaitól függően - belépjenek, vagy az ilyen jellegű
szervezetektől távol maradjanak.
(2) Az érdekképviseleti szervezetek jogosultak szövetségeket vagy szövetkezéseket létesíteni, illetve
ilyenekhez csatlakozni, ideértve a nemzetközi szövetségeket is.
15/A. § A munkavállalók munkavédelmi érdekeinek védelmére vonatkozó érdekképviselet, illetve a
munkavédelmi érdekegyeztetés részletes szabályait a munkavédelemről szóló törvény tartalmazza.
15/B. § (1) E törvény alkalmazásában:
a) a munkáltatónak a szakszervezet, illetőleg az üzemi tanács (üzemi megbízott) felé fennálló tájékoztatási
kötelezettsége: a munkaügyi kapcsolatokkal, illetve a munkaviszonnyal összefüggő, e törvényben
meghatározott információk átadása, azok megismerését, megvizsgálását, azokkal kapcsolatos vélemény
kialakítását és képviseletét lehetővé tévő módon;
b) konzultáció: a szakszervezet, illetőleg az üzemi tanács (üzemi megbízott) és a munkáltató közötti
véleménycsere és párbeszéd.
(2) A konzultációs kötelezettség legalább a 21. § (2) bekezdésében, 22. § (1)-(2) bekezdésében, valamint a
65. § (3)-(4) bekezdésében foglalt, valamint a munkáltató és a szakszervezet, illetve az üzemi tanács
megállapodása szerinti egyéb kérdésekre terjed ki.
(3) A konzultációt a kezdeményezésben megjelölt célhoz kötötten és megfelelő időpontban - a
megállapodás érdekében - oly módon kell lefolytatni, hogy biztosított legyen:
a) a feleknek a konzultáció tárgyához szükséges szintű képviselete,
b) a közvetlen, személyes véleménycsere és párbeszéd,
c) a munkáltató tájékoztatásának, illetve a szakszervezet, az üzemi tanács (üzemi megbízott) ezzel
kapcsolatos álláspontjának, véleményének érdemi megtárgyalása.
(4) A munkáltató által közölt tájékoztatással, illetőleg véleményezés céljából átadott, a munkáltató
tervezett intézkedésére vonatkozó információval kapcsolatban a szakszervezet, az üzemi tanács (üzemi
megbízott) a tájékoztatás, illetve az információ átadása időpontjától számított tizenöt napon belül
kezdeményezhet konzultációt. A tizenöt napos határidő kezdetére a szakszervezet tekintetében a 21. § (3)
bekezdésében, az üzemi tanács tekintetében a 66. § (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően
alkalmazni.
(5) A (3)-(4) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a 21. § (2) bekezdésében, továbbá a 65. § (3)
bekezdésének a) és f) pontjában foglalt kérdéseket illetően folyamatban lévő konzultáció tartama alatt, de
legalább a kezdeményezés időpontjától számított - az üzemi tanács, illetve a szakszervezet és a munkáltató
hosszabb határidőt tartalmazó eltérő megállapodása hiányában - hét napig a munkáltató tervezett
intézkedését nem hajthatja végre akkor sem, ha a 66. § (1) bekezdésében foglalt tizenöt napos határidő már
eltelt. Megállapodás hiányában a munkáltató a határidő lejártakor a konzultációt berekeszti.

I. fejezet
Az országos érdekegyeztetés és az ágazati szociális párbeszéd
16. §
17. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a foglalkoztatás érdekében a munkavállalók nagyobb csoportját érintő gazdasági okból történő
munkaviszony-megszüntetéssel kapcsolatban az e törvénytől eltérő szabályokat,
b) a kötelező legkisebb munkabér és a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges iskolai
végzettség, szakképesítés szintjétől függő garantált bérminimum mértékét.
(2)-(4)
17/A. § A munkaügyi kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő ágazati, alágazati, szakágazati (a
továbbiakban együtt: ágazat) jelentőségű kérdésekben a munkavállalók és munkáltatók ágazati
érdekképviseleti szervezetei egyeztetnek.
17/B. § Az országos érdekegyeztetés, illetve az ágazati szociális párbeszéd kereteit külön törvények
határozzák meg.

II. fejezet
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A szakszervezetek
18. § E törvény alkalmazásában szakszervezeten a munkavállalóknak minden olyan szervezetét érteni
kell, amelynek elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek előmozdítása és
megvédése.
19. § (1) A munkavállalók jogosultak a munkaszervezeten belül is szakszervezet létrehozására. A
szakszervezet joga, hogy a munkaszervezeten belül szerveket működtessen, s ezek működésébe tagjait
bevonja.
(2) A szakszervezet joga, hogy a munkavállalókat anyagi, szociális és kulturális, valamint élet- és
munkakörülményeiket érintő jogaikról és kötelezettségeikről tájékoztassa, továbbá a munkaügyi
kapcsolatokat és a munkaviszonyt érintő körben tagjait a munkáltatóval szemben, illetőleg az állami szervek
előtt képviselje.
(3) A szakszervezet jogosult a tagját - meghatalmazás alapján -, annak élet- és munkakörülményeit érintő
kérdésekben bíróság, más hatóság, illetve egyéb szervek előtt képviselni.
19/A. § (1) A szakszervezet érdekében eljáró, a munkáltatóval munkaviszonyban nem álló személynek a
munkáltató területére történő belépését a munkáltató nem tagadhatja meg, ha a szakszervezet a
munkáltatóval munkaviszonyban álló taggal rendelkezik. A szakszervezetnek minderről a munkáltatót
előzetesen értesítenie kell.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személy eljárása során köteles a munkáltató működési rendjére
vonatkozó szabályokat megtartani.
20. § A szakszervezet az e törvényben meghatározott szabályok szerint jogosult kollektív szerződést
kötni.
21. § (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok és a munkáltatók kötelesek a szakszervezetekkel
együttműködni, ennek keretében érdek-képviseleti tevékenységüket az ehhez szükséges információk
biztosításával elősegíteni, valamint észrevételeikre, javaslataikra vonatkozó részletes álláspontjukat és ennek
indokait harminc napon belül velük közölni.
(2) A munkáltató köteles döntése előtt a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezettel
véleményeztetni a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így
különösen a munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására,
privatizálására, korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket.
(3) A véleményezéssel kapcsolatos eljárásra a 66. § irányadó azzal, hogy a tizenöt napos határidőt a
tervezetnek a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet képviselőjéhez való érkezésétől kell
számítani.
(4) Amennyiben a munkáltató saját magával szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás lefolytatását
kéri, úgy erről a szakszervezetet - legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg - csak tájékoztatni kell.
(5) E törvény alkalmazásában a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetnek azt a
szakszervezetet kell tekinteni, amelyik alapszabálya szerint a munkáltatónál képviseletére jogosult szervet
működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik.
(6) A munkáltató a szakszervezeti tagdíj levonását az erre vonatkozó külön törvény alapján végzi.
22. § (1) A szakszervezet a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a
munkavállalók munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel kapcsolatos. A munkáltató ezt
a tájékoztatást és intézkedésének indokolását nem tagadhatja meg. A szakszervezet ezen túlmenően jogosult
a munkáltatói intézkedéssel (döntéssel) kapcsolatos álláspontját, véleményét a munkáltatóval közölni,
továbbá ezzel összefüggésben konzultációt kezdeményezni.
(2) Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a munkáltató köteles tájékoztatni a szakszervezetet:
a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, valamint
b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira
vonatkozó jelentős döntés tervezetéről,
c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a
foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,
d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és munkakörük
megnevezéséről.
(3) A szakszervezet jogosult ellenőrizni a munkakörülményekre vonatkozó szabályok megtartását. Ennek
keretében a munkaviszonyra vonatkozó szabályok végrehajtásáról az érintett szervtől tájékoztatást kérhet és
a szükséges felvilágosítást, adatot rendelkezésére kell bocsátani.
(4) A szakszervezet az ellenőrzés során észlelt hibákra és mulasztásokra a végrehajtásért felelős szervek
figyelmét felhívhatja, és ha azok a szükséges intézkedéseket kellő időben nem teszik meg, megfelelő eljárást
kezdeményezhet. Ennek eredményéről az eljárást lefolytató szerv a szakszervezetet tájékoztatni köteles.
22/A. § (1) A szakszervezet nevében, vagy a szakszervezet érdekében meghatalmazás alapján eljáró
személy azokat az információkat, amelyeket részére a munkáltató kifejezetten üzleti titokként való kezelésre
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történő utalással adott át, harmadik személynek nem adhatja át, nem hozhatja nyilvánosságra, és azokat
semmilyen más módon nem használhatja fel az e törvényben meghatározott célok elérésén kívüli
tevékenységben.
(2) A szakszervezet, vagy a szakszervezet érdekében meghatalmazás alapján eljáró személy a működése
során tudomására jutott adatokat, tényeket csak a munkáltató jogos gazdasági érdekeinek veszélyeztetése,
illetve a munkavállalók személyiségi jogainak megsértése nélkül hozhatja nyilvánosságra.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt kötelezettség a szakszervezet érdekében eljáró személyt megbízatása,
illetőleg munkaviszonya megszűnése után a 3. § (6) bekezdésében foglalt megállapodás nélkül is
határozatlan időre terheli.
23. § (1) A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet jogosult a munkavállalókat, illetve ezek
érdekképviseleti szerveit közvetlenül érintő jogellenes munkáltatói intézkedés (mulasztás) ellen kifogást
benyújtani.
(2) A kifogást a munkáltató vezetőjéhez, a kifogásolt intézkedésről való tudomásszerzéstől számított öt
munkanapon belül kell benyújtani. Kifogást az intézkedés megtételétől számított egy hónapon túl nem lehet
benyújtani.
(3) Nincs helye kifogásnak, ha az intézkedéssel szemben a munkavállaló jogvitát kezdeményezhet. Ettől
eltérően, ha a munkáltató a szakszervezeti tisztségviselő munkaviszonyát a közvetlen felsőbb szakszervezeti
szerv előzetes egyetértése hiányában szüntette meg rendes felmondással, a munkáltatónál képviselettel
rendelkező szakszervezet jogosult kifogás benyújtására.
(4) Ha a munkáltató a kifogással nem ért egyet, egyeztetésének van helye. A kifogással kapcsolatos
egyeztető tárgyalást a kifogás benyújtásától számított három munkanapon belül kell megkezdeni. Ha az
egyeztetés hét napon belül nem vezet eredményre, az eredménytelenség megállapításától számított öt napon
belül a szakszervezet bírósághoz fordulhat. A bíróság nemperes eljárásban, tizenöt napon belül dönt.
(5) A kifogásolt intézkedést a munkáltató és a szakszervezet közötti egyeztető tárgyalás befejezéséig,
illetve a jogerős bírósági döntésig végrehajtani nem lehet, illetve végrehajtását fel kell függeszteni.
(6) A szakszervezet a 21. § (4) bekezdésében foglalt munkáltatói intézkedés esetén kizárólag abban az
esetben terjeszthet elő kifogást, amennyiben a munkáltató a tájékoztatást elmulasztja. Az ilyen kifogás
azonban az intézkedés végrehajtását - a csődeljárás, illetve felszámolási eljárás céljaira és sajátosságaira
tekintettel - nem érinti.
24. § (1) A munkáltató köteles biztosítani annak lehetőségét, hogy a szakszervezet az általa szükségesnek
tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a munkáltatónál
szokásos, vagy más megfelelő módon közzétegye.
(2) A szakszervezet joga, hogy munkaidő után, illetve munkaidőben a munkáltatóval történt megállapodás
szerint a munkáltató helyiségeit érdekképviseleti tevékenysége céljából használhassa.
25. § (1) A munkáltató köteles a szakszervezet tisztségviselője számára munkaidő-kedvezményt
biztosítani.
(2) A munkaidő-kedvezmény mértéke valamennyi tisztségviselőt figyelembe véve összesen - eltérő
megállapodás hiányában - minden három, a munkáltatóval munkaviszonyban álló szakszervezeti tag után
havi két óra. E kedvezmény mértékébe a munkáltatóval való tárgyalás időtartama nem számít be. A
munkaidő-kedvezmény felhasználásáról a szakszervezet dönt. A munkából való távolmaradást előre be kell
jelenteni.
(3) A munkaidő-kedvezmény tartamára a tisztségviselőt távolléti díj illeti meg.
(4) A szakszervezet tagjai részére összesen - a szakszervezet által szervezett képzés, illetve továbbképzés
céljára - a munkáltató köteles előzetes egyeztetés alapján minden tíz, a munkáltatóval munkaviszonyban álló
szakszervezeti tag után évente egy nap rendkívüli fizetett szabadságot biztosítani. A szabadság igénybe
vehető mértékét a szakszervezet határozza meg. A szabadság igénybevétele előtt a munkáltatót legalább
harminc nappal értesíteni kell.
(5) A szakszervezet kérésére a (2) bekezdés alapján járó munkaidő-kedvezményből fel nem használt
időtartamot, de legfeljebb a munkaidő-kedvezmény felét a munkáltató köteles pénzben megváltani. A
munkáltató a pénzbeli megváltás összegét az érintett szakszervezeti tisztségviselők átlagos, előző naptári évi
átlagkeresete alapján állapítja meg, és havonta utólag - bruttó összegben - fizeti ki a szakszervezet részére.
Ezt a pénzösszeget a szakszervezet csak az érdekvédelmi tevékenységével összefüggő célra használhatja fel.
26. § (1) A munkáltató nem követelheti, hogy a munkavállaló szakszervezeti hovatartozásáról
nyilatkozzék.
(2) A munkavállaló alkalmazását nem lehet attól függővé tenni, hogy tagja-e valamely szakszervezetnek,
avagy nem, illetve megszünteti-e korábbi szakszervezeti tagságát, vagy vállalja-e a munkáltató által
megjelölt szakszervezetbe történő belépést.
(3) A munkavállaló munkaviszonyát tilos megszüntetni vagy a munkavállalót bármilyen más módon
hátrányos helyzetbe hozni, megkárosítani szakszervezeti hovatartozása vagy szakszervezeti tevékenysége
miatt.
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27. § Tilos bármely jogosultságot vagy juttatást valamely szakszervezethez való tartozástól, illetve az attól
való távolmaradástól függővé tenni.
28. § (1) A közvetlen felsőbb szakszervezeti szerv előzetes egyetértése szükséges a választott
szakszervezeti tisztséget betöltő munkavállaló kirendeléséhez, a tizenöt munkanapot elérő kiküldetéséhez, a
150. § (1) bekezdésén alapuló más munkáltatónál történő foglalkoztatásához, az átirányításához, ha ez a
munkavállaló más munkahelyre való beosztásával jár, továbbá munkaviszonyának a munkáltató által rendes
felmondással történő megszüntetéséhez. Az ilyen tisztségviselővel szemben alkalmazandó rendkívüli
felmondás előtt előzetesen ki kell kérni a megfelelő szakszervezeti szerv véleményét, illetve a 109. § szerinti
jogkövetkezmény alkalmazásáról, valamint a változó munkahelyre alkalmazott tisztségviselő más
munkahelyre való beosztásáról a megfelelő szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell.
(2) A szakszervezet az (1) bekezdés szerinti tervezett munkáltatói intézkedéssel kapcsolatos álláspontját a
munkáltató írásbeli tájékoztatásának átvételétől számított nyolc munkanapon belül írásban közli. Ha a
tervezett intézkedéssel a szakszervezet nem ért egyet, a tájékoztatásnak az egyet nem értés indokait
tartalmaznia kell. Az indokolás akkor alapos, ha a tervezett intézkedés végrehajtása
a) elnehezítené annak a szakszervezeti szervnek a működését, melyben a munkavállaló választott
tisztséget visel, feltéve, hogy az intézkedés elmaradása a munkáltatóra nézve aránytalan, súlyos hátránnyal
nem jár, vagy
b) a szakszervezet érdek-képviseleti tevékenységében történő közreműködés miatti hátrányos
megkülönböztetést eredményezne.
Ha a szakszervezet véleményét a fenti határidőn belül nem közli a munkáltatóval, úgy kell tekinteni, hogy
a tervezett intézkedéssel egyetért.
(3) A tisztségviselővel szembeni rendkívüli felmondás esetén a (2) bekezdésben foglaltakat azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakszervezet a tervezett intézkedéssel kapcsolatos véleményét a
munkáltató tájékoztatásának átvételétől számított három munkanapon belül köteles közölni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem a tisztségviselőt megbízatásának idejére, illetve annak
megszűnését követő egy évre illeti meg, feltéve, ha tisztségét legalább hat hónapon át betöltötte.
(5) Amennyiben a választott tisztségviselő ügyében az eljárásra jogosult szakszervezeti szerv nem
határozható meg, az (1) bekezdésben meghatározott jogosultságot az a szakszervezeti szerv gyakorolja,
melyben a tisztségviselő tevékenységét kifejti.
(6) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem a (4) bekezdésben foglalt időtartamig és feltétel mellett, a
munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás esetében is megilleti a tisztségviselőt.
29. § (1) A 23. §-ban biztosított jog a munkáltatónál reprezentatívnak minősülő szakszervezetet illeti meg.
A reprezentatívnak nem minősülő szakszervezetet is megilleti a 23. § szerinti kifogás joga, ha a munkáltatói
intézkedés (mulasztás) jogszabályban foglalt rendelkezést sért.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában reprezentatívnak azt a szakszervezetet kell tekinteni, amelynek
jelöltjei az üzemi tanács választáson a leadott szavazatok legalább tíz százalékát megszerzik. Ha a
munkáltatónál több üzemi tanácsot választanak, a reprezentativitás meghatározásakor az egyes üzemi tanács
választásokon elért eredményeket össze kell számítani. Reprezentatívnak kell tekinteni azt a szakszervezetet
is, amelynek a munkáltató azonos foglalkozási csoporthoz (szakmához) tartozó munkavállalóinak legalább
kétharmada a tagja.
(3) Reprezentativitás meghatározásánál, ha az üzemi tanács választás az 51. § (5) bekezdése alapján
eredménytelen, a választás első fordulóját kell figyelembe venni.

III. fejezet
A kollektív szerződés
30. § Kollektív szerződés szabályozhatja:
a) a munkaviszonyból származó jogokat és kötelezettségeket, ezek gyakorlásának, illetve teljesítésének
módját, az ezzel kapcsolatos eljárás rendjét;
b) a kollektív szerződést kötő felek közötti kapcsolatrendszert.
31. § (1) Kollektív szerződést egyrészről a munkáltató, a munkáltatói érdekképviseleti szervezet, vagy
több munkáltató, másrészről a szakszervezet, illetve több szakszervezet köthet.
(2) Az ágazati párbeszéd bizottságban köthető kollektív szerződés létrejöttének, valamint e kollektív
szerződés ágazatra történő kiterjesztésének feltételeiről külön törvény rendelkezik.
(3)-(4)
32. § Kollektív szerződés kötésére az a szakszervezet, illetve az a munkáltatói érdekképviseleti szervezet
jogosult, amely érdekképviseleti tevékenységében a kollektív szerződést kötő másik féllel szemben
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független. A munkáltatói érdekképviseleti szervezet kollektívszerződés-kötési jogosultságához szükséges az
is, hogy tagjai erre felhatalmazzák.
33. § (1) A munkáltatónál egy kollektív szerződés köthető.
(2) A szakszervezet - a (3)-(5) bekezdésben foglalt eltéréssel - jogosult a munkáltatóval a kollektív
szerződést megkötni, ha jelöltjei az üzemi tanács választáson a leadott szavazatok több mint felét
megszerezték.
(3) Ha a munkáltatónál több szakszervezet rendelkezik képviselettel, a kollektív szerződést valamennyi
szakszervezet együttesen kötheti meg. Ennek feltétele, hogy e szakszervezetek jelöltjei az üzemi tanács
választáson együttesen megszerezzék a leadott szavazatok több mint felét.
(4) Ha a szakszervezetek együttes kollektívszerződés-kötése a (3) bekezdés alapján nem lehetséges, a
reprezentatív szakszervezetek [29. § (2) bekezdés] együttesen kötik meg a kollektív szerződést, feltéve, ha e
szakszervezetek jelöltjei az üzemi tanács választáson együttesen megszerezték a leadott szavazatok több mint
felét.
(5) Ha a reprezentatív szakszervezetek együttes kollektív szerződéskötése nem lehetséges, a kollektív
szerződést a munkáltatóval az a szakszervezet kötheti meg, amelynek jelöltjei az üzemi tanács választáson
együttesen a leadott szavazatok több mint hatvanöt százalékát megszerezték.
(6) Ha a (2), illetve (3) bekezdésben foglalt esetben a szakszervezet, illetve a szakszervezetek jelöltjei az
üzemi tanács választáson a szavazatok több mint felét nem szerzik meg, a kollektív szerződés megkötésére
irányuló tárgyalást le lehet folytatni, de a kollektív szerződés megkötéséhez szükséges a munkavállalók
jóváhagyása. A munkavállalóknak erről szavazni kell. A szavazás akkor érvényes, ha ezen az üzemi tanács
választására jogosult munkavállalók több mint fele részt vesz.
(7) A (2)-(5) bekezdésben foglalt támogatottság meghatározásakor a 29. § (2)-(3) bekezdésének előírásait
megfelelően alkalmazni kell.
(8) A kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyaláson a munkáltatónál képviselt valamennyi
szakszervezet részt vehet, és a tárgyalások eredményessége érdekében köteles együttműködni.
34-35. §
36. § (1) A kollektív szerződés hatálya - kiterjesztés hiányában - kiterjed arra a munkáltatóra, amely
a) a kollektív szerződést kötötte, vagy
b) a kollektív szerződés megkötése idején a szerződést kötő munkáltatói érdekképviseleti szervezetnek
tagja, illetőleg
c) később a munkáltatói érdek-képviseleti szervhez csatlakozott.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott csatlakozás esetén a munkáltatónál képviselt
szakszervezet egyetértése szükséges ahhoz, hogy a kollektív szerződés hatálya a munkáltatóra kiterjedjen.
(3) A kollektív szerződésben meg kell határozni, hogy annak hatálya az (1) bekezdés b) pontjában említett
munkáltatók mely körére terjed ki.
(4) A kollektív szerződést alkalmazni kell az annak hatálya alá tartozó munkáltató azon munkavállalóira
is, akik nem tagjai a kollektív szerződést kötő szakszervezetnek.
37. § (1) A kollektív szerződés megkötésére irányuló tárgyalási ajánlatot - a (2) bekezdésben foglaltak
figyelembevételével - egyik fél sem utasíthatja vissza.
(2) Az (1) bekezdés rendelkezését a munkáltatóra akkor kell alkalmazni, ha az ajánlatot tevő
szakszervezet az Mt. 29. § (2) bekezdése szerint reprezentatívnak minősül.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltak megfelelően irányadók a kollektív szerződés módosítására
irányuló tárgyalásra is.
(4) A kollektívszerződés-kötési jogosultsággal kapcsolatos vita esetén a szerződéskötésben érdekelt
szervezet kérelmére, nemperes eljárásban a bíróság dönt.
(5) A munkáltató - a szükséges adatok rendelkezésre bocsátása mellett - évente köteles javasolni a
szerződéskötésre jogosult szakszervezetnek a munka díjazásával kapcsolatos szabályok kollektív
szerződésben történő rendezését.
38. § (1) A kollektív szerződés - eltérő megállapodás hiányában - a kihirdetéssel lép hatályba.
(2) A munkáltató köteles elősegíteni, hogy a kollektív szerződést a munkavállalók megismerjék.
(3) A munkáltató köteles ellátni a kollektív szerződés egy-egy példányával azt a munkavállalót, akinek
munkaköri kötelessége a kollektív szerződés rendelkezéseinek alkalmazása, valamint az üzemi tanács tagjait
és a szakszervezet munkahelyi tisztségviselőit.
(4)
39. § (1) A kollektív szerződést - eltérő megállapodás hiányában - bármelyik szerződéskötő fél három
hónapos határidővel felmondhatja.
(2) A felmondási jogot a kollektív szerződés megkötésétől számított hat hónapon belül egyik fél sem
gyakorolhatja.
(3) Ha a kollektív szerződést több szakszervezet vagy több munkáltató, illetve több munkáltatói érdekképviseleti szervezet együttesen kötötte, a felmondás jogát - eltérő megállapodás hiányában - bármelyik
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szerződéskötő fél gyakorolhatja. Ha a kollektív szerződést a 33. § (3) bekezdése szerint több szakszervezet
kötötte, a felmondás jogának gyakorlásában a szakszervezetek megállapodnak.
(4) A több munkáltató, illetve a több munkáltatói szervezet által együttesen kötött kollektív szerződés
felmondása esetén a kollektív szerződés csak azon munkáltató munkavállalóira nézve veszti hatályát, amely
a felmondás jogát gyakorolta.
(5) Ha az újabb üzemi tanács választáson valamely szakszervezet a 33. § (5) bekezdése szerint kollektív
szerződéskötésre válik jogosulttá, a kollektív szerződést - a felekre irányadó szabályok szerint felmondhatja.
40. § (1) A munkáltató vagy a szakszervezet jogutód nélküli megszűnésével a kollektív szerződés hatályát
veszti. Ha a kollektív szerződést több munkáltató, illetve munkáltatói érdekképviseleti szervezet vagy több
szakszervezet kötötte, a kollektív szerződés csak valamennyi munkáltató, illetve szakszervezet jogutód
nélküli megszűnése esetén veszti hatályát.
(2) A munkáltató, illetve a szakszervezet jogutóddal történő megszűnése a kollektív szerződés hatályát
nem érinti.
40/A. § (1) A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás esetében a jogutódlás időpontjában a
jogelőd munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben meghatározott munkafeltételeket - a
munkarend kivételével - a jogutódlással érintett munkavállalók tekintetében a kollektív szerződésnek a
jogelőd munkáltatónál történő felmondásáig vagy a kollektív szerződés hatályának lejártáig, illetve a jogutód
munkáltatónál másik kollektív szerződés megkötéséig, ezek hiányában legalább a jogutódlás időpontját
követő egy évig a jogutód munkáltatónak fenn kell tartania.
(2) Amennyiben a jogutód munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben meghatározott
munkafeltételek a jogelőd munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés szerinti munkafeltételeknél a
munkavállaló számára kedvezőbbek, a jogutód munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésben
foglaltakat kell alkalmazni.
41. § A szűkebb hatályú kollektív szerződés a tágabb hatályúhoz képest csak annyiban térhet el,
amennyiben az a munkavállalóra nézve kedvezőbb szabályokat állapít meg.
41/A. § (1) A kollektív szerződést a szerződő felek együttesen kötelesek a miniszternek a megkötést
követő harminc napon belül nyilvántartásba vételre bejelenteni és a kapcsolódó adatszolgáltatást elektronikus
úton teljesíteni (a továbbiakban együtt: bejelentési kötelezettség) a Kormány hivatalos tájékoztató honlapján
és a kormányzati portálon közzétett elektronikus adatlapon.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint a felek kötelesek továbbá bejelenteni a kollektív szerződés
a) módosítását,
b) felmondását,
c) hatályának az ágazatra történő kiterjesztésével, illetve a kiterjesztés bármely okból való megszűnésével
összefüggő, valamint a 36. §-ban foglaltakat érintő változását, továbbá
d) hatályának megszűnését.
(3) Az (1) bekezdésben, valamint a (2) bekezdés a) és c) pontjában előírt bejelentési kötelezettség
teljesítésével egyidejűleg a több munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződésnek a szerződést kötő
felek eredeti aláírásával ellátott példányát a miniszternél letétbe kell helyezni.
(4) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy - az Országos Érdekegyeztető Tanáccsal folytatott konzultáció
alapján - rendeletben határozza meg:
a) a bejelentési kötelezettség teljesítésének, illetőleg
b) a kollektív szerződések nyilvántartásának
részletes szabályait.

IV. fejezet
A munkavállalók részvételi joga
42. § (1) A munkaügyi kapcsolatok keretében a munkavállalók közösségét e fejezet rendelkezései szerint
illetik meg a részvételi jogok.
(2) A részvételi jogokat a munkavállalók közössége nevében az általuk választott üzemi tanács, illetve
üzemi megbízott gyakorolja.

Az üzemi tanács választása
43. § (1) Üzemi tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, illetve a munkáltató minden olyan
önálló telephelyén (részlegénél), ahol a munkavállalók létszáma az ötven főt meghaladja.
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(2) Üzemi megbízottat annál a munkáltatónál, illetve a munkáltató olyan önálló telephelyén (részlegénél)
kell választani, ahol a munkavállalók létszáma ötvenegy főnél kevesebb, de a tizenöt főt meghaladja.
(3) A munkáltató önálló telephelyén (részlegénél) csak akkor kell üzemi tanácsot, illetve üzemi
megbízottat választani, ha a 65. §-ban meghatározott üzemi tanácsi jogosítványokkal kapcsolatos
munkáltatói jogok az önálló telephely (részleg) vezetőjét részben vagy egészben megilletik.
(4) Az üzemi tanácsot, illetve az üzemi megbízottat öt évre választják.
(5) Az újonnan létrejövő munkáltatónál három hónapon belül kell az üzemi tanácsot, illetőleg az üzemi
megbízottat megválasztani.
(6) Az üzemi megbízottra az üzemi tanács, illetve az üzemi tanács tagjára vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
44. § (1) Ha a 43. § értelmében a munkáltatónál több üzemi tanács, illetve üzemi megbízott működik, az
üzemi tanácsok megválasztásával egy időben központi üzemi tanácsot is létre kell hozni.
(2) A 45. § (1) bekezdés rendelkezéseit a központi üzemi tanács létrehozásánál azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy a munkáltató egyes önálló telephelyén (részlegénél) megválasztott üzemi tanácsok a
munkavállalók létszámával arányos számban delegálnak tagokat a központi üzemi tanácsba.
(3) A központi üzemi tanácsra és tagjaira az üzemi tanácsra, illetve az üzemi tanácstagokra vonatkozó
rendelkezések megfelelően irányadók.
45. § (1) Az üzemi tanács tagjainak száma, ha a munkavállalók száma a választás időpontjában
a) a száz főt nem haladja meg, három,
b) a háromszáz főt nem haladja meg, öt,
c) az ötszáz főt nem haladja meg, hét,
d) az ezer főt nem haladja meg, kilenc,
e) a kétezer főt nem haladja meg, tizenegy,
f) a kétezer főt meghaladja, tizenhárom.
(2) Ha a munkavállalók és az üzemi tanács tagjainak létszáma legalább hat hónapon át a munkavállalók
létszámnövekedése miatt nincs összhangban az (1) bekezdésben foglaltakkal - megfelelő számban - új üzemi
tanácstagot kell választani.
46. § (1) Üzemi tanácstaggá az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább hat hónapja a
munkáltatóval munkaviszonyban áll.
(2) Nem választható üzemi tanácstaggá az, aki munkáltatói jogot gyakorol, aki a munkáltató, illetve a
munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozója [139. § (2) bekezdés], továbbá, aki a választási bizottság tagja.
(3) Az újonnan alakult munkáltatónál az üzemi tanácstag munkaviszonya időtartamát feltételként nem kell
figyelembe venni.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában munkáltatói jognak minősül a munkaviszony létesítésére,
megszüntetésére, a munkaviszonyból származó kötelezettségek vétkes megszegése esetén
jogkövetkezmények alkalmazására (109. §), illetőleg kártérítési felelősség megállapítására [173. § (2)
bekezdés] vonatkozó jogosultság.
47. § (1) Az üzemi tanács tagjának választására minden, a munkáltatóval munkaviszonyban álló
munkavállaló jogosult.
(2) A választásra jogosult, valamint a választható munkavállalók jegyzékét a munkáltatónak a választási
bizottság kérésére öt napon belül rendelkezésre bocsátott adatai alapján a választási bizottság állapítja meg és
teszi közzé.
48. § (1) A választási bizottság:
a) meghatározza a jelöltállítás határidejét, illetve a választás időpontját,
b) gondoskodik a jelölés és a választás törvényes rendjének megőrzéséről, továbbá
c) megállapítja a szavazatszámlálás részletes szabályait.
(2) A jelölést és a választást a munkáltató szervezetére, munkarendjére, valamint egyéb sajátosságaira
tekintettel kell megszervezni. A választást a munkáltató minden telephelyén lehetőleg azonos időpontban kell
tartani.
48/A. § Nem lehet a választási bizottság tagja, aki a bizottság megalakításának időpontjában az üzemi
tanács tagja, elnöke.
49. § (1) A jelölés és a választás lebonyolítására az üzemi tanács a választásra jogosult munkavállalók
közül - legkésőbb a választást nyolc héttel megelőzően - választási bizottságot alakít. A munkáltatónál
képviselettel rendelkező szakszervezetek képviselői részt vehetnek a választási bizottság tevékenységében. A
választási bizottság munkájában a munkáltató nem vehet részt, azt nem befolyásolhatja.
(2) Ha a munkáltatónál üzemi tanács nincs, a választási bizottságot a munkáltatónál képviselettel
rendelkező szakszervezetek, illetve a nem szervezett munkavállalók képviselőiből kell megalakítani.
(3) A munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet tagjai közül önállóan állíthat jelöltet.
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(4) Jelöltet állíthat a választásra jogosult munkavállalók legalább tíz százaléka, vagy legalább ötven,
választásra jogosult munkavállaló is. A jelölést a támogató munkavállalók aláírásával írásba kell foglalni, és
el kell juttatni a választási bizottsághoz.
(5) A választási bizottság a választást megelőzően legalább három héttel összeállítja és közzéteszi a
jelöltek listáját. A jelöltek írásban nyilatkoznak a jelölés elfogadásáról.
(6) A jelöltlista akkor tehető közzé, ha a jelöltállítás érvényes volt. A jelöltállítás érvényesnek akkor
tekinthető, ha a jelöltek száma legalább az üzemi tanácsba választható tagok számának megfelel. Érvénytelen
jelölés esetén a jelöltállítási időszakot meg kell hosszabbítani.
50. § (1) A választási bizottság - a jelöltlistának megfelelően - elkészítteti a szavazólapokat. A
szavazólapra a jelöltek a nevük szerinti ABC sorrendben kerülnek fel. A szavazólapon a szakszervezet által
állított jelölt neve mellett a szakszervezet nevét is fel kell tüntetni.
(2) A választási bizottság gondoskodik a szavazás megszervezéséről, a szavazatszedő bizottságok
összeállításáról.
51. § (1) Az üzemi tanács tagjait titkos és közvetlen szavazással választják.
(2) A szavazólapon a választani kívánt jelölt nevét egyértelműen meg kell jelölni.
(3) Érvénytelen a szavazat, ha
a) azt nem az 50. § (1) bekezdése szerinti szavazólapon adták le;
b) nem lehet megállapítani, hogy a szavazatot kire adták le;
c) a szavazólapon a megválasztható tagok számánál több jelöltet jelöltek meg.
(4) Az üzemi tanács megválasztott tagjának - a 45. § (1) bekezdésében meghatározott számban - azokat
kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok harminc
százalékát megszerezték. Szavazategyenlőség esetén az adott munkáltatónál fennálló hosszabb
munkaviszonyt kell figyelembe venni.
(5) Eredménytelen a választás, ha a jelöltek a 45. § (1) bekezdése által meghatározott számban nem érték
el a (4) bekezdésben előírt mértéket. Eredménytelen választás esetén a (4) bekezdés szerinti mértéket elért
jelölteket megválasztott üzemi tanácstagnak kell tekinteni, a fennmaradó helyekre harminc napon belül új
választást kell tartani. Az új választáson a választást megelőző tizenöt napig új jelöltek is állíthatók.
(6) Az üzemi tanács póttagjának kell tekinteni azt, aki az érvényesen leadott szavazatok legalább húsz
százalékát megszerezte. E szabályt nem lehet alkalmazni, ha a munkáltatónál (a munkáltató telephelyén)
üzemi megbízottat választanak.
(7) Ha az 51/A. § (2)-(3) bekezdése szerint megismételt választást, továbbá, ha az eredménytelen
választás miatt új választást tartanak, akkor a (6) bekezdéstől eltérően a póttagsághoz szükséges, az érvényes
szavazatok legalább húsz százalékát e választáson kell a jelöltnek megszereznie.
51/A. § (1) A választás akkor érvényes, ha azon a választásra jogosultak több mint fele részt vett. Ebből a
szempontból nem kell figyelembe venni azt a választásra jogosult munkavállalót, aki a választás
időpontjában
a) keresőképtelen beteg,
b) szülési vagy a 138-140. §-ban meghatározott okból fizetés nélküli szabadságon van,
c) sor- vagy tartalékos katonai, illetve polgári szolgálatát tölti, továbbá
d) egy hetet meghaladó időtartamú tartós kiküldetésben van,
feltéve, hogy a választáson nem vett részt.
(2) Érvénytelen választás esetén a választást kilencven napon belül meg kell ismételni. Új választást
harminc napon belül tartani nem lehet.
(3) A megismételt választást - az általános szabályoktól eltérően - akkor kell érvényesnek tekinteni, ha
azon a választásra jogosultak több mint egyharmada részt vett. Üzemi tanácstaggá megválasztottnak azokat a
jelölteket kell tekinteni, akik a leadott érvényes szavazatok közül a legtöbbet, de legalább a szavazatok
harminc százalékát megszerezték. Ebben az esetben az üzemi tanács megválasztása két évre szól. A
megismételt választásra az 51. § (5)-(6) bekezdésében foglalt rendelkezés nem alkalmazható. Ha a
megismételt választás érvénytelen, újabb üzemi tanácsi választást egy év múlva kell tartani.
52. § (1) A munkáltatónál a szavazóurnák csak a választási bizottság által és a választás befejezése után,
azonos helyen és időpontban bonthatók fel.
(2) A szavazatokat a választási bizottság számolja össze. Ennek alapján haladéktalanul megállapítja és
közzéteszi a választás eredményét, továbbá erről tájékoztatja a munkáltatót is.
53. § (1) A választásról a választási bizottság jegyzőkönyvet készít. Ennek tartalmaznia kell különösen:
a) a szavazóurnák felbontásának körülményeit,
b) a választás helyét és időpontját,
c) az 51/A. § (1) bekezdése szerinti szavazásra jogosultak számát,
d) a szavazáson résztvevők számát,
e) az összes leadott szavazatok számát,
f) az érvényes és érvénytelen szavazólapok számát,
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g) az egyes jelöltekre leadott szavazatok számát,
h) a megválasztott üzemi tanácstagok és póttagok nevét,
i) a választással összefüggő esetleges vitás ügyet, illetve az ezzel kapcsolatos döntést.
(2) A választási jegyzőkönyvet a választási bizottság tagjainak alá kell írnia és a munkáltatónál szokásos
módon közzé kell tenni. A jegyzőkönyvet a megbízatásának megszűnéséig az üzemi tanács őrzi. Érvénytelen
választás esetén e kötelezettség a munkáltatót terheli, és annak tartama a következő üzemi tanács
megválasztásáig tart.
(3) A Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanácsban részt vevő országos szakszervezeti
szövetségekkel konzultálva rendeletben határozza meg az üzemitanács-választás szavazólapjának tartalmát
és a szakszervezeti reprezentativitás megállapítása érdekében az országos szavazatösszesítés módját és
rendjét. Az ágazati (szakágazati) és területi szavazatösszesítés módjának és rendjének meghatározása
tekintetében a Kormány az Országos Érdekegyeztető Tanács és az ágazati párbeszéd bizottságok
véleményének kikérésével alkot rendeletet.
54. § Ha a jelöléssel, a választás lebonyolításával vagy eredményével kapcsolatban vita merül fel, öt
napon belül egyeztetést lehet kezdeményezni. Az egyeztetés kezdeményezésére a munkavállaló, a
munkáltató, a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet és a választási bizottság jogosult. Az
egyeztetés során a választási bizottság és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetek öt napon
belül közösen határoznak. A határozat ellen, illetve az egyeztetés eredménytelensége esetén e § szerint az
egyeztetés kezdeményezésére jogosultak öt napon belül bírósághoz fordulhatnak. A bíróság tizenöt napon
belül, nemperes eljárásban határoz.
55. § (1) Az üzemi tanács megszűnik, ha
a) a munkáltató jogutód nélkül megszűnik, illetve a telephely megszűnik,
b) megbízatási ideje lejárt,
c) visszahívják,
d) tagjainak száma bármely okból több mint egyharmaddal csökkent,
e) a munkavállalók létszáma ötven fő alá, illetve legalább kétharmaddal csökkent,
f) több munkáltató vagy telephely egyesülése (összevonása) következtében a munkáltatónál vagy a
telephelyen több üzemi tanács működne, továbbá
g) a munkáltató vagy telephely szétválása esetén, valamint
h) az 56/B. § (6) bekezdésében meghatározott esetben.
(2) Az üzemi megbízott megbízatása az (1) bekezdés a)-c) és f)-h) pontjában meghatározott esetben
megszűnik. Az üzemi megbízott megbízatása ezen túlmenően akkor is megszűnik, ha a munkavállalók
létszáma 15 fő alá csökken, vagy ha az üzemi megbízott három hónapot meghaladóan feladatát
akadályoztatása miatt nem tudja ellátni.
(3) Az üzemi tanács, illetve az üzemi megbízott visszahívása tekintetében szavazást kell tartani, ha azt a
választásra jogosult munkavállalók legalább harminc százaléka - írásban - indítványozza. A visszahíváshoz a
leadott érvényes szavazatok több mint kétharmada szükséges. A szavazás érvényes, ha ezen a választásra
jogosult munkavállalók több mint fele részt vett.
(4) Visszahívásra irányuló indítvány egy éven belül ismételten nem tehető.
(5) Az üzemi tanács visszahívására a megválasztására vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
55/A. § (1) Ha az üzemi tanács tagjának a megbízatása megszűnik, a kieső tag helyére az üzemi tanácsba
a megválasztott póttagok közül megfelelő számban üzemi tanácstagot kell behívni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kieső tag helyére annak a szakszervezetnek a legtöbb szavazatot megszerzett
póttagját kell behívni, amelynek a kieső üzemi tanácstag tagja volt. Ha a kieső üzemi tanácstag nem
szakszervezeti tag, a szakszervezethez nem tartozó, legtöbb szavazattal rendelkező póttagok közül (független
póttag) kell az üzemi tanácsba tagot behívni.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően, ha a szakszervezet póttaggal nem rendelkezik, illetve független póttag
nincs, a delegálás sorrendjét a póttagok között megszerzett nagyobb számú érvényes szavazat határozza meg.
56. § Ha az üzemi tanács az 55. § (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott ok miatt megszűnik, a
megszűnéstől számított három hónapon belül üzemi tanácsot kell választani. Ezt a szabályt kell megfelelően
alkalmazni akkor is, ha az üzemi megbízott megbízatása szűnik meg.
56/A. § (1) Ha a munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás során az üzemi tanács (üzemi
megbízott megbízatása) az 55. § (1) bekezdés f)-g) pontja alapján megszűnik, az egyesülést (összevonást),
illetve szétválást követően létrejött munkáltatónál az üzemi tanács megválasztásáig, de legfeljebb a
megszűnéstől számított hat hónapig az üzemi tanács 65. §-ban előírt jogosítványait ideiglenes üzemi tanács
(ideiglenes üzemi megbízott) gyakorolja.
(2) Az ideiglenes üzemi tanácsba a megszűnés időpontja előtt minden megszűnő üzemi tanács - ideértve a
központi üzemi tanácsot is - egy-egy tagot delegál.
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(3) Ha a munkáltatónál üzemi megbízott működött, a munkáltató egyesülése (összevonása) esetén az
ideiglenes üzemi tanácsban az üzemi megbízott vesz részt. A munkáltató szétválása esetén az (1)
bekezdésben meghatározott jogosítványokat az üzemi megbízott, illetve - a szétválással létrejött további
szervezeti egységnél - az általa az érintettek közül kijelölt munkavállaló ideiglenes üzemi megbízottként
gyakorolja.
(4) Az ideiglenes üzemi tanács tagjaira és működésére, az üzemi tanács tagjára és az üzemi tanácsra
vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell. Az ideiglenes üzemi megbízottra az üzemi
megbízottra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
56/B. § (1) A jogutódlással érintett szervezeti egység munkavállalóinak részvételi jogát a jogutód
munkáltató üzemi tanácsának működésében való részvétel útján biztosítani kell, ha a munkáltató
személyében bekövetkező jogutódlás következtében a jogutódlással érintett szervezeti egység munkavállalói
által választott üzemi tanács (üzemi megbízott megbízatása) megszűnik, de a jogutódlás a jogutód
munkáltatónál korábban megválasztott üzemi tanács (üzemi megbízott) működését nem érinti.
(2) A jogutód munkáltató üzemi tanácsának működésében részt vevő személyt (a továbbiakban: delegált
tag) legkésőbb a jogutódlás bekövetkezésének időpontjáig a jogelőd munkáltatónál működő üzemi tanács
jelöli ki a jogutódlással érintett tagjai, ilyen tag hiányában a jogutódlással érintett munkavállalók közül. A
jogelőd munkáltató üzemi tanácsa írásban tájékoztatja a jogutód munkáltató üzemi tanácsát és a jogutód
munkáltatót a delegálásról.
(3) Ha az (1) bekezdésben meghatározott esetben a jogutódnál központi üzemi tanács működik, a delegált
tag a központi üzemi tanácsban vesz részt. Ha a jogutódnál üzemi megbízott működik, az üzemi megbízott és
a delegált tag együtt jogosultak a 65. §-ban előírt jogok gyakorlására azzal, hogy az együttdöntési és a
véleményezési jog gyakorlásához egyhangú döntés szükséges.
(4) Ha az (1) bekezdésben meghatározott esetben a jogelődnél központi üzemi tanács működik, a
delegálás jogát a központi üzemi tanács gyakorolja, kivéve, ha a jogutódlással érintett szervezeti egységben
üzemi tanács működik. Ha a jogelőd munkáltatónál, illetve a jogutódlással érintett szervezeti egységben
üzemi megbízott működik, a delegált tag kijelölésére az üzemi megbízott jogosult.
(5) A delegált tag a jogutód munkáltató üzemi tanácsának teljes jogú tagja. A delegált taggal az üzemi
tanács 45. §-ban meghatározott taglétszáma kibővül. A delegált tagra az üzemi tanács tagjára - ha a delegált
tag üzemi megbízottal együtt jár el, az üzemi megbízottra - vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni. A
delegált tag megbízatása a jogutód munkáltató üzemi tanácsának (üzemi megbízottjának) a megbízatásáig
tart.
(6) Ha a jogutódlás időpontjában a jogutódlással érintett munkavállalók létszáma eléri a jogutód
munkáltatónál munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának húsz százalékát, az üzemi tanács (az üzemi
megbízott) legfeljebb a jogutódlás bekövetkezésétől számított egy évig működhet az (1)-(5) bekezdésben
meghatározott szabályok szerint. Ha ezen időtartam alatt új üzemi tanács (üzemi megbízott) megválasztására
nem kerül sor, az üzemi tanács (üzemi megbízott) megbízatása a jogutódlástól számított egy év elteltével
megszűnik.
57. § (1) Az üzemi tanács tagjának megbízatása megszűnik:
a) lemondással;
b) visszahívással;
c) cselekvőképességének elvesztésével, továbbá
d) ha hat hónapot meghaladó időtartamban munkáltatói jogok gyakorlására válik jogosulttá;
e) ha a munkáltató vagy a munkáltató vezetőjének közeli hozzátartozójává válik [139. § (2) bekezdés];
f) az üzemi tanács megszűnésével;
g) munkaviszonya megszűnésével.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően az üzemi megbízott megbízatása akkor is megszűnik, ha a
munkavállalók létszáma legalább hat hónapon át tizenöt fő alá csökken.
(3) Ha az üzemi tanács tagja hat hónapot meg nem haladó időtartamra válik jogosulttá munkáltatói jogkör
gyakorlására, ez időtartam alatt az üzemi tanács tagságával kapcsolatos jogai szünetelnek.
(4) Ha az üzemi megbízott munkáltatói jogok gyakorlására válik jogosulttá, megbízatása megszűnik, és
helyette új üzemi megbízottat kell választani.
58. § (1) Az üzemi tanács tagjának visszahívása tekintetében szavazást kell tartani, ha ezt a választásra
jogosult munkavállalók legalább harminc százaléka indítványozza. Az üzemi tanács tagjának
visszahívásához a leadott érvényes szavazatok több mint fele szükséges. A szavazás érvényes, ha ezen a
választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett.
(2) Visszahívásra irányuló indítvány hat hónapon belül ismételten nem tehető.
(3) Az üzemi tanács tagjának visszahívására - egyebekben - a megválasztására vonatkozó szabályokat kell
megfelelően alkalmazni.
59. § (1) Az üzemi tanács a megválasztását követő tizenöt napon belül összeül.
(2) Az üzemi tanács első ülésén - tagjai közül - elnököt választ.
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60. § (1) Az üzemi tanács határozatait szótöbbséggel hozza.
(2) Az üzemi tanács akkor határozatképes, ha ülésén a tagoknak legalább fele részt vesz.
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően az üzemi tanács határozatához a jelen levő tagok legalább
kétharmados többsége szükséges, ha az üzemi tanács együttdöntési jogát [65. § (1) bekezdés] gyakorolja.
61. § (1) Az üzemi tanács üléseit szükség szerint tartja. Az üzemi tanácsot az elnök hívja össze. Minden
esetben össze kell hívni, ha ezt valamely tag vagy a munkáltató az ok megjelölésével kéri.
(2) Az üzemi tanács ülésén a tagok csak személyesen vehetnek részt.
(3) Az üzemi tanács működésének részletes szabályait ügyrendje állapítja meg.
62. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell annak lehetőségét, hogy az üzemi tanács az általa
szükségesnek tartott információkat, felhívásokat, valamint a tevékenységével kapcsolatos adatokat a
munkáltatónál szokásos vagy más megfelelő módon közzétehesse.
(2) Az üzemi tanács tagját havi munkaideje tíz százalékának, elnökét havi munkaideje tizenöt
százalékának megfelelő munkaidő-kedvezmény illeti meg. Az üzemi tanács tagjai és elnöke részére járó
összesített munkaidő-kedvezmény felhasználását az üzemi megállapodás e törvénytől eltérően is
meghatározhatja. A kedvezmény mértéke ebben az esetben sem haladhatja meg a tag, illetve az elnök teljes
munkaidejének felét. A munkaidő-kedvezmény időtartamára távolléti díj jár.
(3) Az üzemi tanács tagjának munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre vonatkozó
szabályokat kell megfelelően alkalmazni, azzal az eltéréssel, hogy a 28. § szerint a szakszervezeti szervet
megillető jogosultságot az üzemi tanács gyakorolja.
62/A. § (1) A 62. § (3) bekezdésben megállapított munkajogi védelmet az üzemi megbízott tekintetében
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a 28. § szerint a szakszervezeti szervet megillető jogosultságot - ha
az üzemi megbízott nem szakszervezeti tisztségviselő - a munkavállalók közössége gyakorolja.
(2) Az egyetértésről a munkáltató tájékoztatását követő tizenöt napon belül a munkavállalók szavazással
döntenek; a szavazás akkor érvényes, ha ezen a választásra jogosult munkavállalók több mint fele részt vett.
A szavazásra egyebekben a megválasztásra vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a
szavazás elmaradását vagy érvénytelenségét az egyetértés megadásának kell tekinteni.
(3) A munkavállalók előzetes értesítéséről a munkáltatónak megfelelően gondoskodnia kell.
63. § A munkáltató biztosítja az üzemi tanács választásának, illetve működésének indokolt és szükséges
költségeit. Ennek mértékét a munkáltató és az üzemi tanács közösen állapítja meg. Vita esetén egyeztetésnek
van helye.
64. § (1) Az üzemi tanács elnöke tevékenységét az ezernél több munkavállalót foglalkoztató
munkáltatónál díjazás ellenében látja el.
(2) A díjazást a munkáltató biztosítja, melynek mértékét az üzemi tanács a munkáltatóval egyetértésben
állapítja meg.
(3) A munkáltató az üzemi tanács elnökének díjazást - az (1) bekezdésben meghatározott eseten kívül csak az üzemi tanáccsal egyetértésben állapíthat meg, illetve fizethet.
64/A. § Az üzemi tanács egyes jogosítványai gyakorlását és a munkáltatóval való kapcsolatrendszerét
érintő kérdések az üzemi megállapodásban határozhatók meg.
65. § (1) Az üzemi tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben meghatározott jóléti célú
a) pénzeszközök felhasználása, illetve
b) intézmények és ingatlanok hasznosítása
tekintetében.
(2)
(3) A munkáltató köteles döntése előtt az üzemi tanáccsal véleményeztetni:
a) a munkavállalók nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedések tervezetét, így különösen a
munkáltató átszervezésére, átalakítására, szervezeti egység önálló szervezetté alakulására, privatizálására,
korszerűsítésére vonatkozó elképzeléseket;
b) a személyügyi nyilvántartás rendszerének kialakítására, a nyilvántartandó adatok körére, a 77. §-ban
meghatározott adatlap tartalmára vonatkozó elképzeléseit, illetve a személyügyi tervet;
c) a munkavállalók képzésével összefüggő terveket, a foglalkoztatást elősegítő támogatások
igénybevételére, illetve a korengedményes nyugdíjazásra vonatkozó elképzeléseket;
d) a külön jogszabályban meghatározott egészségkárosodott, megváltozott munkaképességű
munkavállalók rehabilitációjára vonatkozó intézkedések tervezetét;
e) az éves szabadságolási tervet;
f) az új munkaszervezési módszerek és a teljesítménykövetelmények bevezetését;
g) a munkavállalók lényeges érdekeit érintő belső szabályzatainak tervezetét;
h) a munkáltató által meghirdetett anyagi vagy erkölcsi elismeréssel járó pályázatot.
(4) A munkáltató köteles tájékoztatni az üzemi tanácsot:
a) legalább félévente a munkáltató gazdasági helyzetét érintő alapvető kérdésekről, valamint
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b) a munkáltató tevékenységi körének jelentős módosítására, illetve a munkáltató beruházásaira
vonatkozó jelentős döntés tervezetéről,
c) legalább félévente a bérek, keresetek alakulásáról és a bérkifizetéssel összefüggő likviditásról, a
foglalkoztatás jellemzőiről, a munkaidő felhasználásáról, a munkafeltételek jellemzőiről,
d) legalább félévente a munkáltatónál távmunkát végző munkavállalók számáról és munkakörük
megnevezéséről.
(5) Amennyiben a munkáltató saját magával szemben csődeljárás, vagy felszámolási eljárás lefolytatását
kéri, úgy erről az üzemi tanácsot - legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg - csak tájékoztatni kell.
66. § (1) Az üzemi tanács a munkáltató tervezett intézkedésével [65. § (1)-(3) bekezdés] kapcsolatos
álláspontját tizenöt napon belül közli a munkáltatóval. Ennek elmulasztása esetén úgy kell tekinteni, mintha
az intézkedéssel egyetértene.
(2) A tizenöt napos határidőt a tervezetnek az elnökhöz, illetve az üzemi tanács ügyrendjében megjelölt
személyhez való érkezésétől kell számítani.
67. § A 65. § (1)-(3) bekezdésében foglaltakat sértő munkáltatói intézkedés érvénytelen. Ennek
megállapítása iránt az üzemi tanács bírósághoz fordulhat. A bíróság nemperes eljárásban, tizenöt napon belül
határoz.
68. § (1) Az üzemi tanács a 65. § (1)-(3) bekezdésében meghatározott jogosultságának gyakorlásával
összefüggésben jogosult a munkáltató nyilvántartásaiba betekinteni.
(2) Az üzemi tanács a munkáltatótól minden olyan kérdésben tájékoztatást kérhet, amely a munkavállalók
munkaviszonnyal összefüggő gazdasági és szociális érdekeivel, valamint az egyenlő bánásmód
követelményének megtartásával kapcsolatos. A munkáltató a tájékoztatást nem tagadhatja meg.
69. § Az üzemi tanácsnak, illetve tagjának a működése során tudomására jutott adatok, tények kezelésével
kapcsolatosan e törvény 22/A. §-át megfelelően alkalmaznia kell.
70. § Az üzemi tanács a munkáltatónál szervezett sztrájkkal kapcsolatban pártatlan magatartásra köteles.
Ennek értelmében sztrájkot nem szervezhet, illetve a sztrájkot nem támogathatja és nem akadályozhatja. Az
üzemi tanács sztrájkban részt vevő tagjának megbízatása a sztrájk idejére szünetel.

Esélyegyenlőségi terv
70/A. § (1) A munkáltató és a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet - szakszervezet
hiányában az üzemi tanács - együttesen, meghatározott időre szóló esélyegyenlőségi tervet fogadhat el.
(2) Az esélyegyenlőségi terv tartalmazza a munkáltatóval munkaviszonyban álló, hátrányos helyzetű
munkavállalói csoportok, így különösen
a) a nők,
b) a negyven évnél idősebb munkavállalók,
c) a romák,
d) a fogyatékos személyek, valamint
e) a két vagy több, tíz éven aluli gyermeket nevelő munkavállalók vagy tíz éven aluli gyermeket nevelő
egyedülálló munkavállalók
foglalkoztatási helyzetének - így különösen azok bérének, munkakörülményeinek, szakmai előmenetelének,
képzésének, illetve a gyermekneveléssel és a szülői szereppel kapcsolatos kedvezményeinek - elemzését,
valamint a munkáltatónak az esélyegyenlőség biztosítására vonatkozó, az adott évre megfogalmazott céljait
és az azok eléréséhez szükséges eszközöket, így különösen a képzési, munkavédelmi, valamint a
munkáltatónál rendszeresített, a foglalkoztatás feltételeit érintő bármely programokat.
(3) Az esélyegyenlőségi terv elkészítéséhez szükséges különleges személyes adatok csak a személyes
adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései
szerint, az érintett önkéntes adatszolgáltatása alapján az esélyegyenlőségi terv által érintett időszak utolsó
napjáig kezelhetőek.
(4) Az esélyegyenlőségi tervnek rendelkeznie kell
a) a fogyatékos személyek akadálymentes munkahelyi környezet megteremtését biztosító külön
intézkedésekről, valamint
b) a munkáltató szervezetén belüli, az egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével kapcsolatos
eljárási rendről.

V. fejezet
70/B. §
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HARMADIK RÉSZ
A MUNKAVISZONY
I. fejezet
A munkaviszony alanyai
71. § A munkaviszony alanyai a munkáltató és a munkavállaló.
72. § (1) Munkaviszonyt munkavállalóként az létesíthet, aki tizenhatodik életévét betöltötte.
(2) Korlátozottan cselekvőképes személy törvényes képviselőjének hozzájárulása nélkül is létesíthet
munkaviszonyt.
(3) A munkaviszony szempontjából fiatal munkavállaló az, aki tizennyolcadik életévét még nem töltötte
be.
(4) Munkaviszonyt létesíthet - az (1) bekezdéstől eltérően - a tizenötödik életévét betöltött, általános
iskolában, szakiskolában, középiskolában nappali rendszerű képzés keretében tanulmányokat folytató tanuló
az iskolai szünet alatt.
(5) A tizenhat éven aluli fiatal munkavállaló munkaviszony létesítéséhez törvényes képviselőjének
hozzájárulása is szükséges.
(6) Az (1)-(5) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.
(7) A tanköteles fiatal munkavállaló a gyámhatóság engedélye alapján, a külön jogszabályban
meghatározott művészeti, sport-, modell- vagy hirdetési tevékenység keretében az (1) és a (4) bekezdésben
meghatározott feltételektől eltérően is foglalkoztatható.
72/A. § Ha a tizennyolcadik életévét még be nem töltött személy nem munkaviszony, hanem
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében végez munkát, a jogviszony létesítésére a 72. §, a 76. §
(3) bekezdése, valamint 79. § (3)-(4) bekezdése és (5) bekezdése második mondata rendelkezéseit
megfelelően alkalmazni kell. Ezen túlmenően a foglalkoztatás során az e törvénynek a fiatal munkavállalók
foglalkoztatására vonatkozó szabályait is alkalmazni kell.
73. § Munkáltató az lehet, aki jogképes.
74. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalóval közölni, hogy a munkaviszonyból eredő munkáltatói
jogokat és kötelességeket (munkáltatói jogkör) mely szerv vagy személy gyakorolja, illetve teljesíti.
(2) Ha a munkáltatói jogkört nem az arra jogosított szerv, illetőleg személy gyakorolta, eljárása
érvénytelen, kivéve, ha a munkavállaló a körülményekből alappal következtethetett az eljáró személy (szerv)
jogosultságára.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.
75. § (1) Nőt és fiatal munkavállalót nem szabad olyan munkára alkalmazni, amely testi alkatára, illetve
fejlettségére tekintettel rá hátrányos következményekkel járhat. Azokat a munkaköröket, amelyekben nő
vagy fiatal munkavállaló nem, vagy csak meghatározott munkafeltételek biztosítása esetén, illetve előzetes
orvosi vizsgálat alapján foglalkoztatható, jogszabály határozza meg.
(2) Jogszabály - az Országos Érdekegyeztető Tanács meghallgatásával - az egészség védelme céljából
vagy egyébként közérdekből a munkaviszony létesítésének feltételeit e törvény rendelkezésein túlmenően is
meghatározhatja, továbbá meghatározott munkakörök betöltését szakképesítéshez és gyakorlati időhöz
kötheti.
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a külön jogszabályban meghatározott egészségkárosodott,
megváltozott munkaképességű munkavállalók alkalmazása, illetve foglalkoztatása tekintetében - az Országos
Érdekegyeztető Tanáccsal folytatott konzultáció alapján - eltérő szabályokat állapítson meg.

II. fejezet
A munkaviszony létesítése
75/A. § (1) A munkavégzés alapjául szolgáló szerződés típusának megválasztása nem irányulhat a
munkavállaló jogos érdekeinek védelmét biztosító rendelkezések érvényesülésének korlátozására, illetve
csorbítására.
(2) A szerződés típusát elnevezésétől függetlenül, az eset összes körülményére - így különösen a felek
szerződéskötést megelőző tárgyalásaira, a szerződés megkötésekor, illetve a munkavégzés során tett
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jognyilatkozataira, a tényleges munkavégzés jellegére, a 102-104. §-okban meghatározott jogokra és
kötelezettségekre - tekintettel kell megítélni, illetve megállapítani.
76. § (1) A munkaviszony - ha törvény másként nem rendelkezik - munkaszerződéssel jön létre.
(2) A munkaszerződést írásba kell foglalni. A munkaszerződés írásba foglalásáról a munkáltató köteles
gondoskodni. Az írásba foglalás elmulasztása miatt a munkaszerződés érvénytelenségére csak a
munkavállaló - a munkába lépést követő harminc napon belül - hivatkozhat.
(3) A munkaszerződés, ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély szükséges, csak az engedély
beszerzését követően köthető meg.
(4) A munkaszerződésben a felek bármely kérdésben megállapodhatnak. A munkaszerződés jogszabállyal,
illetve kollektív szerződéssel ellentétben nem állhat, kivéve, ha a munkavállalóra kedvezőbb feltételt állapít
meg.
(5) A feleknek a munkaszerződésben meg kell állapodniuk a munkavállaló személyi alapbérében,
munkakörében, illetve munkavégzési helyében. A munkáltató a munkavállalót a munkaköri feladatokról, a
munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről - kivéve, ha ezt jogszabály határozza meg - a 76. §
(7)-(8) bekezdésében foglalt rend szerint tájékoztatja.
(6) A munkaszerződésben meg kell jelölni a felek nevét, illetve megnevezését és a munkaviszony
szempontjából lényeges adatait.
(7) A munkaszerződés megkötésével egyidejűleg a munkáltató a munkavállalót tájékoztatja
a) az irányadó munkarendről,
b) a munkabér egyéb elemeiről,
c) a bérfizetés napjáról,
d) a munkába lépés napjáról,
e) a rendes szabadság mértékének számítási módjáról és kiadásának, illetve
f) a munkáltatóra és a munkavállalóra irányadó felmondási idő megállapításának szabályairól,
g) arról, hogy a munkáltató kollektív szerződés hatálya alá tartozik-e, valamint
h) a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezet megnevezéséről, illetőleg arról, hogy a
munkáltatónál működik-e üzemi tanács (központi üzemi tanács, üzemi megbízott).
(8) A munkáltató a (7) bekezdésben előírt tájékoztatást legkésőbb a munkaszerződés megkötésétől
számított harminc napon belül írásban is köteles a munkavállaló részére átadni.
76/A. § (1) Külföldön történő munkavégzés esetén a munkavállalót írásban tájékoztatni kell
a) a külföldi munkavégzés helyéről, illetve a tartamáról,
b) a pénzbeli és a természetbeni juttatásokról,
c) a díjazás és egyéb juttatás pénzneméről, továbbá
d) a hazatérésre irányadó szabályokról.
(2) Az (1) bekezdésben, illetve a 76. § (7) bekezdésében előírt tájékoztatást a kiutazást megelőzően át kell
adni a munkavállaló számára.
76/B. § (1) A 76. § (7) bekezdése a)-c) és e)-f) pontjában, illetve a 76/A. § (1) bekezdése b)-c) pontjában
előírt tájékoztatás jogszabály, illetve kollektív szerződés rendelkezésére történő hivatkozással is megadható.
(2) A munkáltató megnevezésének, lényeges adatainak, továbbá a 76. § (7) bekezdésében
meghatározottak változásáról a munkáltató legkésőbb a változás hatálybalépését követő harminc napon belül
köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót. Ettől eltérően a munkaviszonyra vonatkozó szabály módosítása
esetén az (1) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
76/C. § (1) A munkaviszony - a felek megállapodásának megfelelően - állandó vagy változó munkahelyen
történő munkavégzésre jön létre.
(2) Ha a munkavállaló a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan telephelyen kívül végzi,
a munkaszerződésben állandó munkavégzési helyként a munkáltató azon telephelyét kell megjelölni,
ahonnan a munkavállaló az utasítást kapja. E rendelkezést kell megfelelően alkalmazni távmunkavégzés
esetén is.
(3) Változó munkavégzési hely esetén a munkavégzési helyre vonatkozó szabályok szempontjából a
munkavállaló munkahelyének azt a telephelyet kell tekinteni, amelyre a munkáltató munkavégzés céljából
beosztotta. Változó munkavégzési helyben történő megállapodás esetén a munkavállalót első munkavégzési
helyéről - a 76. § (7)-(8) bekezdésének megfelelő alkalmazásával - tájékoztatni kell.
(4) Amennyiben a munkáltató székhelyének, telephelyének megváltozása miatt a munkavállaló
munkavégzésének helye módosul, a munkaszerződést módosítani kell, ha
a) a változás következében a munkahely és a lakóhely közötti naponta - tömegközlekedési eszközzel történő oda- és visszautazás ideje másfél, illetve tíz éven aluli gyermeket nevelő nő és tíz éven aluli
gyermeket egyedül nevelő férfi, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállaló esetében - a
megváltozott munkaképességű munkavállaló által igénybe vett közlekedési eszközzel - egy órával növekszik,
vagy
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b) a változás a munkavállaló számára személyi, családi vagy egyéb körülményeire, illetve költségeire
tekintettel aránytalan vagy jelentős sérelemmel jár.
(5) A munkaszerződés módosítása során a munkáltatónak és a munkavállalónak a módosításból eredő
utazási többletköltségek viseléséről is meg kell egyeznie.
77. § (1) A munkavállalótól csak olyan nyilatkozat megtétele vagy adatlap kitöltése kérhető, illetve vele
szemben csak olyan alkalmassági vizsgálat alkalmazható, amely személyiségi jogait nem sérti, és a
munkaviszony létesítése szempontjából lényeges tájékoztatást nyújthat.
(2) Tilos a munkavállalót terhesség megállapítására irányuló vizsgálat elvégzésére, illetve erről szóló
igazolás bemutatására kötelezni, kivéve, ha erre a munkaköri alkalmasság vizsgálata és véleményezése
körében, jogszabály előírása alapján kerül sor.
77/A. § (1) A munkáltató felhívására a munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a munkaviszony
létesítését nem teszi lehetővé.
(2) Indokolt esetben a munkáltató megfelelő határidő kitűzésével, írásban felszólíthatja a munkavállalót,
hogy e határidőn belül - ha e határidőn belül ez menthető ok miatt nem lehetséges, annak megszűnését
követően haladéktalanul - hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll a munkakörének megfelelő vagy a
munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(3) Ha a munkavállaló igazolja, hogy nem áll a (2) bekezdésben meghatározott foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági
bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a munkavállaló részére
megtéríti.
(4) Ha a (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok
a) fennállását a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági
bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, vagy
b) egyéb módon a munkáltató tudomására jut,
a 10. § (1) bekezdését kell megfelelően alkalmazni.
(5) A munkáltató az (1) és (2) bekezdésben meghatározott kizáró ok fennállásának megállapítása céljából
kezeli
a) a munkaviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b) a munkavállaló
azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által az (1) és (2) bekezdésben meghatározott
kizáró ok igazolása céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(6) Az (1)-(3) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a munkáltató a munkaviszony
létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy - munkaviszony létesítése esetén - annak megszűnéséig
(megszüntetéséig) kezeli.
(7) A (3)-(6) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.
78. § (1) A munkaviszony kezdete a munkába lépés napja.
(2) A munkába lépés napját a felek a munkaszerződésben határozzák meg. Erre vonatkozó megállapodás
hiányában a munkaszerződés megkötését követő munkanapon kell a munkavállalót munkába állítani.
(3) A munkaszerződés megkötésének napja és a munkába állás napja közötti időszakban - a
munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a munkaszerződés eltérő rendelkezése hiányában - csak azok a
munkaviszonyból eredő jogok és kötelezettségek illetik meg, illetőleg terhelik a feleket, amelyek a munkába
állást segítik elő.
78/A. § (1) A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - teljes munkaidőben történő
foglalkoztatásra jön létre.
(2) Részmunkaidős foglalkoztatás esetén a munkaviszony alapján közvetlenül vagy közvetve nyújtott
pénzbeli vagy természetbeni munkavállalói juttatás tekintetében legalább az időarányosság elve
alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével összefügg.
79. § (1) A munkaviszony - eltérő megállapodás hiányában - határozatlan időtartamra jön létre.
(2) A határozott idejű munkaviszony időtartamát naptárilag, vagy más alkalmas módon kell meghatározni.
Ha a felek a munkaviszony időtartamát nem naptárilag határozták meg, a munkáltató köteles tájékoztatni a
munkavállalót a munkaviszony várható időtartamáról.
(3) Az (1)-(2) bekezdés rendelkezésétől eltérően, ha a munkaviszony létesítéséhez hatósági engedély
szükséges, a munkaviszony legfeljebb az engedélyben meghatározott időtartamra létesíthető.
(4) Határozatlan időtartamúnak kell tekinteni a munkaviszonyt, ha a határozott időtartamú munkaviszony
azonos felek közötti ismételt létesítésére, illetve meghosszabbítására az ahhoz fűződő munkáltatói jogos
érdek fennállása nélkül kerül sor és a megállapodás megkötése a munkavállaló jogos érdekének csorbítására
irányul.
(5) A határozott időre szóló munkaviszony időtartama - ideértve a meghosszabbított és az előző határozott
időre kötött munkaszerződés megszűnésétől számított hat hónapon belül létesített újabb határozott
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időtartamú munkaviszony tartamát is - az öt évet nem haladhatja meg. Ettől eltérően, a (3) bekezdésben
meghatározott esetben az engedély meghosszabbítása esetén az újabb határozott idejű munkaviszony
időtartama - a korábban létesített munkaviszony időtartamával együtt - az öt évet meghaladhatja.
(6) A határozott idejű munkaviszony határozatlan idejűvé alakul, ha a munkavállaló az időtartam lejártát
követően legalább egy munkanapot, közvetlen vezetője tudtával tovább dolgozik. A harmincnapos vagy
ennél rövidebb időre létesített munkaviszony azonban csak annyi idővel hosszabbodik meg, amilyen
időtartamra eredetileg létrehozták.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott szabályok nem vonatkoznak a választással keletkezett, illetve a
hatósági engedélyhez kötött, illetve a közcélú foglalkoztatás érdekében létesített munkaviszonyra.

Pályázat
80. § (1) Ha jogszabály vagy munkaviszonyra vonatkozó szabály, illetve a munkáltató döntése alapján
meghatározott munkakör betöltése pályázat alapján történik, e munkakörre csak olyan munkavállalóval lehet
munkaszerződést kötni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek megfelelt.
(2) A pályázati felhívásban meg kell jelölni a pályázat elbírálásának határidejét is, ettől érvényesen eltérni
nem lehet.
(3) A benyújtott pályázat tartalma csak a pályázó beleegyezésével közölhető harmadik személlyel.

Próbaidő
81. § (1) A munkaszerződésben, a munkaviszony létesítésekor próbaidő is kiköthető.
(2) A próbaidő tartama harminc nap. Harminc napnál rövidebb próbaidőt kollektív szerződés vagy a felek
is megállapíthatnak. Harminc napnál hosszabb, de legfeljebb három hónapig terjedő próbaidőt a felek,
legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kollektív szerződés állapíthat meg. A próbaidő meghosszabbítása
tilos, ettől érvényesen eltérni nem lehet.
(3) A próbaidő alatt a munkaviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal megszüntetheti.

III. fejezet
A munkaszerződés módosítása
82. § (1) A munkáltató és a munkavállaló a munkaszerződést csak közös megegyezéssel módosíthatja.
(2) Kollektív szerződés a munkaszerződést a munkavállaló hátrányára nem módosíthatja.
(3) A munkaszerződés módosítására a megkötésre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
83. § Ha a munkavállalót megállapodás alapján határozott időre a munkaszerződéstől eltérően
foglalkoztatják, a határozott idő lejártát követően a munkaszerződés szerint kell tovább foglalkoztatni, és
munkabérét az időközben bekövetkezett bérfejlesztésekre tekintettel módosítani kell.
83/A. § (1) Nem minősül munkaszerződés-módosításnak, ha a munkavállaló - a munkáltató működésével
összefüggő okból, ideiglenesen - a munkáltató utasítása alapján, eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti
munkaköre mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el (átirányítás).
(2) Az átirányítás a munkavállalóra nézve - különösen beosztására, képzettségére, korára, egészségi
állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel - aránytalan sérelemmel nem járhat.
(3) Az átirányítás várható időtartamáról a munkavállalót tájékoztatni kell. Az átirányítás alapján történő
munkavégzés időtartama - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - nem haladhatja meg naptári
évenként a negyvennégy munkanapot. Ha az átirányítás időtartama egy munkanapon belül a négy órát
meghaladja, azt egy munkanapként kell számításba venni. Egy naptári éven belül a több alkalommal
elrendelt átirányítások időtartamát össze kell számítani.
(4) Egy naptári éven belül az átirányítás, illetve a munkáltató 105-106. §-okon, illetve a 150. § (1)
bekezdésén alapuló intézkedésének időtartamát össze kell számítani és ezek együttes időtartama - kollektív
szerződés eltérő rendelkezése hiányában - a száztíz munkanapot nem haladhatja meg.
(5) Ha a munkavállaló eredeti munkaköre helyett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a
munkavállalót az átirányítás teljes időtartamára a ténylegesen végzett munka alapján illeti meg díjazás, de az
nem lehet kevesebb a munkavállaló átlagkereseténél.
(6) Ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett, munkaidejének meghatározható részében
más munkakörbe tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót az (5) bekezdés szerinti díjazás a ténylegesen
ellátott feladatok arányában illeti meg.
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(7) Ha a munkavállaló a munkaköri feladatai ellátása mellett oly módon végez más munkakörbe tartozó
feladatokat, hogy a két munkakörbe tartozó munkavégzés időtartama nem különíthető el, a munkavállalót a
munkabérén felül külön díjazás (helyettesítési díj) illeti meg. A helyettesítési díj mértékét az átirányítás
alapján végzett munkára irányadó díjazás alapulvételével kell megállapítani.
84. § A munkavállaló személyi alapbérét a sorkatonai vagy polgári szolgálat teljesítését, illetve a gyermek
ápolása, gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság [138. § (5) bekezdés a) pont], továbbá a közeli
hozzátartozó ápolására vagy gondozására biztosított fizetés nélküli szabadság (139. §) megszűnését követően
a munkáltatónál az azonos munkakörrel és gyakorlattal rendelkező munkavállalók részére időközben
megvalósított átlagos éves bérfejlesztésnek megfelelően módosítani kell. Ilyen munkavállalók hiányában a
munkáltatónál ténylegesen megvalósult átlagos, éves bérfejlesztés mértéke az irányadó.
84/A. § (1) Ha a munkavállaló
a) a teljes vagy részmunkaidős foglalkoztatás, illetve
b) a foglalkoztatás határozatlan időtartama
vonatkozásában kezdeményezi a munkaszerződés módosítását, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva jogos érdekére, így különösen a munkaszervezés körülményeire, a gazdaságos működés és a munkakör
betöltésének feltételeire tekintettel - dönt a módosításra vonatkozó ajánlat elfogadásáról. A munkáltató a
döntéséről tizenöt napon belül írásban köteles a munkavállalót tájékoztatni.
(2) A munkáltató az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás elősegítése érdekében köteles a helyben szokásos
módon, megfelelő időben a munkavállalókat tájékoztatni azokról a munkakörökről, ahol az (1) bekezdés a)b) pontjában meghatározottak szerinti munkaszerződés módosítására lehetőség van.
85. § (1) A nőt terhessége megállapításától gyermeke egyéves koráig - munkaköri alkalmasságára
vonatkozó orvosi véleménybemutatása alapján - az állapotának egészségügyi szempontból megfelelő
munkakörbe kell ideiglenesen áthelyezni, vagy meglévő munkakörében a munkafeltételeket kell megfelelően
módosítani. Az új munkakör kijelöléséhez a munkavállaló hozzájárulása szükséges.
(2) Az (1) bekezdés alapján ideiglenesen áthelyezett, illetőleg áthelyezés nélkül módosított
munkafeltételek mellett foglalkoztatott nő munkabére nem lehet kevesebb előző átlagkereseténél. Ha a
munkáltató nem tud az egészségi állapotának megfelelő munkakört biztosítani, akkor a nőt a munkavégzés
alól fel kell menteni, és erre az időre részére az állásidőre járó munkabért kell folyósítani.
(3) A munkáltató a munkaviszony fennállása alatt megváltozott munkaképességűvé vált munkavállalót
köteles - a külön jogszabályban meghatározottak szerint - az állapotának megfelelő munkakörben tovább
foglalkoztatni.
(4) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.

A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás
85/A. § (1) A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlásnak (a továbbiakban: jogutódlás) minősül
a) a jogszabályon alapuló jogutódlás, valamint
b) a munkáltató anyagi, illetve nem anyagi erőforrásai elkülönített, szervezett csoportjának (például
gazdasági egység, üzem, üzlet, telephely, munkahely, illetve ezek része) a további működtetés, illetve az
újbóli beindítás céljából, e törvény hatálya alá tartozó szervezet vagy személy számára történő,
megállapodáson alapuló átadása és átvétele, így különösen adásvétel, csere, bérlet, haszonbérlet, illetve
gazdasági társaságba való belépés vagyonbevitel révén.
(2) Jogutódlás esetén
a) az annak időpontjában fennálló munkaviszonyból származó, továbbá
b) amennyiben a jogutódlással a jogelőd megszűnik, az a) pontban foglaltakon túlmenően a már megszűnt
munkaviszonyból származó
jogok és kötelességek a jogutódlás időpontjában a jogelődről a jogutód munkáltatóra szállnak át.
(3) A jogelőd munkáltató a jogutódlást megelőzően köteles tájékoztatni a jogutód munkáltatót a (2)
bekezdésben meghatározott jogokról és kötelezettségekről. A tájékoztatás elmaradása a jogutódlásból eredő
jogkövetkezmények alkalmazását és a munkavállaló igényérvényesítési jogát nem érinti.
(4) A jogelőd munkáltató a munkavállalóval szemben, a jogutódlás időpontját megelőzően keletkezett
kötelezettségekért - az igénynek a jogutódlás időpontját követő egy éven belüli érvényesítése esetén - a
jogutód munkáltatóval egyetemlegesen felelős.
(5) A munkaviszonynak a jogutód munkáltató által a jogutódlás időpontjától számított egy éven belül
közölt,
a) a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondással, illetve
b) a 88. § (2) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedéssel
történő megszüntetése esetén a munkavállalót a munkaviszony megszüntetésekor megillető járandóságokért
a jogelőd munkáltató kezesként felel.
(6) Az (5) bekezdésben előírt kezesi felelősség feltétele, hogy
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a) a jogelőd munkáltató,
b) a jogelőd munkáltató többségi tulajdonában álló másik társaság,
c) a jogelőd munkáltató többségi tulajdonosa, vagy
d) a c) pontban megjelölt szervezet többségi tulajdonában álló másik társaság
a jogutód munkáltató legfőbb szervében a szavazatok több mint ötven százalékával rendelkezzen.
85/B. § (1) Jogutódlás esetén a jogelőd és jogutód munkáltató - legkésőbb a jogutódlást megelőzően
tizenöt nappal - köteles tájékoztatni a munkáltatónál képviselettel rendelkező szakszervezetet, szakszervezet
hiányában az üzemi tanácsot, üzemi tanács hiányában a nem szervezett munkavállalók képviselőiből
létrehozott bizottságot a jogutódlás
a) időpontjáról vagy tervezett időpontjáról,
b) okáról,
c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,
továbbá - a megállapodás érdekében - köteles konzultációt kezdeményezni a munkavállalókat érintő tervbe
vett egyéb intézkedésekről.
(2) A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos következmények elkerülésének
módjára, illetve eszközére, továbbá e következmények enyhítését célzó eszközökre.
(3) A jogelőd és a jogutód munkáltató akkor is köteles a tájékoztatási és konzultációs kötelezettségét
teljesíteni, ha a jogutódlást megalapozó döntést a jogelőd munkáltatót ellenőrző szervezet vagy személy
hozta meg. A jogelőd és a jogutód munkáltató nem hivatkozhat arra, hogy a konzultációs és tájékoztatási
kötelezettséget azért nem teljesítette, mert az ellenőrző szervezet vagy személy a jogutódlásról szóló
döntéséről a tájékoztatást elmulasztotta.
(4) A jogutódlásra vonatkozó rendelkezésekből eredő - e § szerinti - kötelezettségek a jogutód nélkül
megszűnő munkáltató esetén a munkáltató felszámolóját, illetve végelszámolóját terhelik.
(5) Ha a munkáltató eljárása során megsérti az üzemi tanács vagy a szakszervezet jogait, az üzemi tanács,
illetve a szakszervezet ennek megállapítása iránt bírósághoz fordulhat.
85/C. § (1) Felszámolási eljárásban a 40/A. §, a 85/A. § (2)-(6) bekezdése, valamint a 89. § (4) bekezdése
nem alkalmazandó.
(2) Amennyiben a felszámolás keretén belül a felszámolási vagyon értékesítése során olyan átruházás
történik, amely megfelel a 85/A. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak, úgy a 85/B. § (1) bekezdésében
foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a felszámolás alatt álló átadó munkáltató és az átvevő
munkáltató a 85/B. § (1) bekezdés a)-c) pontjában meghatározott tájékoztatást a felszámolási eljárás
sajátosságaira tekintettel az átruházás előtt megfelelő időben köteles megadni a munkáltatónál képviselettel
rendelkező szakszervezet, szakszervezet hiányában az üzemi tanács, üzemi tanács hiányában a nem
szervezett munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottság részére.

IV. fejezet
A munkaviszony megszűnése
és megszüntetése
A munkaviszony megszűnése
86. § A munkaviszony megszűnik:
a) a munkavállaló halálával,
b) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével,
c) a határozott idő lejártával,
d) a 86/B. § (1) bekezdésében meghatározott esetben.
86/A. § Ha a munkaviszony a 86. § b) pontjában foglaltak alapján szűnik meg, a munkavállaló részére a
munkáltató rendes felmondása esetén meghatározott munkavégzés alóli mentesítési idejére járó
átlagkeresetnek megfelelő összeget ki kell fizetni, kivéve, ha rendes felmondás esetén a munkavégzés alóli
mentesítés időtartamára a munkavállaló munkabérre nem lenne jogosult.
86/B. § (1) Ha az e törvény hatálya alá tartozó munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító
vagy a munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és nem
anyagi erőforrásainak, vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) a közalkalmazottak
jogállásáról vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató számára kerül
átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve tevékenysége keretében foglalkoztatott
munkavállaló munkaviszonya az átadás időpontjában megszűnik.

621

(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően
harminc nappal korábban köteles tájékoztatni a munkavállalót, a munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezetet és az üzemi tanácsot (üzemi megbízottat) az átadás
a) időpontjáról,
b) okáról,
c) a munkavállalókat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,
továbbá köteles a szakszervezettel és az üzemi tanáccsal (üzemi megbízottal) konzultációt kezdeményezni a
munkavállalókat érintő tervbe vett egyéb intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések
elveire, a hátrányos következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá a következmények
enyhítését célzó eszközökre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő munkáltató köteles
írásban tájékoztatni a munkavállalót arról, hogy az átadást követően a munkavállaló foglalkoztatását az
átvevő közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony keretében biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia
kell a további foglalkoztatást biztosító kinevezés tartalmi elemeire vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a 86/C.
§ rendelkezéseire figyelemmel kell megtenni. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket
is, amelyeknek a munkavállaló a jogviszony létesítését követően az előmenetele, illetve a jogviszonya
fenntartása érdekében köteles eleget tenni.
(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott időpontban az átvevő munkáltató még nem került megalapításra,
az átvevő munkáltató számára a (2)-(3) bekezdésben előírt kötelezettség teljesítése az átvevő munkáltató
alapítóját, vagy az alapító képviseletében eljáró szervezetet terheli.
(5) A munkavállaló a (3) bekezdésben meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon
belül az átadó munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további
foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a munkavállaló az előírt határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell
tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
(6) Ha a munkavállaló az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul hozzá, az
átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a munkavállalót a munkaviszony (1) bekezdés
szerinti megszűnéséről, valamint köteles a munkavállaló számára a 95. § (2)-(4) bekezdés alkalmazásával
megállapított végkielégítést - határozott idejű jogviszony esetén a 88. § (2) bekezdésében meghatározott
átlagkeresetet - megfizetni.
(7) Ha az átvevő munkáltató a közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények
rendelkezései alapján az érintett munkavállalóval nem létesíthet közalkalmazotti, illetve közszolgálati
jogviszonyt, a munkaviszony megszűnése tekintetében a (6) bekezdés rendelkezéseit kell alkalmazni. Ebben
az esetben - a (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően - e körülményről kell az átadó és az átvevő
munkáltatónak tájékoztatnia a munkavállalót.
86/C. § (1) Ha a munkavállaló az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához hozzájárul, az
átvevő munkáltató köteles a munkavállaló számára a közalkalmazotti, illetve a közszolgálati jogviszony
létesítése érdekében kinevezést adni. A kinevezés során az átvevő munkáltatót köti a 86/B. § (3)-(4)
bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban foglaltaktól csak a munkavállaló kifejezett hozzájárulásával
lehet eltérni. Az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a munkavállalót a
munkaviszony 86/B. § (1) bekezdés szerinti megszűnéséről.
(2) A munkavállalót közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell
besorolni. Közalkalmazotti jogviszony létesítése esetén a kinevezés alapján megállapított illetmény és
illetménypótlékok együttes összege nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást közvetlenül megelőző
személyi alapbér összege. Közszolgálati jogviszony létesítése esetén, ha az átadást közvetlenül megelőző
személyi alapbér összege meghaladja a jogszabály alapján megállapítható alapilletmény,
illetménykiegészítés és vezetői pótlék együttes összegét, az alapilletményt oly módon kell megnövelni, hogy
a köztisztviselői alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői pótlék együttes összege elérje a személyi
alapbér összegét. E rendelkezés alkalmazása során a köztisztviselői alapilletmény eltérítése nem haladhatja
meg a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályban erre vonatkozóan előírt legmagasabb mértéket.
(3) Határozatlan időtartamú munkaviszony esetén - eltérő törvényi rendelkezés hiányában - az átvevő
munkáltatónál határozatlan időtartamú közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyt kell létesíteni.
Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős jogviszonyt kell
létesíteni. Az átvevő munkáltatónál létesítendő közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony tekintetében
próbaidő nem köthető ki.
(4) Az átvevő munkáltatóval létesített közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszonyra a
közalkalmazottak, illetve a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni azzal az
eltéréssel, hogy a munkavállalónak az átadó munkáltatónál eltöltött munkaviszonyát úgy kell tekinteni,
mintha azt az átvevő munkáltatónál töltötte volna el.
(5) Ha a kinevezéssel létesített közalkalmazotti, illetve közszolgálati jogviszony megszűnése, illetve
megszüntetése esetén a munkavállalót felmentési idő, valamint végkielégítés illeti meg, annak mértékét az
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átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a
közalkalmazotti, illetve a közszolgálati jogviszonyra irányadó szabályok alapján kell megállapítani. Ettől
eltérően a felmentési idő, valamint a végkielégítés mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál
jogviszonyban töltött idő együttes tartamának figyelembevételével és e törvénynek az átadás napján hatályos
szabályai szerint kell megállapítani, ha az a munkavállalóra nézve kedvezőbb.
(6) Ha az átadó munkáltatónál az átadás időpontjáig működött üzemi tanács (üzemi megbízott), az
átadással érintett szervezeti egység munkavállalóinak részvételi jogát az átvevő munkáltatónál az 56/A-56/B.
§-ban előírt rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell biztosítani, kivéve, ha a köztisztviselők jogállásáról
szóló törvény hatálya alá tartozó átvevő munkáltatónál az érintett munkavállalói kör vonatkozásában üzemi
tanács nem hozható létre.
86/D. § (1) Ha a munkáltató egészének vagy egy részének a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó munkáltató számára történő átadása alapján a munkavállalóra e törvény XII. fejezetének
rendelkezései válnának irányadóvá, a munkáltató személyében bekövetkező változás tekintetében a 85/A. §
(1)-(4) bekezdését és a 85/B. §-át, a kollektív szerződés tekintetében a 40/A. § rendelkezéseit kell
megfelelően alkalmazni. Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően tizenöt nappal
köteles írásban tájékoztatni a munkavállalót az e törvény XII. fejezetében előírt kötelezettségekről.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően a munkaviszony az átadás időpontjában a 86/B. § (1) bekezdésében előírt
rendelkezés szerint megszűnik, ha a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltató
e törvény XII. fejezetének rendelkezései alapján a munkavállalóval nem létesíthetne munkaviszonyt. Ebben
az esetben az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően tizenöt nappal e körülményről
köteles tájékoztatni a munkavállalót. Az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a
munkavállalót a munkaviszony 86/B. § (1) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint köteles a
munkavállaló számára a 95. § (2)-(4) bekezdés alkalmazásával megállapított végkielégítést - határozott idejű
jogviszony esetén a 88. § (2) bekezdésében meghatározott átlagkeresetet - megfizetni.
86/E. § (1) A 86/B-86/D. §-t nem kell alkalmazni, ha a 85/B. § (1) bekezdésében, illetve a 86/B. § (2)
bekezdésében meghatározott időpont előtt
a) tett munkáltatói vagy munkavállalói egyoldalú jognyilatkozat, illetve
b) megkötött megállapodás
alapján a munkaviszony ezen időpontot követően megszűnik. Az a)-b) pont szerinti, a 86/B. § (1)
bekezdésében foglalt időpont előtti jognyilatkozattal vagy megállapodással kapcsolatban a munkavállaló
által kezdeményezett munkaügyi jogvita esetén a 86/B. § (1) bekezdésében foglalt időpontot követően az
átadó helyébe az átvevő munkáltató lép, illetőleg ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő munkáltató
ellen kell előterjeszteni.
(2) Az átadás 86/B. § (1) bekezdésben meghatározott időpontját követően a munkavállalót az átvevő
munkáltatónál munkavégzési kötelezettség nem terheli. Ekkor a korábbi megszüntető nyilatkozat vagy
megállapodás alapján az átadás és a jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam alatt esedékes
díjazást, illetőleg juttatást az átadó munkáltatónak - a jogviszony megszűnésével összefüggő juttatások
kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával - legkésőbb az átadás időpontjában ki kell fizetnie. Ezek
összegét - a munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek eltérő rendelkezése hiányában - a távolléti díj
figyelembevételével kell meghatározni.
(3) A munkáltató rendkívüli felmondásával összefüggő munkaügyi perben a munkavállalói kereset
elbírálásánál
a) az elbocsátás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a munkáltató egészének vagy a munkavállalót
foglalkoztató részének a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény,
b) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a munkáltató egészének
vagy a munkavállalót foglalkoztató részének a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
hatálya alá tartozó munkáltató számára történő átadására kerül sor. Ettől eltérően, ha a munkavállaló az
átadást követően a XII. fejezet hatálya alá kerül, e rendelkezést nem kell alkalmazni.
(4) A 109. § alapján megállapított hátrányos jogkövetkezménnyel kapcsolatos pert meg kell szüntetni.
(5) A 100. § alkalmazásakor - amennyiben a munkavállalót eredeti munkakörében kell
továbbfoglalkoztatni - az átvevő munkáltató köteles az ítélet jogerőre emelkedésekor a 86/B. §-ban és a 86/C.
§-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával az állásfelajánlási és foglalkoztatási kötelezettséget teljesíteni. Az
átvevő munkáltató a 86/B. § (2)-(3) bekezdése szerinti tájékoztatási kötelezettséget a jogerős ítélet közlésétől
számított tizenöt napon belül köteles teljesíteni.

A munkaviszony megszüntetése
87. § (1) A munkaviszony megszüntethető:
a) a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével;
b) rendes felmondással;
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c) rendkívüli felmondással;
d) azonnali hatállyal a próbaidő alatt;
e) a 88. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint.
(2) A munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodást, illetve nyilatkozatokat írásba kell foglalni.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglalt rendelkezésektől érvényesen eltérni nem lehet.
87/A. § (1) E törvény alkalmazása szempontjából a munkavállaló akkor minősül nyugdíjasnak, ha
a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az
öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság), illetve
b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
e) szolgálati nyugdíjban, vagy
f) korengedményes nyugdíjban, vagy
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg
h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban
részesül.
(2) A munkavállaló akkor részesül az (1) bekezdés b)-h) pontokban felsorolt nyugellátásban, amikor a
nyugellátást kérelmére megállapították.
(3) A munkavállaló köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.

A határozott időtartamú munkaviszony megszüntetése
88. § (1) A határozott időre szóló munkaviszony csak közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással,
illetőleg próbaidő kikötése esetén azonnali hatállyal szüntethető meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően is megszüntetheti a munkáltató a határozott időre alkalmazott
munkavállaló munkaviszonyát, a munkavállalót azonban egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő
egy évnél rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresete megilleti.

A rendes felmondás
89. § (1) A határozatlan idejű munkaviszonyt mind a munkavállaló, mind a munkáltató felmondással
megszüntetheti, ettől érvényesen eltérni nem lehet.
(2) A munkáltató - a (6) bekezdésben foglalt kivétellel - köteles felmondását megindokolni. Az
indokolásból a felmondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a felmondás indokának valóságát és
okszerűségét a munkáltatónak kell bizonyítania.
(3) A felmondás indoka csak a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos
magatartásával, illetve a munkáltató működésével összefüggő ok lehet.
(4) A munkáltató személyében bekövetkező jogutódlás önmagában nem szolgálhat a határozatlan idejű
munkaviszony rendes felmondással történő megszüntetésének indokául.
(5) A munkavállaló munkavégzésére vagy magatartására hivatkozással történő munkáltatói felmondás
előtt lehetőséget kell adni a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes
körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.
(6) A munkáltató a rendes felmondását nem köteles indokolni, ha a munkavállaló a 87/A. § (1)
bekezdésének a)-g) pontjai értelmében nyugdíjasnak minősül.
(7) A munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát rendes felmondással - kivéve, ha egyébként
nyugellátásban részesül [87/A. § (1) bekezdés b)-h) pont] - a rá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését
megelőző öt éven belül a 87/A. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott életkor eléréséig csak különösen
indokolt esetben szüntetheti meg.
(8) A (7) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell rehabilitációs járadékban részesülő, nem
keresőképtelen munkavállaló munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetésére is. E
rendelkezés alkalmazása szempontjából különösen indokolt esetnek kell tekinteni a 91. §-ban meghatározott
indok fennállását is.
90. § (1) A munkáltató nem szüntetheti meg rendes felmondással a munkaviszonyt az alábbiakban
meghatározott időtartam alatt:
a) a betegség miatti keresőképtelenség, legfeljebb azonban a betegszabadság lejártát követő egy év,
továbbá az üzemi baleset vagy foglalkozási megbetegedés miatti keresőképtelenség alatt a táppénzre való
jogosultság,
b) a beteg gyermek ápolására táppénzes állományba helyezés,
c) a közeli hozzátartozó otthoni ápolása vagy gondozása céljából kapott fizetés nélküli szabadság (139. §),
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d) a külön törvény szerinti emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelés, a terhesség, a szülést
követő három hónap, illetve a szülési szabadság [138. § (1) bekezdés],
e) a gyermek ápolása, illetve gondozása céljára kapott fizetés nélküli szabadságnak [138. § (5) bekezdés],
illetve - a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül is - a gyermek hároméves koráig terjedő,
f) a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak a behívóparancs, a polgári szolgálatnak a teljesítésre
vonatkozó felhívás kézhezvételétől számított,
g) a külön törvény szerinti rehabilitációs járadékban részesülő személy esetén a keresőképtelenség teljes,
h) a külön törvény szerinti, örökbefogadás előtti kötelező gondozásba helyezés esetén az örökbe fogadni
szándékozó munkavállalót - közösen örökbe fogadni szándékozó házastársak döntése alapján a gyermek
nevelésében nagyobb szerepet vállaló házastársat - érintően a kötelező gondozásba helyezéstől számított hat
hónap, illetve, ha a gyermek a hat hónap letelte előtt kikerül a gondozásból, a kötelező gondozás
időtartama.
(2) A felmondási idő, ha az (1) bekezdésben meghatározott felmondási védelem időtartama
a) a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap,
b) a harminc napot meghaladja, ezt követően csak harminc nap
elteltével kezdődhet el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem nem vonatkozik a munkavállaló munkaviszonyának
felmondására, ha a munkavállaló nyugdíjasnak minősül [87/A. § (1) bekezdés].
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott védelem fennállása szempontjából a felmondás közlésének
időpontja az irányadó.
(5) A (2) és (4) bekezdés rendelkezései a csoportos létszámcsökkentés végrehajtása során nem
alkalmazhatóak.
(6) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti védelem a fizetés nélküli szabadság igénybevétele nélkül azt a
szülőt illeti meg, aki a fizetés nélküli szabadságot utoljára igénybe vette.
91. § A munkáltató a rehabilitációs járadékban részesülő munkavállaló munkaviszonyát a 90. § (1)
bekezdésének g) pontjában foglalt felmondási védelem leteltét követően rendes felmondással egészségügyi
alkalmatlansága miatt akkor szüntetheti meg, ha a munkavállaló eredeti munkakörében nem foglalkoztatható
tovább, és a munkáltatónál egészségi állapotának megfelelő másik munkakör nem biztosítható, illetve, ha a
munkavállaló az ilyen másik munkakörben történő foglalkoztatáshoz szükséges munkaszerződése
módosításához nem járul hozzá.
91/A. §
92. § (1) A felmondási idő legalább harminc nap, az egy évet azonban nem haladhatja meg; ettől
érvényesen eltérni nem lehet.
(2) A harmincnapos felmondási idő a munkáltatónál munkaviszonyban töltött
a) három év után öt nappal,
b) öt év után tizenöt nappal,
c) nyolc év után húsz nappal,
d) tíz év után huszonöt nappal,
e) tizenöt év után harminc nappal,
f) tizennyolc év után negyven nappal,
g) húsz év után hatvan nappal
meghosszabbodik.
93. § (1) A munkáltató rendes felmondása esetén köteles a munkavállalót a munkavégzés alól felmenteni.
Ennek mértéke a felmondási idő fele. A töredéknapot egész napként kell figyelembe venni.
(2) A munkavégzés alól a munkavállalót - legalább a felmentési idő felének megfelelő időtartamban - a
kívánságának megfelelő időben és részletekben kell felmenteni.
(3) A munkavégzés alóli felmentés időtartamára a munkavállalót átlagkeresete illeti meg. Nem illeti meg
átlagkereset a munkavállalót arra az időre, amely alatt munkabérre egyébként sem lenne jogosult.
(4) Ha a munkavállalót a felmondási idő letelte előtt a munkavégzés alól végleg felmentették és a
munkabér fizetését kizáró körülmény a munkavállalónak a munkavégzés alóli felmentése után következett
be, a már kifizetett munkabért visszakövetelni nem lehet. A felmentés tartamára kifizetett átlagkereset akkor
sem követelhető vissza, ha a munkavállaló a felmentési idő alatt munkavégzéssel járó jogviszonyt létesít.
94. § A munkáltató rendes felmondása esetén, ha a munkavállaló a felmondási idő alatt
munkaviszonyának megszüntetését a munkavégzés alóli felmentése előtti időpontra kéri, a munkáltató
köteles a munkaviszonyt a munkavállaló által megjelölt időpontban megszüntetni.

A csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok
94/A. § (1) Csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a döntést megelőző féléves átlagos
statisztikai létszáma szerint

625

a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a
munkavállalók tíz százaléka,
c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló
munkaviszonyát kívánja harmincnapos időszakon (94/C. §) belül a működésével összefüggő ok miatt
megszüntetni.
(2) Ha a munkáltató fél évnél rövidebb ideje alakult, az (1) bekezdésben meghatározott átlagos statisztikai
létszámot az adott időszakra vonatkozóan kell megállapítani.
(3) Ha a munkáltatónak több telephelye van, az (1) bekezdésben foglalt feltételek fennállását
telephelyenként kell megállapítani azzal, hogy ugyanazon megyében (a fővárosban) található telephelyek
esetében a munkavállalók létszámát össze kell számítani. A változó munkahelyen foglalkoztatott
munkavállalót azon a telephelyen kell számításba venni, amelyen a csoportos létszámcsökkentésről szóló
döntés meghozatalakor irányadó beosztása szerint végez munkát.
94/B. § (1) Ha a munkáltató csoportos létszámcsökkentés végrehajtását tervezi, a döntést megelőzően
legalább tizenöt nappal köteles az üzemi tanáccsal, üzemi tanács hiányában a munkáltatónál képviselettel
rendelkező szakszervezetek és a munkavállalók képviselőiből létrehozott bizottsággal (a továbbiakban
együtt: a munkavállalók képviselői) konzultációt kezdeményezni és azt a döntésének meghozataláig vagy a
megállapodás megkötéséig folytatni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kötelezettség a jogutód nélkül megszűnő munkáltató esetében a munkáltató
felszámolóját, illetve végelszámolóját terheli.
(3) A konzultációt megelőzően legalább hét nappal a munkáltató köteles a munkavállalók képviselőivel
írásban közölni
a) a tervezett csoportos létszámcsökkentés okait,
b) foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a tervezett létszámcsökkentéssel érintett, illetve
c) a 94/A. § (1) bekezdésében meghatározott időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámát.
(4) A konzultáció során a munkáltató megfelelő időben köteles a munkavállalók képviselőivel írásban
közölni
a) a létszámcsökkentés végrehajtásának tervezett időtartamát és időbeni ütemezését,
b) a kiválasztás szempontjait, valamint
c) a munkaviszony megszüntetésével járó, a jogszabályban, illetve a kollektív szerződésben
meghatározottól eltérő juttatás feltételeit, mértéke meghatározásának módját.
(5) A konzultációnak - a megállapodás érdekében - ki kell terjednie a csoportos létszámcsökkentés
a) elkerülésének lehetséges módjára, eszközére,
b) elveire,
c) következményeinek enyhítését célzó eszközökre, valamint
d) az érintett munkavállalók számának csökkentésére.
(6) Ha a munkáltató és a munkavállalók képviselői a konzultáció során megállapodást kötnek, azt írásba
kell foglalni és meg kell küldeni az állami foglalkoztatási szervnek.
94/C. § (1) Ha a konzultációt követően a munkáltató a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásáról dönt,
a döntésben meg kell határozni:
a) az intézkedéssel érintett munkavállalók létszámát foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban,
b) a csoportos létszámcsökkentés végrehajtásának kezdő és befejező időpontját, illetve végrehajtásának
időbeni ütemezését.
(2) A csoportos létszámcsökkentés időbeni ütemezését harmincnapos időszakok alapján kell
meghatározni.
(3) A 94/A. § (1) bekezdése szerinti harmincnapos időszak szempontjából a munkáltató döntésében
meghatározott ütemezést kell irányadónak tekinteni. Ha a munkáltató az adott időszakon belül az utolsó
munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozat közlésétől, illetve megállapodás kötésétől számított
harminc napon belül újabb, a munkaviszony megszüntetésére irányuló jognyilatkozatot közöl, illetve
megállapodást köt, az ezzel érintett munkavállalókat az előző ütemben érintett munkavállalók létszámához
kell számítani.
(4) A (3) bekezdés alkalmazásában munkaviszony megszüntetésére irányuló
a) jognyilatkozatnak a munkáltató működésével összefüggő okra alapított rendes felmondást, illetve a 88.
§ (2) bekezdése szerinti munkáltatói intézkedést,
b) megállapodásnak a közös megegyezést [87. § (1) bekezdés a) pont] kell tekinteni.
94/D. § (1) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szándékáról, valamint a 94/B. § (3)(4) bekezdésében meghatározott adatról és körülményről írásban értesíti az állami foglalkoztatási szervet. Az
értesítést a munkavállalók képviselői részére történő tájékoztatással [94/B. § (3)-(4) bekezdés] egyidejűleg
kell megküldeni az állami foglalkoztatási szervnek, és ennek másolatát a munkavállalók képviselőinek át kell
adni.
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(2) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az állami foglalkoztatási szervet
a rendes felmondás, illetve a 88. § (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat közlését legalább harminc nappal
megelőzően írásban tájékoztatja. Ennek során közli a létszámcsökkentéssel érintett munkavállalók
a) természetes személyazonosító adatait, valamint - az álláskeresési ellátások biztosítása és az azokhoz
kapcsolódó járulékok megfizetése érdekében - társadalombiztosítási azonosító jelét,
b) utolsó munkakörét,
c) szakképzettségét,
d) átlagkeresetét.
94/E. § (1) A munkáltató a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó döntéséről az érintett munkavállalót
a rendes felmondás, illetve a 88. § (2) bekezdése szerinti jognyilatkozat közlését megelőzően legalább
harminc nappal írásban tájékoztatja. A tájékoztatás másolatát meg kell küldeni a munkavállalók
képviselőinek, illetve az állami foglalkoztatási szervnek is.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás közlésének időpontjában a munkavállaló a 90. § (1)
bekezdésében meghatározott védelem alatt áll, a rendes felmondás csak a védelem megszűnését követően
közölhető.
94/F. § (1) A 94/D. § (2) bekezdésében, illetve a 94/E. §-ban foglaltak megszegésével közölt, illetve a
munkáltató és a munkavállalók képviselői között a konzultáció során kötött megállapodásba ütköző rendes
felmondás jogellenes.
(2) Ha a munkáltató eljárása során megsérti az üzemi tanács vagy a szakszervezet 94/B. §-ban
meghatározott jogait, az üzemi tanács, illetve a szakszervezet ennek megállapítása iránt bírósághoz fordulhat.
A bíróság nyolc napon belül nemperes eljárásban dönt.
94/G. § A 94/A-94/F. §-ban foglalt rendelkezések a tengerjáró hajók személyzete tekintetében nem
alkalmazhatók.
94/H. § (1) Ha a munkáltató jogutód nélküli megszűnése (felszámolás, végelszámolás) időpontjában a
megszűnés időpontját megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma szerint
a) húsznál több és száznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább tíz munkavállaló,
b) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább a
munkavállalók tíz százaléka,
c) háromszáz vagy annál több munkavállaló foglalkoztatása esetén legalább harminc munkavállaló
munkaviszonya szűnik meg, az e §-ban foglalt rendelkezések szerint kell eljárni.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a munkáltató jogutód nélküli megszűnését megelőzően
legalább harminc nappal írásban tájékoztatni az állami foglalkoztatási szervet, valamint a munkavállalók
képviselőit
a) a jogutód nélküli megszűnés várható időpontjáról,
b) foglalkoztatási csoportok szerinti megosztásban a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével érintett,
valamint
c) az (1) bekezdésben meghatározott időszakban foglalkoztatott munkavállalók létszámáról.
(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) bekezdésben foglalt tájékoztatással egyidejűleg köteles írásban
tájékoztatni az állami foglalkoztatási szervet az érintett munkavállalók
a) természetes személyazonosító adatairól, valamint - az álláskeresési ellátások biztosítása és az azokhoz
kapcsolódó járulékok megfizetése érdekében - társadalombiztosítási azonosító jeléről,
b) utolsó munkaköréről,
c) szakképzettségéről,
d) átlagkeresetéről.
(4) A (2) bekezdésben foglalt körülményekről a munkáltatói jogkör gyakorlója köteles a munkáltató
jogutód nélküli megszűnését megelőzően legalább harminc nappal írásban tájékoztatni az érintett
munkavállalót. A tájékoztatás másolatát meg kell küldeni a munkavállalók képviselőinek, illetve az állami
foglalkoztatási szervnek is.

Végkielégítés
95. § (1) A munkavállalót végkielégítés illeti meg, ha munkaviszonya a munkáltató rendes felmondása
vagy jogutód nélküli megszűnése következtében szűnik meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően nem jár végkielégítés a munkavállalónak, ha legkésőbb a munkaviszony
megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [87/A. § (1) bekezdés].
(3) A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a munkaviszony a munkáltatónál a (4) bekezdésben
meghatározott időtartamban fennálljon. A végkielégítésre való jogosultság szempontjából figyelmen kívül
kell hagyni
a) a szabadságvesztés, a közérdekű munka, valamint
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b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, kivéve a közeli hozzátartozó, valamint a tíz éven
aluli gyermek gondozása, ápolása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság
időtartamát.
(4) A végkielégítés mértéke
a) legalább három év esetén: egyhavi;
b) legalább öt év esetén: kéthavi;
c) legalább tíz év esetén: háromhavi;
d) legalább tizenöt év esetén: négyhavi;
e) legalább húsz év esetén: öthavi;
f) legalább huszonöt év esetén: hathavi
átlagkereset összege.
(5) A végkielégítésnek a (4) bekezdésben meghatározott mértéke háromhavi átlagkereset összegével
emelkedik, ha a munkavállaló munkaviszonya az (1) bekezdésben meghatározott módon
a) az öregségi nyugdíjra [87/A. § (1) bekezdés a) pont], továbbá
b) a korkedvezményes öregségi nyugdíjra
való jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű
végkielégítés a munkavállalót, ha az a) vagy a b) pontban foglaltak alapján korábban már emelt összegű
végkielégítésben részesült.

Rendkívüli felmondás
96. § (1) A munkáltató, illetve a munkavállaló a munkaviszonyt rendkívüli felmondással megszüntetheti,
ha a másik fél
a) a munkaviszonyból származó lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos gondatlansággal
jelentős mértékben megszegi, vagy
b) egyébként olyan magatartást tanúsít, amely a munkaviszony fenntartását lehetetlenné teszi. Ettől
érvényesen eltérni nem lehet.
(2) A rendkívüli felmondás indoka tekintetében a 89. § (2) bekezdését kell megfelelően alkalmazni. A
munkáltatói rendkívüli felmondás közlése előtt lehetőséget kell adni a munkavállalónak a tervezett
intézkedés indokainak megismerésére és a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha
az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.
(3) Kollektív szerződés, illetve munkaszerződés - az (1) bekezdés keretei között - meghatározhatja azokat
az eseteket, amikor az (1) bekezdésben foglalt jogkövetkezménynek van helye.
(4) A rendkívüli felmondás jogát az ennek alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől számított
tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven belül, bűncselekmény
elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet gyakorolni. Ha a rendkívüli felmondás jogát testület
jogosult gyakorolni, a tudomásszerzés időpontjának azt kell tekinteni, amikor a rendkívüli felmondás okáról
a testületet - mint a munkáltatói jogkört gyakorló szervet - tájékoztatják.
(5)
(6) Rendkívüli felmondás esetén - e törvényben előírt kivételektől eltekintve - a rendes felmondás
szabályai nem alkalmazhatók.
(7) A (6) bekezdéstől eltérően, ha a munkaviszonyt a munkavállaló szünteti meg rendkívüli felmondással,
a munkáltató köteles annyi időre járó átlagkeresetet részére kifizetni, amennyi a munkáltató rendes
felmondása esetén járna, továbbá megfelelően alkalmazni kell a végkielégítés szabályait is. A munkavállaló
követelheti felmerült kárának megtérítését is.

Eljárás a munkaviszony megszűnése,
illetve megszüntetése esetén
97. § (1) A munkavállaló munkaviszonya megszüntetésekor (megszűnésekor) munkakörét az erre előírt
rendben köteles átadni és a munkáltatóval elszámolni. A munkakör-átadás és az elszámolás feltételeit a
munkáltató köteles megfelelően biztosítani.
(2) A munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére ki kell fizetni a
munkabérét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni a munkaviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb
jogszabályokban előírt igazolásokat. Ha a munkaviszony
a) a próbaidő alatt azonnali hatállyal,
b) rendkívüli felmondással,
c) azonnali hatályú közös megegyezéssel,
d) a 94. §-ban foglalt lehetőség alkalmazásával,
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e) a 101. § (1)-(2) bekezdése szerint vagy
f) a 10. § (1) bekezdésében foglaltak alapján
szűnik meg, a munkáltató legkésőbb a jognyilatkozat közlésétől, illetve a megállapodás megkötésétől
számított harmadik munkanapon, egyébként legkésőbb az utolsó munkában töltött napon köteles a
kifizetésről és az igazolások kiadásáról gondoskodni.
(3)
98. § (1) A munkáltató a munkaviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a munkavállaló részére a (2)
bekezdésben meghatározott tartalmú igazolást állít ki.
(2) Az igazolás tartalmazza:
a) munkavállaló személyi adatait (név, leánykori név, anyja neve, születési hely, év, hónap, nap);
b) a munkavállaló TAJ számát;
c) a munkáltatónál munkaviszonyban töltött idő tartamát;
d) a munkavállaló munkabéréből jogerős határozat vagy jogszabály alapján levonandó tartozást, illetve
ennek jogosultját;
e) a munkavállaló által a munkaviszony megszűnésének évében igénybe vett betegszabadság időtartamát;
f) a munkavállaló 95. § (5) bekezdésében meghatározott, emelt összegű végkielégítésben való
részesülését.
(3) A munkáltató köteles igazolni azt is, ha a munkavállaló munkabérét a (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott tartozás nem terheli.
(4) Az igazolásnak tartalmaznia kell a munkavállaló pénztártag által választott magánnyugdíjpénztár
megnevezését, címét, pénzforgalmi számlaszámát. Ha a tagságra kötelezett pályakezdő munkavállaló nem
választott pénztárat, ezt a tényt jelezni kell, és meg kell jelölni az illetékes területi pénztár megnevezését,
címét.
99. § (1) A munkavállaló kérelmére munkaviszonyának megszüntetésekor (megszűnésekor), illetve az ezt
követő egy éven belül a munkáltató köteles működési bizonyítványt adni.
(2) A működési bizonyítvány tartalmazza:
a) a munkáltatónál a munkavállaló által betöltött munkakört,
b) a munkavállaló munkájának értékelését.
(3) A munkáltató a (2) bekezdés b) pontjában foglalt körülményről csak a munkavállaló kifejezett
kérésére adhat tájékoztatást.

A munkaviszony jogellenes megszüntetése
és jogkövetkezménye
100. § (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a munkavállaló munkaviszonyát jogellenesen
szüntette meg, a munkavállalót - kérelmére - eredeti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.
(2) A munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti munkakörbe történő
visszahelyezését, feltéve, ha a munkavállaló továbbfoglalkoztatása a munkáltatótól nem várható el.
(3) Nem alkalmazható a (2) bekezdésben foglalt rendelkezés, ha
a) a munkáltató intézkedése a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe (4. §), az egyenlő bánásmód
követelményébe (5. §), illetve felmondási védelembe [90. § (1) bekezdés] ütközik, vagy
b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselőre előírt munkajogi védelemben részesülő
munkavállaló munkaviszonyát a 28. § (1) bekezdésébe, illetve a 96. §-ba ütköző módon szüntette meg.
(4) Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti
munkakörbe történő visszahelyezését, a bíróság a munkáltatót - az eset összes körülményeinek, így
különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelésével - a munkavállaló legalább két,
legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi.
(5) Ha a munkavállaló nem kéri vagy a munkáltató kérelmére a bíróság mellőzi a munkavállaló eredeti
munkakörbe történő visszahelyezését, a munkaviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre
emelkedése napján szűnik meg.
(6) A munkaviszony jogellenes megszüntetése esetén meg kell téríteni a munkavállaló elmaradt
munkabérét (egyéb járandóságait) és felmerült kárát. Nem kell megtéríteni a munkabérnek (egyéb
járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, ami máshonnan megtérült.
(7) A munkavállalót, ha munkaviszonya nem rendes felmondással szűnt meg - a (6) bekezdésben
foglaltakon kívül - megilleti a felmentési időre (93. §) járó átlagkeresete és a rendes felmondás esetén járó
végkielégítés is.
101. § (1) A munkavállaló, ha munkaviszonyát nem e törvényben előírtak [87. § (2) bekezdés, 92. §, 96.
§, 97. § (1) bekezdés] szerint szünteti meg, köteles a munkáltató számára a rá irányadó felmondási időre járó
átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni. Amennyiben a munkavállaló munkaviszonyának
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megszüntetése kizárólag azért jogellenes, mert a felmondási idő egy részét nem tölti le, megtérítési
kötelezettsége a le nem töltött idővel arányos.
(2) Ha a munkavállaló a határozott időtartamú munkaviszonyát szünteti meg jogellenesen, az (1)
bekezdésben meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni. Ha azonban a határozott időből még hátralévő
időtartam rövidebb mint az (1) bekezdés szerinti időtartam, a munkáltató csak a hátralévő időre járó
átlagkereset megfizetését követelheti.
(3) A munkáltató jogosult az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó kárának
érvényesítésére is.
(4) A munkáltató (1)-(3) bekezdés alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére a munkavállaló által
okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok (173. §) az irányadók.

V. fejezet
A munkavégzés szabályai
102. § (1) A munkáltató köteles a munkavállalót a munkaszerződés, a munkaviszonyra vonatkozó
szabályok, illetve az egyéb jogszabályok szerint foglalkoztatni.
(2) A munkáltató köteles - az erre vonatkozó szabályok megtartásával - az egészséges és biztonságos
munkavégzés feltételeit biztosítani.
(3) A munkáltató köteles
a) a munkát úgy megszervezni, hogy a munkavállaló a munkaviszonyból eredő jogait gyakorolni,
kötelezettségeit teljesíteni tudja;
b) a munkavállaló számára a munkavégzéshez szükséges tájékoztatást és irányítást megadni;
c) a munkavégzéshez szükséges ismeretek megszerzését biztosítani.
(4) A munkáltató köteles a munkavállaló számára a munkaviszonyra vonatkozó szabályokban, illetve a
munkaszerződésben foglaltaknak megfelelően munkabért fizetni.
103. § (1) A munkavállaló köteles
a) az előírt helyen és időben, munkára képes állapotban megjelenni és a munkaidejét munkában tölteni,
illetőleg ez alatt munkavégzés céljából a munkáltató rendelkezésére állni;
b) munkáját az elvárható szakértelemmel és gondossággal, a munkájára vonatkozó szabályok, előírások és
utasítások szerint végezni;
c) munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, valamint általában olyan magatartást
tanúsítani, hogy ez más egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse, munkáját ne zavarja, anyagi
károsodását vagy helytelen megítélését ne idézze elő;
d) munkáját személyesen ellátni.
(2) A munkavállaló köteles a munkaviszonyra vonatkozó szabályban vagy a munkaszerződésben
megállapított, a munkaköréhez kapcsolódó előkészítő és befejező munkákat elvégezni.
(3) A munkavállaló köteles a munkája során tudomására jutott üzleti titkot - a Ptk. 81. §-ában foglaltak
figyelembevételével -, valamint a munkáltatóra, illetve a tevékenységére vonatkozó alapvető fontosságú
információkat megőrizni. Ezen túlmenően sem közölhet illetéktelen személlyel olyan adatot, amely
munkaköre betöltésével összefüggésben jutott a tudomására, és amelynek közlése a munkáltatóra vagy más
személyre hátrányos következménnyel járna. A titoktartás nem terjed ki a közérdekű adatok nyilvánosságára
és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és
tájékoztatási kötelezettségre.
(4) A munkavállaló - munkabérének és költségeinek megtérítése mellett - köteles a munkáltató által
kijelölt tanfolyamon vagy továbbképzésen részt venni, és az előírt vizsgákat letenni, kivéve, ha ez személyi
vagy családi körülményeire tekintettel reá aránytalanul sérelmes.
104. § (1) A munkavállaló a munkát a munkáltató utasítása szerint köteles ellátni.
(2) Nem köteles a munkavállaló teljesíteni az utasítást, ha annak végrehajtása jogszabályba vagy
munkaviszonyra vonatkozó szabályba ütközik. Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő és a munkavállaló
ezzel számolhat, köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Utóbbi esetben az utasítás teljesítését
azonban nem tagadhatja meg.
(3) A munkavállaló köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét,
testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(4) Az utasítás jogszerű megtagadása nem menti fel a munkavállalót az alól, hogy munkavégzés céljából
továbbra is rendelkezésre álljon, és a jogszerű utasításokat teljesítse.
(5) Ha a munkavállaló az utasítás teljesítésének jogszerű megtagadása következtében nem végez munkát,
a kieső időre távolléti díjra jogosult.
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105. § (1) A munkáltató gazdasági érdekből ideiglenesen, a szokásos munkavégzési helyén kívüli
munkavégzésre kötelezheti a munkavállalót (kiküldetés). Ennek feltétele, hogy a munkavállaló ezen
időtartam alatt is a munkáltató irányítása és utasításai alapján végezze a munkáját. Nem minősül
kiküldetésnek, ha a munkavállaló a munkáját - a munka természetéből eredően - szokásosan telephelyen
kívül végzi.
(2) Változó munkahely esetén szokásos munkahelynek a munkáltató azon telephelye minősül, ahol a
munkavállaló munkáját a beosztása szerint végzi.
(3) Nem kötelezhető beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő terhessége
megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell a
gyermekét egyedül nevelő férfira is.
(4) Kiküldetés esetén a 83/A. § (2)-(3) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(5) Kiküldetés esetén - a felek eltérő megállapodása, illetve e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a
munkavállalót a munkaszerződés szerinti munkabér illeti meg. Ha a munkavállaló a kiküldetés során, részben
vagy egészben, munkakörébe nem tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót megillető munkabér
megállapítása tekintetében a 83/A. § (5)-(7) bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(6) Belföldi kiküldetés esetén, ha az utazási idő a munkavállaló munkaidő-beosztása szerinti munkaidőn
kívül esik, a munkavállalót - kollektív szerződés eltérő rendelkezése hiányában - személyi alapbére negyven
százaléka illeti meg.
(7) A (6) bekezdés alkalmazása során utazási időnek minősül
a) személygépkocsival történő utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig eltelt idő;
b) tömegközlekedési eszközzel történő utazás esetén annak indulásától a megérkezéséig tartó, valamint az
átszállással töltött idő;
c) a tömegközlekedési eszköz megérkezésétől a kiküldetés szerinti munkavégzés megkezdéséig, valamint
a munkavégzés befejezésétől a tömegközlekedési eszköz indulásáig eltelt idő.
(8) Kiküldetés esetén a jogszabály alapján járó költségtérítésen túlmenően a munkáltató köteles a
munkavállaló számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeket.
106. § (1) A munkavállaló a munkáltatók között létrejött megállapodás alapján, más munkáltatónál
történő munkavégzésre is kötelezhető (kirendelés). Ennek feltétele, hogy a munkavállaló kirendelésére
ellenszolgáltatás nélkül kerüljön sor és a munkavállaló a kirendelés során olyan munkáltatónál végezzen
munkát,
a) amelynek tulajdonosa - részben vagy egészben - azonos a munkáltató tulajdonosával, vagy
b) a két munkáltató közül legalább az egyik valamely arányban tulajdonosa a másik munkáltatónak, vagy
c) a két munkáltató egy harmadik szervezethez kötődő tulajdonjogi viszonya alapján áll kapcsolatban
egymással.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából nem minősül ellenszolgáltatásnak, ha a két munkáltató
megállapodása alapján a munkavállaló munkabérét, az ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő
költségeket az a munkáltató viseli, amelyhez a munkavállalót kirendelték, vagy ha a munkáltatók között
díjfizetésre, illetve egyéb elszámolásra - a kirendelésen kívül eső okból - valamely szolgáltatás igénybevétele
miatt kerül sor.
(3) A kirendelés során - eltérő megállapodás hiányában - a munkaviszonyból származó jogok és
kötelezettségek azt a munkáltatót illetik meg, illetve terhelik, amelyhez a munkavállalót kirendelték. A
munkaviszony megszüntetésének jogát csak a kirendelő munkáltató gyakorolhatja. A munkavállalót a
munkáltatói jogok gyakorlójának személyéről tájékoztatni kell.
(4) Kirendelés esetén - eltérő megállapodás hiányában - a munkavállalót a munkaszerződés szerinti
munkabér illeti meg. Ha a munkavállaló a kirendelés során, részben vagy egészben, munkakörébe nem
tartozó feladatokat lát el, a munkavállalót megillető munkabér megállapítása tekintetében a 83/A. § (5)-(7)
bekezdésének rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(5) Kirendelés esetén a munkavállaló foglalkoztatása során alkalmazni kell a kirendelés helye szerinti
munkáltatóra kiterjedő hatályú kollektív szerződés munkaidőre és pihenőidőre, valamint - ha a
munkavállalóra kedvezőbb - a munka díjazására vonatkozó rendelkezéseit.
(6) Kirendelés esetén a 83/A. § (2)-(3) bekezdésének

631

1992. évi XXXIII. törvény
a közalkalmazottak jogállásáról
I. rész
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A törvény hatálya
1. § (1)2 E törvény hatálya – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az állami és a helyi
önkormányzati költségvetési szerveknél, valamint a helyi önkormányzat által (a
továbbiakban: munkáltató) a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások ellátására
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára terjed ki.
(2)3 A 25/A–25/C. § hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a munkáltatóra és a
munkavállalóra, ha a munkáltató egészének vagy egy részének átadására tekintettel a
munkaviszony létesítésére e törvény szabályai szerint kerül sor.
(3)4 A 25/A–25/C. § hatálya – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a köztisztviselők
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó munkáltatóra és a köztisztviselőre, illetve a
munkavállalóra, ha a munkáltató egészének vagy egy részének átadására tekintettel a
közszolgálati jogviszony, illetve a munkaviszony létesítésére e törvény szabályai szerint kerül
sor.
(4)5 Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően e törvény hatálya nem terjed ki a helyi
önkormányzat, illetve a költségvetési szerv által közhasznú munkavégzés, közmunka, közcélú
munkavégzés keretében foglalkoztatottra, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló
külön törvény6 alapján foglalkoztatott munkavállalóra.
(5)7 A 20/A. § (4) bekezdés a) pontja, a 26. § (4) bekezdése, a 30/A. §, a 30/D. §, a 30/E. §, a
44/A. §, az 53. § (1) bekezdés, az 53/A–53/B. § – az ott meghatározottak szerint – kiterjed a
munkáltató fenntartójára is.
(6)8 E törvény alkalmazásában fenntartó a munkáltató alapító szerve vagy az a szerv, amelyre
e jogot átruházták, illetve a jogszabály által kijelölt szerv vagy személy. A munkáltató
fenntartójának kell tekinteni az önkormányzati társulást és azt az önkormányzatot is, amely
megállapodás alapján gyakorolja a fenntartói jogokat.
A közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályok
2. § (1) A közalkalmazotti jogviszonnyal összefüggő kérdéseket törvény, kormányrendelet,
miniszteri rendelet, továbbá kollektív szerződés és közalkalmazotti szabályzat rendezi.9
(2) A kollektív szerződés és a közalkalmazotti szabályzat nem lehet jogszabállyal ellentétes.
Az a rendelkezés, amely e tilalomba ütközik semmis.
(3) A közalkalmazotti jogviszonyra a Munka Törvénykönyve szabályait az e törvényben
foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
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(4) Amennyiben e törvény közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályt említ, ezen az
(1)—(3) bekezdésben foglaltakat kell érteni.
3. §10 A Munka Törvénykönyve bevezető rendelkezései közül (Első rész) a közalkalmazotti
jogviszony tekintetében a 3. § (6) bekezdése és a 13. § nem alkalmazható; a 3. § (4)
bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a közalkalmazott neve és beosztása
közérdekű adatnak minősül, azt bárki megismerheti.
II. rész
A MUNKAÜGYI KAPCSOLATOK
Az országos, ágazati és területi érdekegyeztetés
4. §11 (1) Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT) az e
törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek
hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény és a
Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001.
évi XCV. törvény által szabályozott jogviszonyokat együttesen érintő munkaügyi,
foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai kérdések országos szintű érdekegyeztetési fóruma.
(2) Az OKÉT-ban a Kormány – az alapszabályban meghatározott – országos szakszervezeti
szövetségek és országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek képviselőivel egyeztet.
(3) Az OKÉT az alapszabályában maga határozza meg szervezetét, működésének rendjét, az
egyeztetés célját és tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megillető jogosítványokat.
(4)12 Az OKÉT működésének feltételeit a Kormány a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter útján biztosítja.
5. §13 (1) A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (a továbbiakban: KOMT) a
közalkalmazotti jogviszonyt érintő munkaügyi, foglalkoztatási, bér- és jövedelempolitikai
kérdések országos szintű, ágazatközi érdekegyeztetési fóruma.
(2)14 A KOMT-ban a Kormány
a) a reprezentatív, valamint az alapszabályában meghatározott országos szakszervezeti
konföderációk, továbbá
b) az alapszabályában meghatározott országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek
képviselőivel egyeztet.
(3) A KOMT az alapszabályában maga határozza meg a szervezetét, a működésének rendjét,
az egyeztetés célját és tárgyköreit, valamint az egyes oldalakat megillető jogosítványokat.
(4)15 A KOMT működésének feltételeit a Kormány a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter útján biztosítja.
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(5)16 E törvény II. részének alkalmazásában országos szakszervezeti konföderáción ágazati
szakszervezeteket, illetve ágazati szakszervezeti szövetségeket tömörítő, legalább három
különböző ágazatot képviselő munkavállalói érdekképviseleti szervezetet kell érteni.
6. §17 (1) A munkaügyi kapcsolatokat és a közalkalmazotti jogviszonyt érintő
a)18 ágazati jelentőségű kérdésekben az ágazati miniszter (a továbbiakban: miniszter) az
országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek bevonásával az érintett ágazatban,
alágazatban, szakágazatban (a továbbiakban együtt: ágazat) reprezentatív szakszervezetekkel,
az ágazati sajátosságoknak megfelelően ágazati érdekegyeztető fórumban,
b)19 területi és települési jelentőségű, ezen belül egyes ágazatokba tartozó közalkalmazottak
jogviszonyát érintő kérdésekben az önkormányzat az érintett, helyi-területi szinten
reprezentatív szakszervezetekkel önkormányzati érdekegyeztető fórumban
egyeztet.
(2) A miniszter az országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek bevonásával az
érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel véleményezteti
a) az ágazatba (alágazatba) tartozó közalkalmazottak foglalkoztatását érintő döntések
tervezetét,
b) az ágazatra (alágazatra) vonatkozó munkajogi szabályozással, illetve a közalkalmazotti
illetmény-előmeneteli szabályokkal kapcsolatos javaslatokat.
(3)20 Az önkormányzat döntése előtt az érintett, megfelelő szintű szakszervezetekkel
véleményezteti
a) a közalkalmazotti illetmény-előmeneteli rendszer pénzügyi fedezetéül szolgáló
költségvetés, valamint
b) a közalkalmazottak nagyobb, illetve egyes ágazatokba tartozó csoportját érintő intézkedés
tervezetét.
(4) A (3) bekezdésben foglalt tervezeteket az azokról történő döntés előtt legalább tizenöt
nappal meg kell küldeni a véleményezésre jogosult szakszervezeteknek.
(5) Az (1) bekezdés szerinti érdekegyeztető fórumok létrehozása, működtetése, továbbá
személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek biztosítása a miniszter, illetve az önkormányzat
kötelessége. Az érdekegyeztető fórumok a működésükre vonatkozó szabályokat –
megállapodás útján – maguk alakítják ki. Az érdekegyeztető fórumok létrehozására és
működésére vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha az
önkormányzati érdekszövetségekkel, az érintett költségvetési intézményekkel, illetve az
érintett megfelelő szintű szakszervezetekkel kötött megállapodás alapján az ágazaton belül a
tárcaszintű társadalmi párbeszéd egyéb fórumait alakítják ki.
6/A. §21 (1) A 6. §-ban meghatározott jogosítványokat az a szakszervezet gyakorolja, amely
az adott körben reprezentatív.
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(2)22
(3)23 Amennyiben a reprezentativitás kérdésében vita merül fel, erről az érdekelt fél kérelmére
soron kívül, nemperes eljárásban bíróság dönt.
7. § (1)24 A Munka Törvénykönyve Munkaügyi kapcsolatokról szóló Második részének
bevezető rendelkezései közül a 15/B. § (2) bekezdése a közalkalmazotti jogviszony
tekintetében a következő eltéréssel alkalmazandó: „a 65. § (3) bekezdésének a) és f)
pontjaiban” szövegrészen e törvény 16. § (2) bekezdésének c) pontját kell érteni.
(2)25 A Munka Törvénykönyvének az országos érdekegyeztetésről szóló rendelkezései
(Második rész I. fejezet) a közalkalmazotti jogviszony tekintetében nem alkalmazhatók.
A szakszervezetek, a kollektív szerződés26
8. § A szakszervezet az e törvényben foglalt szabályok szerint jogosult kollektív szerződést
kötni.
9. §27 (1) A munkáltatónál azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni,
a) amelynek a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjai létszáma eléri a
munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át, vagy
b) amely munkahelyi szervének az azonos foglalkozási csoporthoz (szakmához) tartozó
közalkalmazottaknak legalább kétharmada tagja, de legalább a munkáltatónál foglalkoztatott
közalkalmazottak létszámának 5%-a.
(2) Területi-helyi szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni,
a) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az önkormányzat által
fenntartott munkáltatók által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 10%-át, vagy
b) amely közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az önkormányzat által
fenntartott munkáltatóknál az adott ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának
10%-át, vagy
c) amely az adott önkormányzat által fenntartott munkáltatók legalább 20%-ában
reprezentatív, legalább egy ágazatban.
(3) Ágazati szinten azt a szakszervezetet kell reprezentatívnak tekinteni, amely
közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri az ágazatban foglalkoztatott
közalkalmazottak létszámának 10%-át.
(4) Országos szinten azt az országos szakszervezeti konföderációt kell reprezentatívnak
tekinteni, amelynek legalább három reprezentatív ágazati szakszervezet a tagja, és
tagszervezetei a közalkalmazottak legalább 5%-át képviselik.
10. § A közvetlen felsőbb szakszervezeti szervet előzetesen értesíteni kell a választott
szakszervezeti tisztséget betöltő közalkalmazott elleni fegyelmi eljárás megindításáról.
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11. §28 (1)29 A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a
szakszervezetekről szóló rendelkezései (Második rész, II. fejezet) közül a 29. § (2)–(3)
bekezdése nem alkalmazható.
(2)30 A Munka Törvénykönyve 25. §-át azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az
önkormányzat, az érintett munkáltatók és a szakszervezet megállapodása alapján, a több
munkáltató szakszervezeti tagságának képviseletében az önkormányzati szintű
érdekegyeztetésen eljárni jogosult szakszervezeti tisztségviselő részére a munkaidőkedvezmény vagy annak egy része az egyes munkáltatóknál meglévő szakszervezeti
taglétszám alapján összevonható. Az összevont munkaidő-kedvezmény mértéke nem
haladhatja meg a tisztségviselő havi munkaidejének ötven százalékát.
12. §31 (1) A kollektív szerződés hatálya kiterjed arra a munkáltatóra, amely
a) a kollektív szerződést kötötte, vagy
b) a kollektív szerződés megkötése idején a szerződést kötő munkáltatói érdekképviseleti
szervezetnek tagja, illetőleg
c)32 később a munkáltatói érdekképviseleti szervhez csatlakozott.
(2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott csatlakozás esetén a munkáltatónál
képviselettel rendelkező szakszervezet egyetértése szükséges ahhoz, hogy a kollektív
szerződés hatálya a munkáltatóra kiterjedjen.
(3) A kollektív szerződésben meg kell határozni, hogy annak hatálya az (1) bekezdés b)
pontjában említett munkáltatók mely körére terjed ki.
(4)33 A kollektív szerződés hatálya a díjazásra vonatkozó rendelkezések tekintetében nem
terjed ki a munkáltató vezetőjére. E rendelkezés alkalmazása során díjazásnak minősül
minden, a közalkalmazott részére a közalkalmazotti jogviszonya alapján közvetlenül vagy
közvetve nyújtott pénzbeli és természetbeni (szociális) juttatás.
12/A. §34 (1) A munkáltatónál működő egyetlen szakszervezet jogosult a munkáltatóval a
kollektív szerződést megkötni, ha közalkalmazotti jogviszonyú tagjainak száma eléri a
munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 25%-át.
(2) Ha a munkáltatónál több szakszervezet rendelkezik képviselettel, a kollektív szerződést
valamennyi szakszervezet együttesen kötheti meg. Ennek feltétele, hogy a szakszervezetek
közalkalmazotti jogviszonyban álló tagjainak száma eléri a munkáltató által foglalkoztatott
közalkalmazottak létszámának 25%-át.
(3) Ha a szakszervezetek együttes kollektív szerződéskötése a (2) bekezdés alapján nem
lehetséges, a reprezentatív szakszervezetek együttesen köthetik meg a kollektív szerződést,
feltéve, ha a szakszervezetek közalkalmazotti jogviszonyú tagjainak száma eléri a munkáltató
által foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 25%-át.
(4) Ha a reprezentatív szakszervezetek együttes kollektív szerződéskötése a (3) bekezdés
alapján nem lehetséges, a kollektív szerződést a munkáltatóval az a szakszervezet kötheti
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meg, amely közalkalmazotti jogviszonyú tagjainak száma eléri a munkáltató által
foglalkoztatott közalkalmazottak létszámának 50%-át.
(5) Ha az (1) bekezdésben foglalt esetben a szakszervezet, illetve a (2)–(4) bekezdés esetén a
szakszervezetek kollektív szerződéskötése nem lehetséges, a kollektív szerződés megkötésére
irányuló tárgyalást le lehet folytatni, de a kollektív szerződés megkötéséhez szükséges a
közalkalmazottak jóváhagyása. A közalkalmazottaknak erről szavazniuk kell. A szavazás
akkor érvényes, ha azon a közalkalmazottak legalább 50%-a részt vesz.
(6) Ágazati kollektív szerződés megkötése esetén az (1)–(5) bekezdést megfelelően, az ágazat
közalkalmazottai létszámát alapul véve, kell alkalmazni.
13. §35 (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a kollektív
szerződésről szóló rendelkezései közül (Második rész, III. fejezet) a 33. § (2)–(7) bekezdése, a
34–35. §, a 36. § (1)–(3) bekezdése, a 37. § (3) bekezdése, valamint a 41. § nem
alkalmazható.
(2) Az Mt. 39. §-ának (5) bekezdését azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a „33. § (5)
bekezdése” szövegrészen e törvény 12/A. § (4) bekezdését kell érteni.
A közalkalmazottak részvételi jogai
14. § (1) A részvételi jogokat a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban álló
közalkalmazottak közössége nevében az általuk közvetlenül választott közalkalmazotti tanács,
illetve közalkalmazotti képviselő gyakorolja.
(2) Közalkalmazotti tanácsot kell választani minden olyan munkáltatónál, ahol a
közalkalmazottak létszáma a tizenöt főt eléri. A tizenöt főnél kevesebb közalkalmazottat
foglalkoztató munkáltatónál közalkalmazotti képviselőt kell választani.
(3) A közalkalmazotti képviselőre a közalkalmazotti tanácsra, illetve a közalkalmazotti tanács
tagjára vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni.
15. §36 A Kormány a KOMT-ban történt egyeztetést követően rendeletben meghatározza a
reprezentativitás feltételei igazolásának rendjét.37
16. § (1)38 A közalkalmazotti tanácsot együttdöntési jog illeti meg a kollektív szerződésben
meghatározott jóléti célú
a) pénzeszközök felhasználása, illetve
b) intézmények és ingatlanok hasznosítása
tekintetében.
(2) A munkáltató döntése előtt a közalkalmazotti tanáccsal véleményezteti:
a) a munkáltató gazdálkodásából származó bevétel felhasználásának tervezetét,
b) a munkáltató belső szabályzatának tervezetét,
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c) a közalkalmazottak nagyobb csoportját érintő munkáltatói intézkedés tervezetét,
d)39 a korengedményes nyugdíjazásra és az egészségkárosodott, megváltozott
munkaképességű közalkalmazottak rehabilitációjára vonatkozó elképzeléseket,
e) a közalkalmazottak képzésével összefüggő terveket, valamint
f) a munkáltató munkarendjének kialakítását és az éves szabadságolási tervet.
(3)40 A munkáltató legalább félévente köteles tájékoztatni a közalkalmazotti tanácsot a
részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás helyzetének alakulásáról.
(4)41
17. § (1) A közalkalmazotti tanács e törvényben meghatározott jogai körében a munkáltatóval
együttesen megalkotja a közalkalmazotti szabályzatot.
(2) A közalkalmazotti tanács és a munkáltató kapcsolatrendszerét érintő egyes kérdések a
közalkalmazotti szabályzatban állapíthatók meg.
(3)42 A közalkalmazotti szabályzat kollektív szerződésre tartozó kérdéseket nem szabályozhat.
(4) A közalkalmazotti szabályzatra a Munka Törvénykönyve 38. § (1)—(3) bekezdését, 39. §
(1)—(2) bekezdését, valamint a 40. § (1) bekezdésének első mondatát megfelelően alkalmazni
kell.
18. §43
19. §44 A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a
munkavállalók részvételi jogáról szóló rendelkezései közül (Második rész, IV. fejezet) a 42.
§-a, a 43. §-ának (1)–(3) bekezdése, valamint (6) bekezdése, az 50. §-ának (1) bekezdése, az
53. §-ának (3) bekezdése, az 57. §-ának (2) bekezdése, a 64/A. §-a és a 65. §-a, valamint a
Második rész V. fejezete nem alkalmazható.
III. rész
A KÖZALKALMAZOTTI JOGVISZONY
I. fejezet
A közalkalmazotti jogviszony létesítése és módosítása
20. § (1) A közalkalmazotti jogviszony alanyai a munkáltató és a közalkalmazott.
(2)45 Közalkalmazotti jogviszony
a) büntetlen előéletű,
b) tizennyolcadik életévét betöltött, továbbá

638

c) magyar állampolgárságú, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett
személlyel létesíthető.46
(2a)47 Ha a rendőrségről szóló törvény az e törvényben meghatározott munkavégzési
szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt a munkáltató közalkalmazottai tekintetében, a
közalkalmazotti jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az ellenőrzéshez való
hozzájárulás.
(2b)48 A munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban állók tekintetében – ha a rendőrségről
szóló törvény előírja – a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési és
bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrizheti, hogy a munkáltatóval közalkalmazotti
jogviszonyban álló közalkalmazott eleget tesz-e az e törvényben meghatározott hivatali
kötelezettségének.
(3)49 Végrehajtási jogszabály a jogviszony létesítéséhez
a) a (2) bekezdés b) és c) pontjában foglalt feltétel alól mentesítést adhat,
b) magyar állampolgárságot, magyar nyelvtudást, illetőleg cselekvőképességet írhat elő.
(4)50 A közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal
igazolja, hogy büntetlen előéletű.
(5)51 A munkáltató felhívására a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy
hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
(6)52 Indokolt esetben a munkáltató írásban felszólíthatja a közalkalmazottat, hogy a
felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok miatt nem
lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal igazolja,
hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a munkakörének
részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(7)53 Ha a közalkalmazott igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a (6) bekezdésben
meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv
által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti eljárásért megfizetett
igazgatási szolgáltatási díjat a közalkalmazott részére megtéríti.
(8)54 A munkáltató a 20. § (2) bekezdés a) pontjában, valamint az (5)–(6) bekezdésben
meghatározott kizáró ok fennállásának megállapítása céljából kezeli
a) a közalkalmazotti jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b) a közalkalmazott
azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által a kizáró ok igazolása
céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
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(9)55 A (4)–(7) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a munkáltató a
közalkalmazotti jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy – közalkalmazotti
jogviszony létesítése esetén – a közalkalmazotti jogviszony megszűnéséig (megszüntetéséig)
kezeli.
20/A. §56 (1)57 Közalkalmazotti jogviszony pályázat alapján létesíthető. Csak olyan
közalkalmazottat lehet kinevezni, aki a pályázaton részt vett és a pályázati feltételeknek
megfelelt. A pályázatot – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési jogkör
gyakorlója írja ki. Ha a pályázat kiírása nem kötelező, a munkáltató dönthet arról, hogy a
munkakör, illetve a beosztás betöltése pályázat alapján történik.
(2)58 A 25. § (2) bekezdés b) pontja szerinti áthelyezés esetén pályázat kiírása nélkül
létesíthető közalkalmazotti jogviszony akkor is, ha egyébként a munkakör betöltéséhez
pályázat kiírása kötelező. Ezen túlmenően, a munkakör pályázat kiírása nélkül is betölthető
a)59 olyan munkakör esetén, amely tekintetében – kilencven napon belül – már legalább két
alkalommal eredménytelenül került sor pályázati felhívás kiírására,
b) ha a munkakör haladéktalan betöltése a folyamatos ellátás biztonságos megszervezéséhez
elengedhetetlenül szükséges, és a folyamatos működéshez szükséges személyi feltételek más
munkaszervezési eszközökkel nem biztosíthatók,
c) ha a munkáltatónál ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban legalább kilenc hónapig
foglalkoztatott személlyel az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony megszűnését követő egy
hónapon belül létesítenek közalkalmazotti jogviszonyt, feltéve, hogy az ösztöndíjas
foglalkoztatottként ellátott feladatai részét képezték a kinevezésében foglalt munkakörének,
és az ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszony nem a munkáltató azonnali hatályú
felmondásával szűnt meg,
d)60 helyettesítésre vagy meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására szóló
határozott idejű kinevezés esetén, vagy
e) ha ezt végrehajtási jogszabály előírja.
(3) A pályázati felhívásban meg kell jelölni:
a)61 a munkáltató és a betöltendő munkakör, vezetői beosztás megnevezését,
b)62 a munkakörbe tartozó, illetve a vezetői beosztással járó lényeges feladatokat,
c) a pályázat elnyerésének valamennyi feltételét,
d) a pályázat részeként benyújtandó iratokat, igazolásokat, továbbá
e) a pályázat benyújtásának feltételeit és elbírálásának határidejét.
(4)63 A pályázati felhívást a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési
Központ (a továbbiakban: KSZK) internetes oldalán kell közzétenni.64 Emellett a pályázati
felhívást, valamint a munkáltatónál közalkalmazotti jogviszony keretében pályázat nélkül
betölthető munkakört és a kinevezés feltételeit (a továbbiakban: álláshirdetés)
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a) ha a fenntartó önkormányzat, a székhelyén,
b) ha a fenntartó önkormányzati társulás, a társulásban részt vevő önkormányzatok
székhelyén is, továbbá
c) a munkáltató a székhelye és telephelye szerinti településen
a helyben szokásos módon köteles közzétenni. Végrehajtási jogszabály hivatalos lapban vagy
egyéb módon való közzétételt is előírhat. Ebben az esetben, továbbá az a)–c) pontban foglalt
esetekben meg kell jelölni a pályázati felhívás KSZK honlapján való közzétételének
időpontját. A pályázat benyújtásának a határideje a pályázati felhívásnak a KSZK honlapján
való elsődleges közzétételétől számított tizenöt napnál – a munkáltató vezetésére kiírt
pályázat esetén harminc napnál – rövidebb nem lehet. Álláshirdetés esetén e határidőket az a)
pont alapján történő közzétételtől kell számítani.
(5)65 A pályázó – a (3) bekezdés d) pontja alapján meghatározottakon túlmenően – a
pályázathoz csatolja
a) a munkáltató vezetésére kiírt pályázat esetén a munkáltató vezetésére, fejlesztésére
vonatkozó programját,
b) arról szóló nyilatkozatát, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a
pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
c) a külön jogszabályban vagy a pályázatban előírt további követelmények igazolására
vonatkozó okiratokat.
(6)66 Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában magasabb vezetői beosztásra kiírt pályázat
esetén a pályázót a pályázati határidő lejártát követő huszonegy napon belül a kinevezési,
megbízási jogkör gyakorlója által létrehozott legalább háromtagú, a betöltendő munkakör
feladatait érintően szakértelemmel rendelkező bizottság hallgatja meg, melynek nem lehet
tagja – a helyi önkormányzati képviselő-testület tagja kivételével – a kinevezési, megbízási
jogkör gyakorlója. A kinevezési, megbízási jogkör gyakorlója a bizottság írásba foglalt
véleményét mérlegelve a pályázati határidő lejártát követő
a) hatvan napon belül, vagy
b) első ülésén, ha e jogot testület gyakorolja,
dönt a közalkalmazotti jogviszony létesítéséről, illetve a vezetői megbízásról. Egyebekben a
pályázat elbírálásának rendjét a munkáltató határozza meg.
(7)67 A benyújtott pályázat tartalma – törvény eltérő rendelkezése hiányában – csak a pályázó
beleegyezésével közölhető harmadik személlyel. Sikertelen pályázat esetén a pályázó részére
a pályázati anyagot vissza kell juttatni. Amennyiben a pályázó az általa benyújtott, személyes
adatokat tartalmazó adathordozót a pályázat elbírálási határidejétől számított kilencven napon
belül nem veszi át, azokat meg kell semmisíteni és személyes adatait törölni kell.
(8)–(9)68
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20/B. §69 (1) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátására szóló megbízásra a 20/A. §
(1) és (3)–(8) bekezdései alkalmazásával pályázatot kell kiírni. A pályázatot a megbízási
jogkör gyakorlója írja ki.
(2) A pályázatban meg kell jelölni, hogy a magasabb vezető, illetve a vezető beosztás
ellátására megbízást az kaphat, aki a munkáltatóval közalkalmazotti jogviszonyban áll, vagy a
megbízással egyidejűleg közalkalmazotti munkakörbe kinevezhető.
(3) Ha e törvény alapján a magasabb vezető, illetve vezető beosztás ellátásához pályázatot
kell kiírni, a pályázatban meg kell jelölni a közalkalmazott által betöltendő munkakört is.
(4) Ha a magasabb vezető, illetve a vezető beosztással történő megbízáshoz közalkalmazotti
jogviszony létesítése is szükséges – törvény eltérő rendelkezése hiányában – a kinevezési
jogkör a megbízási jogkör gyakorlóját illeti meg.
(5) A magasabb vezető és a vezető beosztás ellátása – a munkáltató vezetője kivételével –
pályázat kiírása nélkül is betölthető
a) a 20/A. § (2) bekezdésének a)–b) pontja szerinti esetben, továbbá
b) ha a közalkalmazott az erre vonatkozó megbízást megelőzően legalább egy éve
közalkalmazotti jogviszonyban áll a munkáltatóval.
21. § (1) A közalkalmazotti jogviszony határozatlan időre történő kinevezéssel és annak
elfogadásával jön létre. A kinevezést és annak elfogadását írásba kell foglalni.
(2)70 Közalkalmazotti jogviszony – ha törvény eltérően nem rendelkezik –
a)71 helyettesítés céljából, vagy
b)72 meghatározott munka elvégzésére, illetve feladat ellátására,
c)73
létesíthető határozott időre történő kinevezéssel. Ezen túlmenően a határozatlan időre szóló
közalkalmazotti jogviszony határozott idejűvé módosítandó, ha a közalkalmazott a
prémiumévek programban történő részvételéhez hozzájárul.
(3)74 A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a közalkalmazott munkakörét, a
besorolásának alapjául szolgáló fizetési osztályt és fokozatot, az illetményét és a
munkavégzés helyét. A tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő
időszakra vonatkozó havi illetmény és a havi rendszeres illetménypótlékok együttes összege
nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét. A
kinevezési okmányban más, a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdés is meghatározható.
(4)75
(5)76 A közalkalmazotti jogviszonyt határozatlan idejűnek kell tekinteni, ha a határozott időre
történő kinevezés nem felel meg a (2) bekezdésben foglaltaknak.
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21/A. §77 (1) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor – a (4)–(5)
bekezdésben foglalt kivétellel – három hónap próbaidő megállapítása kötelező.
(2) A kinevezésben a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor három hónapot meghaladó
próbaidő köthető ki, melynek tartama legfeljebb négy hónapig terjedhet.
(3) A próbaidő meghosszabbítása tilos. A próbaidő tartama alatt a közalkalmazotti
jogviszonyt bármelyik fél azonnali hatállyal indokolás nélkül megszüntetheti.
(4)78 Nem kell próbaidőt megállapítani – kivéve, ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. § (16)
bekezdése szerint szűnt meg, és az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a
gyakornoki idő kikötése kötelező –
a) áthelyezés,
b) meghatározott munka elvégzésére vagy feladat ellátására szóló határozott idejű kinevezés,
illetve
c) azonos felek közötti újabb kinevezés
esetén.
(5)79 Végrehajtási rendelet megállapíthatja munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot,
amelynek megléte esetén az (1) bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani.
22. §80 (1)81 Az E–H fizetési osztályba sorolt, a munkáltató alaptevékenységének ellátásával
összefüggő munkakörbe történő határozatlan időre szóló kinevezés esetén – ideértve az ilyen
tartalmú áthelyezést is – a gyakornoki idő kikötése kötelező, ha a közalkalmazott nem
rendelkezik a munkaköréhez szükséges iskolai végzettséget és szakképzettséget,
szakképesítést igénylő, a három évet meghaladó időtartamú szakmai gyakorlattal. E szabályt
kell alkalmazni – jogszabály kizáró rendelkezése hiányában – a 79/C. § (2) bekezdésében
szereplő tudományos kutatói munkakört betöltő közalkalmazottra is.
(2) A gyakornoki idő folyamatosságát nem érinti a 25. § (2) bekezdés b) pont 1. alpontja
szerinti áthelyezés. Ha a közalkalmazotti jogviszony a gyakornoki idő alatt megszűnt, annak
tartamát a szakmai gyakorlat megállapításakor abban az esetben kell figyelembe venni, ha a
közalkalmazott jogviszonya megszűnését követően a korábbival azonos vagy – a (4)
bekezdésben foglaltak megfelelő alkalmazása alapján – azzal egyenlő értékű munkakörre
közalkalmazotti jogviszonyt létesít. Ettől eltérően, nem lehet a szakmai gyakorlat
megállapításakor beszámítani a közalkalmazotti jogviszony időtartamát, ha az a gyakornoki
idő alatt
a)82 a (16) bekezdésben foglaltak szerint megszűnik, vagy
b) rendkívüli felmentéssel, illetve a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására való –
az egészségügyi alkalmatlanság kivételével – tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő
munkavégzése miatt felmentéssel megszüntetésre került.
(3) A szakmai gyakorlat
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a) a 87/A. § (1) bekezdésében és (3) bekezdése a) pontjában felsorolt jogviszonyok, valamint
b)83 munkavégzésre irányuló további jogviszonyban, így különösen vállalkozási és megbízási
szerződésen alapuló jogviszonyban, személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári
jogi társasági viszonyban, egyéni cég személyesen közreműködő tagjaként, továbbá ügyvédi
és egyéni vállalkozói tevékenység
során szerezhető meg. Az a)–b) pont szerinti, több jogviszonyban megszerzett szakmai
gyakorlat időtartamát össze kell számítani. Az összeszámításkor egy évnek 365 nap felel meg.
(4)84 Az (1) és (2) bekezdés alkalmazásával kapcsolatban végrehajtási rendelet állapítja meg a
munkáltató alaptevékenységének ellátásával összefüggő munkakört. Végrehajtási rendelet
meghatározhatja munkakörönként – a kinevezéshez szükséges iskolai végzettséggel,
szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékű – azon iskolai végzettséget,
szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a közalkalmazott által korábban ellátott, a
(3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat idejébe be kell számítani. A
szakmai gyakorlat meglétét a közalkalmazott köteles igazolni.
(5)85 A gyakornoki idő az E fizetési osztályba tartozó munkakörben két, az F–H fizetési
osztályba tartozó, illetve az (1) bekezdésben meghatározott tudományos kutatói munkakörben
három év. Ha a közalkalmazott
a) az E fizetési osztályba tartozó munkakörben egy évet,
b) az F–H fizetési osztályba tartozó, illetve a tudományos kutatói munkakörben két évet
meghaladó szakmai gyakorlattal rendelkezik, a gyakornoki idő tartama egy év. Végrehajtási
rendelet meghatározhatja azokat a munkaköröket, ahol – az egyenértékű
követelményrendszer, vizsga, illetőleg továbbképzések miatt – nem kell gyakornoki időt
kikötni.
(6)86 A gyakornoki idő tartamát a kinevezéskor kell előírni. A gyakornoki idő megszűnik,
a) a közalkalmazotti jogviszony határozott idejűre történő módosításakor, vagy
b) ha a közalkalmazott munkaköre úgy változik, hogy az (1)–(3) bekezdés alapján nem lenne
kötelező a gyakornoki idő kikötése.
(7) Ha a kinevezés módosításakor vagy az áthelyezés időpontjában a közalkalmazott
megváltozott munkaköre tekintetében nem rendelkezik az (1)–(4) bekezdés szerinti
feltételekkel, a gyakornoki idő kikötését mellőzni kell, amennyiben a 87/A. § (1) bekezdése
szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő tartama a tíz évet meghaladja. Ekkor a
közalkalmazott és a munkáltató köteles a (6) bekezdés második mondatában, valamint a (8)–
(11) bekezdésben foglaltakat teljesíteni azzal, hogy a „nem megfelelt” minősítés a
közalkalmazotti jogviszony fennállását nem érinti.
(8) A gyakornoki idő tartamába nem számít be:
a) a harminc napot meghaladó keresőképtelenséggel járó betegség,
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b) a harminc napot meghaladó fizetés nélküli szabadság, valamint
c) a szabadságvesztés, a szigorított javító-nevelő munka, a javító-nevelő munka, valamint a
közérdekű munka
tartama.
(9)87 A gyakornoki idő kikötésekor a munkáltató köteles tájékoztatni a közalkalmazottat a
gyakornoki idő alatti szakmai segítő személyéről. Másik szakmai segítőt kell kijelölni, ha a
kinevezésben a munkavégzés helyének vagy a munkakörnek a módosítása ezt indokolttá teszi.
(10)88 A gyakornokkal szembeni szakmai követelmények biztosítják a munkakör ellátásához
szükséges gyakorlati ismeretek elsajátítását. A végrehajtási rendelet a gyakornoki idő szakmai
követelményeit részletesen megállapíthatja.
(11)89 A szakmai segítő
a) figyelemmel kíséri a gyakornok tevékenységét,
b) segíti a gyakornoki követelmények teljesítését,
c) félévente, illetve a szakmai segítő személyének a (9) bekezdés szerinti változása előtt
írásban értékeli a gyakornok munkavégzését.
(12)90 Az értékeléshez a gyakornok írásban észrevételt tehet.
(13)91 A szakmai követelményekre figyelemmel a munkáltató gyakornoki szabályzatában
állapítja meg a gyakornoki idővel kapcsolatos kötelezettségeket, különösen:
a) a szakmai követelmények részletes tartalmát,
b) a gyakornok és a szakmai segítő egyes kötelezettségeit,
c) a gyakornoki idő alatti számonkérés feltételeit,
d) az értékelés részletes szabályait.
(14)92 A gyakornoknak és szakmai segítőjének munkavégzési kötelezettségét úgy kell
megállapítani, hogy ennek teljesítése mellett rendes munkaidőben a gyakornoki idővel
kapcsolatos kötelezettségének is eleget tehessen.
(15)93 A gyakornoki idő lejártának hónapjában a közalkalmazottat minősíteni kell. A
minősítés során a 40. §-t azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a) a munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közvetlen felettese véleménye mellett –
ha személyük nem azonos – a szakmai segítő értékelését is köteles mérlegelni, valamint
b)94 a minősítés eredményeként
ba) harminctól száz százalékig „megfelelt” és
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bb) harminc százalék alatt „nem megfelelt”
eredmény adható.
(16)95 A közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél fogva megszűnik, ha a közalkalmazott
„nem megfelelt” minősítést kap. A közalkalmazotti jogviszony a minősítés eredményének 40.
§ (5) bekezdése szerinti ismertetését követő tizedik napon szűnik meg.
22/A. §96 A közalkalmazottra a gyakornoki idő tartama alatt a 30/A–30/D. §-ban, valamint a
45–53/A. és az 54/A. §-ban foglalt szabályok nem alkalmazhatók.
22/B. §97 Végrehajtási rendelet meghatározhatja azokat a – munkáltató működése
szempontjából meghatározó jelentőségű – magasabb vezetői munkaköröket, amelyek
betöltésére – a 23. §-ban foglaltaktól eltérően – a Munka Törvénykönyve vezető állású
munkavállalóra vonatkozó rendelkezései alkalmazásával munkaviszonyt kell létesíteni. E
munkakörök meghatározása során figyelemmel kell lenni
a) a munkáltató által foglalkoztatott közalkalmazotti létszámra,
b) a munkáltató szervezeti összetettségére, továbbá
c) a munkakörbe tartozó vezetői hatáskör terjedelmére.
23. §98 (1) A magasabb vezetői, illetve vezetői feladat ellátása magasabb vezető, illetve vezető
beosztásra történő megbízással (a továbbiakban: megbízott vezető) történik. A magasabb
vezetői, illetve vezetői megbízás feltétele, hogy a közalkalmazott – a kinevezés szerinti
munkaköre mellett – látja el a magasabb vezetői, illetve vezetői beosztásból eredő feladatait.
A megbízást és annak elfogadását írásba kell foglalni. Magasabb vezető – a 90. §-ban foglalt
kivétellel – csak felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező közalkalmazott lehet. Nem lehet
megbízott vezető a közalkalmazott a gyakornoki idő tartama alatt.
(2) A munkáltató vezetője és helyettese, valamint a munkáltató működése szempontjából
meghatározó jelentőségű feladatot ellátó vezető magasabb vezetőnek minősül. A magasabb
vezetői, valamint vezetői megbízások körét, továbbá a megbízás feltételeit a végrehajtási
rendelet határozza meg.
(3) A magasabb vezetői, valamint a vezetői megbízás jogszabályban megjelölt, legfeljebb 5
évig terjedő határozott időre szól.
(4) A magasabb vezető és a vezető a vezetői beosztásáról írásban lemondhat. A lemondási idő
két hónap.
(5) A munkáltatói jogkör gyakorlója a megbízást írásban visszavonhatja, melyet – a
közalkalmazott kérelmére – indokolni kell. Az indokolásból a visszavonás okának világosan
ki kell tűnnie. Vita esetén a visszavonás indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak
kell bizonyítania. A közalkalmazott az indokolást a visszavonás kézbesítésétől számított
három munkanapon belül, írásban kérheti. Ha a közalkalmazott a kérelmet menthető okból e
határidőn belül nem tudja benyújtani, az akadály elhárultától számított három munkanapon
belül ezt pótolhatja azzal, hogy a megbízás visszavonásától számított hat hónapon túl az
indokolás kérésének nincs helye. A munkáltatói jogkör gyakorlója az indokolást a kérelem
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benyújtásától számított öt munkanapon belül köteles a közalkalmazott részére írásban
megadni.
(6) A lemondás, a megbízás visszavonása, valamint a megbízás határozott idejének letelte
után a közalkalmazottat a kinevezése szerinti munkakörében kell továbbfoglalkoztatni.
(7) Ha a bíróság megállapítja, hogy a megbízás visszavonása jogellenes, a közalkalmazottat –
kérelmére – az eredeti magasabb vezető, illetve vezető beosztásában kell
továbbfoglalkoztatni. Ezen túlmenően a vezetői pótlék elmaradt összegét a közalkalmazott
részére meg kell téríteni.
(8) A bíróság mellőzi a közalkalmazott magasabb vezető, illetve vezető beosztásba történő
visszahelyezését, ha a jogvita elbírálásáig a megbízás visszavonás nélkül is megszűnt volna.
A közalkalmazottat ebben az esetben a vezetői pótléknak a határozott idő leteltéig számított
összege illeti meg.
(9) A közalkalmazottat, ha a megbízás jogellenes visszavonása esetén nem kéri a magasabb
vezető, illetve vezető beosztásba való visszahelyezését, a vezetői pótléknak a határozott idő
leteltéig, de legfeljebb 6 hónapra számított összege illeti meg.
(10) A vezetői pótlék (7)–(9) bekezdés szerinti megtérítésén túlmenően a munkáltató a
közalkalmazott felmerült kárát is köteles megtéríteni.
23/A. §99 (1) A munkáltató évente, illetve – ha a foglalkoztatás feltételei ezt indokolják –
szükség szerint köteles megvizsgálni, hogy – különös figyelemmel a feladatok hatékony,
szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátására – mely munkakörben van lehetőség a
részmunkaidőben történő munkavégzésre.
(2) A munkáltató az Mt. 84/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően a helyben szokásos
módon köteles tájékoztatni a közalkalmazottakat azokról a munkakörökről, amelyeknél –
közalkalmazotti kezdeményezés esetén – a kinevezés módosításával részmunkaidő köthető ki.
23/B. §100 (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott közalkalmazott írásbeli kérelmére a
munkáltató köteles a kinevezésben
a) heti húsz óra,
b) készenléti jellegű munkakörben a kinevezés szerinti munkaidő mértéke felének megfelelő
tartamú
részmunkaidőt kikötni, ha a közalkalmazott a kérelem benyújtásakor a Munka
Törvénykönyve 138. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságot vesz
igénybe.
(2) A munkáltató a közalkalmazottnak a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó
kérelmét csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb
munkaszervezési terhet jelentene. A munkáltató köteles írásban megindokolni a kérelem
megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
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a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a közalkalmazottnak a Munka Törvénykönyve 134. §-a (3) bekezdésének b) pontja
alapján ki kell adni rendes szabadságát, a szabadság leteltét követő naptól
hatályos. A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérő megállapodása hiányában
– a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon
meg kell kezdeni. Eltérő megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli
szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének
megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a
közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve
betöltésének időpontjáról, továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó
javaslatáról.
(5) A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően a nevelési-oktatási intézményben pedagógusmunkakörben foglalkoztatottak esetében a kérelmet a fizetés nélküli szabadság tartama alatt, a
tanév szorgalmi időszakának befejezését, illetve az első félév befejezését megelőző hatvan
nappal korábban kell a munkáltatóval közölni.
(6) A (3) bekezdés szerinti időponttól a közalkalmazotti jogviszony alapján közvetlenül vagy
közvetve nyújtott pénzbeli vagy természetbeni juttatás tekintetében e törvény erejénél fogva
az időarányosság elve alkalmazandó, ha a juttatásra való jogosultság a munkaidő mértékével
összefügg.
(7) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a
közalkalmazottat
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a közalkalmazott munkaidejét a kérelem benyújtása előtti
mérték szerint, illetményét az időarányosság elvének megfelelő alkalmazásával kell
megállapítani.
(8)101 Az (1)–(7) bekezdés nem alkalmazható a megbízott magasabb vezető és a vezető
tekintetében.
24. §102 (1) Ha a közalkalmazott munkaköre ellátása mellett a munkáltató rendelkezése
alapján átmenetileg más munkakörébe tartozó feladatokat is ellát, s ezáltal jelentős
többletmunkát végez, illetményén felül a végzett munkával arányos külön díjazás
(helyettesítési díj) is megilleti.
(2)103 A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének
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a)104 a munkaviszony alanyairól, a munkaviszony létesítéséről és a munkaszerződés
módosításáról szóló rendelkezései (Harmadik rész, I–III. fejezet) közül a 71. §-a, a 76. §-ának
(1)–(2) és (5) bekezdése, a 79. §-ának (1) és (4)–(5) bekezdése, (7) bekezdésének első
fordulata, valamint 80–81. §-a, a 85/A. §-ának (5) és (6) bekezdése, valamint a vezető állású
munkavállalóra vonatkozó eltérő rendelkezésekről szóló fejezete (Harmadik rész, X. fejezet)
nem alkalmazható, továbbá
b)105 85/A. § (1) bekezdésének b) pontjában szereplő az „e törvény hatálya alá tartozó
szervezet vagy személy” kifejezés alatt a jelen törvény hatálya alá tartozó szervezetet kell
érteni,
c) 72. § (1), (4), valamint (7) bekezdése abban az esetben alkalmazható, ha végrehajtási
rendelet a közalkalmazotti jogviszony létesítési feltételeként a tizennyolcadik életév betöltése
alól mentesítést adott.
II. fejezet
A közalkalmazotti jogviszony megszűnése
25. § (1)106 A közalkalmazotti jogviszony megszűnik:
a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
b) a közalkalmazott halálával,
c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnésével, valamint
d)107 a 22. (16) bekezdésében és a 25/A. § (1) bekezdésében meghatározott esetben, továbbá
ha törvény így rendelkezik,
e)108 a prémiumévek programban történő részvétel esetén az erre vonatkozó külön törvény109
szabályai szerint.
e)110
(2) A közalkalmazotti jogviszony megszüntethető:
a) közös megegyezéssel;
b)111 áthelyezéssel
1. az e törvény, valamint
2. e törvény és a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, illetőleg
3.112
4.113 és a hivatásos, továbbá a szerződéses szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok114
hatálya alá tartozó munkáltatók között.
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c) lemondással;
d) rendkívüli lemondással;
e) felmentéssel;
f)115 azonnali hatállyal
fa) a próbaidő alatt, vagy
fb) a 27. § (2) bekezdése szerint, valamint
g)116 elbocsátással, továbbá
h)117 rendkívüli felmentéssel a gyakornoki idő alatt.
(3)118 A munkáltató köteles a közalkalmazotti jogviszonyt a Munka Törvénykönyve 10. § (1)
bekezdése alapján azonnali hatállyal felszámolni, és az érvénytelenség jogkövetkezményeit
alkalmazni, ha
a) a közalkalmazott a 20. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének a felhívástól számított
tizenöt munkanapon belül nem tesz eleget, és nem igazolja, hogy a kötelezettség elmulasztása
menthető ok következménye,
b) a 20. § (2) bekezdés a) pontjában vagy a (6) bekezdésben meghatározott kizáró ok
fennállását a munkáltató a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított
hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, vagy az egyéb módon a tudomására jut.
(4)119 A közalkalmazotti jogviszony (3) bekezdésben meghatározott azonnali hatályú
felszámolását indokolással, írásba foglaltan kell közölni a közalkalmazottal.
25/A. §120 (1) Ha a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító vagy a
munkáltató döntése alapján a munkáltató egésze vagy egy része (szervezeti egysége, anyagi és
nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének meghatározott csoportja) a Munka
Törvénykönyve vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó
munkáltató számára kerül átadásra, a munkáltató átadásra kerülő szervezete, illetve
tevékenysége keretében foglalkoztatott közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az átadás
időpontjában megszűnik.
(2) Az átadó és az átvevő munkáltató legkésőbb az átadást megelőzően harminc nappal
korábban köteles tájékoztatni a közalkalmazottat, a munkáltatónál képviselettel rendelkező
szakszervezetet és a közalkalmazotti tanácsot (közalkalmazotti képviselőt) az átadás
a) időpontjáról,
b) okáról,
c) a közalkalmazottakat érintő jogi, gazdasági és szociális következményeiről,
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továbbá köteles a szakszervezettel és a közalkalmazotti tanáccsal (közalkalmazotti
képviselővel) konzultációt kezdeményezni a közalkalmazottakat érintő tervbe vett egyéb
intézkedésekről. A konzultációnak ki kell terjednie az intézkedések elveire, a hátrányos
következmények elkerülésének módjára, illetve eszközére, továbbá a következmények
enyhítését célzó eszközökre.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott tájékoztatással egyidejűleg az átadó és az átvevő
munkáltató köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat arról, hogy az átadást követően a
közalkalmazott foglalkoztatását az átvevő biztosítja. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a
további foglalkoztatást biztosító munkaszerződés, illetve kinevezés tartalmi elemeire
vonatkozó ajánlatot. Az ajánlatot a 25/B. § rendelkezéseire figyelemmel kell megtenni. A
tájékoztatásnak tartalmaznia kell azokat a kötelezettségeket is, amelyeknek a közalkalmazott a
jogviszony létesítését követően az előmenetele, illetve a jogviszonya fenntartása érdekében
köteles eleget tenni.
(4) Ha a (2) bekezdésben meghatározott időpontban az átvevő munkáltató megalapítására még
nem került sor, az átvevő munkáltató számára a (2)–(3) bekezdésben előírt kötelezettség
teljesítése az átvevő munkáltató alapítóját terheli.
(5)121 A közalkalmazott – a (8) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – a (3) bekezdésben
meghatározott tájékoztatás kézhezvételétől számított tizenöt napon belül az átadó
munkáltatónak írásban nyilatkozik, hogy az átvevő munkáltatónál történő további
foglalkoztatásához hozzájárul-e. Ha a közalkalmazott az előírt határidőn belül nem
nyilatkozik, úgy kell tekinteni, mintha nem járulna hozzá a további foglalkoztatásához.
(6) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további foglalkoztatásához nem járul
hozzá, az átadó munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a
közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdés szerinti megszűnéséről, valamint köteles a
közalkalmazott számára a 37. § (2) és (4)–(6) bekezdés alkalmazásával megállapított
végkielégítést – határozott idejű jogviszony esetén a 27. § (2) bekezdésében meghatározott
átlagkeresetet – megfizetni.
(7) Ha az átvevő munkáltató a köztisztviselők jogálláról szóló törvény rendelkezései alapján
nem létesíthet közszolgálati jogviszonyt az átadással érintett közalkalmazottal, a
közalkalmazotti jogviszony megszűnése tekintetében a (6) bekezdés rendelkezéseit kell
alkalmazni. Ebben az esetben – a (3) bekezdés rendelkezésétől eltérően – e körülményről kell
az átadó és az átvevő munkáltatónak tájékoztatnia a közalkalmazottat.
(8)122 Amennyiben a munkáltató személye azért változik meg, mert az alapító a költségvetési
szervezet útján ellátott közfeladatot – az alapító közvetett vagy közvetlen, legalább többségi
befolyása alatt álló – gazdasági társaság utódszervezet részére adja át közfeladat ellátási és
továbbfoglalkoztatási kötelezettséggel, a közalkalmazotti jogviszony e törvény erejénél fogva
munkaviszonnyá alakul át. Ebben az esetben az átadó és átvevő munkáltatók tájékoztatási
kötelezettsége csak a (2)–(3) bekezdésben foglaltakra kiterjedően áll fenn. A munkaviszony
tartalmi elemeit az e bekezdésben foglaltak szerint adott tájékoztatás és a 25/B. §
rendelkezései alapján kell meghatározni és legkésőbb az átadás napjáig írásba foglalni.
25/B. §123 (1) Ha a közalkalmazott az átvevő munkáltatónál történő további
foglalkoztatásához hozzájárul, az átvevő munkáltató köteles a közalkalmazottal
munkaszerződést kötni. Ha az átvevő munkáltató a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény
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hatálya alá tartozik, köteles a közalkalmazott számára munkaköre alapján kinevezést adni,
vagy munkaszerződést kötni. A munkaszerződés megkötése, illetve a kinevezés során az
átvevő munkáltatót köti a 25/A. § (3)–(4) bekezdése alapján adott tájékoztatás, az abban
foglaltaktól csak a közalkalmazott kifejezett hozzájárulásával lehet eltérni. Az átadó
munkáltató az átadás napjával köteles írásban értesíteni a közalkalmazottat a közalkalmazotti
jogviszony 25/A. § (1) bekezdés szerinti megszűnéséről.
(2) Ha az átvevő munkáltatónál munkaviszony létesül, a munkaszerződés alapján a
közalkalmazott munkabére (személyi alapbérének, bérpótlékainak és egyéb bérelemeinek
együttes összege) nem lehet alacsonyabb mértékű, mint az átadást megelőzően irányadó
illetményének és a jogszabály, illetve kollektív szerződés alapján járó illetménypótlékainak
együttes összege, kivéve, ha valamely közalkalmazotti illetménypótlék megállapításának
alapjául szolgáló körülmény a munkaszerződés megkötését követően már nem áll fenn. A
személyi alapbérbe a közalkalmazotti illetménypótlékok beépíthetőek.
(3)124 Ha az átvevő munkáltatónál közszolgálati jogviszony létesül, a közalkalmazottat a
közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályok szerint kell besorolni. Ha a közalkalmazott
az átadást közvetlenül megelőző illetményének összege meghaladja a jogszabály alapján
megállapítható alapilletmény, illetménykiegészítés és vezetői pótlék együttes összegét, az
alapilletményt oly módon kell megnövelni, hogy a köztisztviselői alapilletmény,
illetménykiegészítés és vezetői pótlék együttes összege elérje közalkalmazotti illetmény
összegét. E rendelkezés alkalmazása során a köztisztviselői alapilletmény eltérítése nem
haladhatja meg a közszolgálati jogviszonyra vonatkozó szabályban erre vonatkozóan előírt
legmagasabb mértéket.
(4) Határozatlan időtartamú közalkalmazotti jogviszony esetén – eltérő törvényi rendelkezés
hiányában – az átvevő munkáltatónál határozatlan időtartamú jogviszonyt kell létesíteni.
Teljes munkaidőben történő foglalkoztatás esetén az átvevő munkáltatónál teljes munkaidős
jogviszonyt kell létesíteni. Az átvevő munkáltatónál létesítendő jogviszony tekintetében
próbaidő nem köthető ki.
(5) Az átvevő munkáltatóval létesített munkaviszonyra a Munka Törvénykönyve,
közszolgálati jogviszony esetén a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény rendelkezéseit
kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy a közalkalmazottnak az átadó munkáltatónál
közalkalmazotti jogviszonyként elismert idejét úgy kell tekinteni, mintha azt az átvevő
munkáltatónál töltötte volna el.
(6) Ha a munkaszerződés megkötésével (a kinevezéssel) létesített jogviszony megszűnése,
illetve megszüntetése esetén a közalkalmazottat felmondási (felmentési) idő, valamint
végkielégítés illeti meg, annak mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban
töltött idő együttes tartamának figyelembevételével, a jogviszonyra irányadó szabályok
alapján kell megállapítani. Ettől eltérően a felmondási (felmentési) idő, valamint a
végkielégítés mértékét az átadó és az átvevő munkáltatónál jogviszonyban töltött idő együttes
tartamának figyelembevételével és e törvénynek az átadás napján hatályos szabályai szerint
kell megállapítani, ha az a közalkalmazottra nézve kedvezőbb.
(7) Ha az átadó munkáltatónál az átadás időpontjáig működött közalkalmazotti tanács
(közalkalmazotti képviselő), az átadással érintett szervezeti egység közalkalmazottainak
részvételi jogát az átvevő munkáltatónál a Munka Törvénykönyve 56/A–56/B. §-ában előírt
rendelkezések megfelelő alkalmazásával kell biztosítani, kivéve, ha a köztisztviselők
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jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó átvevő munkáltatónál az érintettek
vonatkozásában üzemi tanács nem hozható létre.
25/C. §125 (1) A 25/A–25/B. §-t nem kell alkalmazni, ha a 25/A. § (2) bekezdése szerinti
időpont előtt
a) tett munkáltatói vagy közalkalmazotti egyoldalú jognyilatkozat, illetve
b) megkötött megállapodás – ideértve az áthelyezést is –
alapján a közalkalmazotti jogviszony a 25/A. § (2) bekezdése szerinti időpontot követően
megszűnik. Az a)–b) pont szerinti, a 25/A. § (1) bekezdésében foglalt időpont előtti
jognyilatkozattal vagy megállapodással kapcsolatban a közalkalmazott által kezdeményezett
munkaügyi jogvita esetén a 25/A. § (1) bekezdésében foglalt időpontot követően az átadó
helyébe az átvevő munkáltató lép, illetőleg ezen időpont után a keresetlevelet az átvevő
munkáltató ellen kell előterjeszteni.
(2)126 Az (1) bekezdés szerinti esetben az átadás 25/A. § (1) bekezdésben meghatározott
időpontját követően a közalkalmazottat az átvevő munkáltatónál munkavégzési kötelezettség
nem terheli. Ekkor a korábbi megszüntető nyilatkozat vagy megállapodás alapján az átadás és
a jogviszony megszűnésének időpontja közötti időtartam alatt esedékes díjazást, illetőleg
juttatást az átadó munkáltatónak – a jogviszony megszűnésével összefüggő juttatások
kifizetésére vonatkozó szabályok alkalmazásával – legkésőbb az átadás időpontjában ki kell
fizetnie. Ezek összegét – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – a távolléti díj
alapulvételével kell meghatározni.
(3)127 A munkáltató fegyelmi határozatával összefüggő munkaügyi pert – a (4) bekezdésben
meghatározott kivétellel – meg kell szüntetni.
(4) Ha a munkaügyi per fegyelmi elbocsátás tekintetében folyik, a munkavállalói kereset
elbírálásánál
a) a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a munkáltató egészének
vagy a közalkalmazottat foglalkoztató részének a Munka Törvénykönyve,
b) a hivatalvesztés fegyelmi büntetés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a munkáltató
egészének vagy a közalkalmazottat foglalkoztató részének a köztisztviselők jogállásáról szóló
törvény
hatálya alá tartozó munkáltató számára történő átadására kerül sor.
(5)128
(6) A 34. § alkalmazásakor – amennyiben a közalkalmazottat eredeti munkakörében kell
továbbfoglalkoztatni – az átvevő munkáltató köteles az ítélet jogerőre emelkedésekor a 25/A–
25/B. §-ban foglaltak megfelelő alkalmazásával az állásfelajánlási és foglalkoztatási
kötelezettséget teljesíteni. Az átvevő munkáltató a 25/A. § (2)–(3) bekezdése szerinti
tájékoztatási kötelezettséget a jogerős ítélet közlésétől számított tizenöt napon belül köteles
teljesíteni.

653

25/D. §129 Külön törvény rendelkezik a közalkalmazott jogviszonyának átalakulásáról abban
az esetben, amikor jogszabály rendelkezése folytán a munkáltató egésze vagy egy része
(szervezeti egysége, anyagi és nem anyagi erőforrásainak vagy feladat- és hatáskörének
meghatározott csoportja) szervezeti vagy jogállás változása miatt a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló törvény hatálya alá kerül.
26. § (1) Az áthelyezésben a két munkáltatónak egymással és a közalkalmazottal kölcsönösen
meg kell állapodnia.
(2) Az áthelyezés során meg kell állapodni a közalkalmazott új munkakörében,
munkahelyében, illetményében és az áthelyezés időpontjában.
(3) Az áthelyezett közalkalmazottnak az áthelyezést megelőző közalkalmzotti jogviszonyát
úgy kell tekinteni, mintha azt új munkáltatójánál töltötte volna el.
(4)130 A munkáltató fenntartója – törvény eltérő rendelkezése hiányában – az általa fenntartott,
e törvény hatálya alá tartozó munkáltatók között kezdeményezheti a közalkalmazott
határozatlan időre szóló áthelyezését. Erre rendkívül indokolt esetben, így különösen akkor
kerülhet sor, ha annak a munkáltatónak, ahová az áthelyezés irányul, a feladatai – különösen a
munka- és pihenőidő, illetőleg a rendes szabadság kiadása szabályaira tekintettel –
munkaszervezési eszközök alkalmazásával sem teljesíthetők.
27. § (1) A határozott idejű közalkalmazotti jogviszony lemondással nem szüntethető meg.
(2)131 A határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt a 30. § (1) bekezdésének a)–d)
pontjában foglalt okok alapján a munkáltató azonnali hatállyal megszüntetheti; a
közalkalmazott részére azonban egyévi, ha a határozott időből még hátralévő idő egy évnél
rövidebb, a hátralévő időre jutó átlagkeresetét köteles előre megfizetni. Ettől eltérően, ha a
megszüntetésre a 30. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott, a közalkalmazott nem
megfelelő munkavégzése vagy – nem egészségügyi okkal összefüggő – alkalmatlansága miatt
került sor, a közalkalmazottat egyhavi átlagkereset illeti meg. Ha ekkor a határozott időből
még hátralévő idő egy hónapnál rövidebb, a munkáltató a hátralévő időre járó átlagkeresetet
köteles megfizetni.
28. § (1) A közalkalmazott a határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyt lemondással
bármikor megszüntetheti.
(2) Lemondás esetén a lemondási idő két hónap. Ezen időtartam egy részére, vagy annak
egészére a munkáltató mentesítheti a közalkalmazottat a munkavégzés alól.
29. § (1)132 Rendkívüli lemondással a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát akkor
szüntetheti meg, ha a munkáltató
a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné
teszi.
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Az indokolásból a rendkívüli lemondás okának világosan ki kell tűnnie. Vita esetén a
rendkívüli lemondás indokának valóságát és okszerűségét a közalkalmazottnak kell
bizonyítania.
(2)133 A rendkívüli lemondás jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől
számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven
belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési
idő alatt lehet gyakorolni.
(3) Rendkívüli lemondás esetén a munkáltató a közalkalmazott részére annyi időre járó
átlagkeresetét köteles kifizetni, amennyi felmentése esetén járna, továbbá a közalkalmazotti
jogviszony megszűnésének időpontját a közalkalmazottra irányadó felmentési idő
figyelembevételével kell meghatározni. A közalkalmazott követelheti felmerült kárának
megtérítését is.
(4) Rendkívüli lemondás esetén — e törvényben előírt kivételektől eltekintve — a lemondás
szabályai nem alkalmazhatók.
30. §134 (1)135 A munkáltató a közalkalmazotti jogviszonyt – a 30/A–30/B. §-ban foglalt
korlátozással – felmentéssel akkor szüntetheti meg, ha
a) megszűnt a munkáltatónak az a tevékenysége, amelyben a közalkalmazottat
foglalkoztatták;
b) az Országgyűlés, a Kormány, a költségvetési fejezetet irányító szerv vezetője, a központi
költségvetési szerv vezetője vagy az önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a
munkáltatónál létszámcsökkentést, illetve átszervezést kell végrehajtani, és emiatt a
közalkalmazott további foglalkoztatására nincs lehetőség;
c) a közalkalmazott munkaköri feladatainak ellátására tartósan alkalmatlanná vált vagy
munkáját nem végzi megfelelően;
d) a közalkalmazott a felmentés közlésének, illetőleg legkésőbb a felmentési idő kezdetének
napján nyugdíjasnak minősül (37/B. §);
e) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos
feltételeivel legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott azt írásban
kérelmezi; vagy
f) a negyven éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj [a
társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a) bekezdés]
feltételével legkésőbb a felmentési idő utolsó napján rendelkező közalkalmazott nő azt írásban
kérelmezi.
(2) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának
világosan ki kell tűnnie, és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós
és okszerű.
(3) Ha az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott alkalmatlanság a közalkalmazott
munkavégzésével vagy magatartásával függ össze, a felmentés előtt lehetőséget kell adni
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számára a vele szemben felhozott kifogások elleni védekezésre, kivéve, ha az eset összes
körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.
30/A. §136 (1)137 A 30. § (1) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott esetben, valamint, ha a
30. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt alkalmatlanság egészségügyi ok következménye –
feltéve, hogy a közalkalmazott e törvény alkalmazása szempontjából nem minősül
nyugdíjasnak –, a munkáltató a közalkalmazottat írásban tájékoztatja
a) a munkáltatón belül,
b) a munkáltató irányítása alatt álló másik munkáltatóhoz, illetve
c) a munkáltató fenntartója által fenntartott más, e törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz
az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá – egészségügyi
alkalmatlanság esetén – egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen munkakör
felajánlásának lehetőségéről. A közalkalmazott a tájékoztatás közlésétől számított két
munkanapon belül írásban nyilatkozik a munkakör-felajánlási lehetőség igénybevételéről. Ha
a közalkalmazott a határidő leteltéig a nyilatkozattételt elmulasztja, azt úgy kell tekinteni,
mintha a munkakör-felajánlási lehetőséget nem igényelte volna. A munkakör-felajánlási
lehetőség igénybevételekor a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő
megszüntetésére csak akkor kerülhet sor, ha az a)–c) pontban foglalt munkáltatónál a
közalkalmazott az iskolai végzettségének és szakképzettségének, szakképesítésének, továbbá
– egészségügyi alkalmatlanság esetén – egészségi állapotának megfelelő másik betöltetlen
munkakör nincs, vagy ha a közalkalmazott az ilyen munkakörbe történő áthelyezéshez, illetve
kinevezése módosításához nem járul hozzá.
(2) Ha a közalkalmazott az (1) bekezdés szerint kéri betöltetlen munkakör felajánlását, a
munkáltató a fenntartóját, illetőleg az (1) bekezdés b) pontjában említett munkáltatót köteles
haladéktalanul megkeresni. A megkeresés kizárólag az érintett közalkalmazottnak az e
törvény 5. számú melléklete szerinti közalkalmazotti alapnyilvántartás II–VII. pontjaiban
foglalt adatait és az általa betöltött munkakör megnevezését tartalmazza.
(3)138 A munkáltató fenntartója a 30/E. § szerinti nyilvántartás felhasználásával a
megkereséstől számított öt napon belül közvetlenül tájékoztatja a közalkalmazott
munkáltatóját azokról a betöltetlen munkakörökről, amelyek az (1) bekezdés alapján a
közalkalmazott részére felajánlhatók.
(4)139 Az (1)–(3) bekezdést, továbbá a 30/C. § (1) bekezdés a) pontját, (2) bekezdés a) pontját
és (3)–(4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell a munkáltató jogutód nélküli
megszűnésekor is azzal, hogy
a) felmentésen a munkáltató jogutód nélküli megszűnését kell érteni, és
b) a 30/A. § és 30/C. § szerinti eljárást legalább a munkáltató jogutód nélküli megszűnése
előtt tíz nappal be kell fejezni.
30/B. §140 (1)141 A 30. § (1) bekezdésének b) pontja szerinti létszámcsökkentést elrendelő
döntés esetén nem szüntethető meg felmentéssel azoknak az azonos munkakört betöltő, e
törvény alkalmazásában nyugdíjasnak nem minősülő közalkalmazottaknak a jogviszonya,
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akik együttesen írásban, egy nyilatkozatba foglaltan olyan tartalommal kérik kinevezésükben
a munkaidő mértékének módosítását, hogy az a munkáltató által közölt, a közalkalmazottak
között kérelmük szerint elosztható napi vagy heti munkaidő együttes mértékét nem haladja
meg. A kérelmet az abban részes valamennyi közalkalmazottnak alá kell írnia, megjelölve a
kinevezésében kikötendő munkaidő mértékét, amely napi négy óránál rövidebb nem lehet,
kivéve, ha a 30/C. § (1) bekezdés b) pontja alapján a munkáltató erre lehetőséget ad. Több, a
feltételeknek megfelelő kérelem esetén a munkáltató – a (2) bekezdésben foglaltaktól eltérően
– mérlegelési jogkörében dönt arról, hogy mely kérelem alapján módosítja az azt benyújtó
közalkalmazottak kinevezését.
(2) A munkáltató köteles a kérelemben foglaltak szerint a kinevezést módosítani. Az
illetmény összegét – a felek közalkalmazottra kedvezőbb megállapodásának hiányában – a
kinevezés módosítását közvetlenül megelőző illetmény alapulvételével, a rész- és a teljes
munkaidő arányában kell megállapítani.
30/C. §142 (1) A munkáltató a 30/A. §-ban foglalt állásfelajánlás során a felmentés közlésének
tervezett időpontja előtt legalább tíz nappal köteles írásban tájékoztatni a közalkalmazottat
a)143 a 30/A. § (3) bekezdése szerinti felajánlható munkakörről (munkakörökről), továbbá
b)144 a 30/B. § szerinti lehetőségről és a tervezett felmentéssel esetlegesen érintettek nevéről,
munkakörük megnevezéséről, továbbá a kinevezésmódosítással a közalkalmazottak között
elosztható munkaidő mértékének felső határáról, illetve – döntése esetén – a napi négy óránál
rövidebb munkaidő kikötésének lehetőségéről.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatást követő öt napon belül
a) a közalkalmazott írásban nyilatkozik a felajánlott munkakör elfogadásáról, illetve
b) a 30/B. § (1) bekezdés szerinti kérelmet a munkáltatóval közölni kell.
(3) A munkakör elfogadása esetén a munkáltató gondoskodik a kinevezés megfelelő
módosításáról, illetve kezdeményezi a közalkalmazott áthelyezését. Ha felajánlható munkakör
nincs vagy a közalkalmazott a felajánlott munkakört elutasította, ezt a felmentést tartalmazó
iratban a munkáltatónak fel kell tüntetnie. A (2) bekezdés szerinti nyilatkozat elmaradását a
munkakör elutasításának kell tekinteni.
(4) A 30/A. §-ban foglaltak teljesítésével felajánlott munkakör elfogadását a kinevezés
módosításához vagy az áthelyezéshez történő közalkalmazotti hozzájárulásnak kell tekinteni.
A (2) bekezdés a) pontjában foglalt nyilatkozat elmaradását a felajánlott munkakör
elutasításának kell tekinteni.
30/D. §145 (1) Két vagy több helyi önkormányzat írásban megállapodást köthet a 30/A. §-ban
foglaltak szerinti tájékoztatás teljesítésére a megállapodásban részes helyi önkormányzat által
fenntartott munkáltatónál a 30. § (1) bekezdésének a)–b) pontja szerinti, valamint az
egészségügyi alkalmatlanság miatti felmentés megelőzése érdekében.
(2) A megállapodás hatálya kiterjed az azt kötő önkormányzatok fenntartásában lévő, e
törvény hatálya alatt működő valamennyi munkáltatóra, melyeknél a helyben szokásos módon
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kell a megállapodásról a közalkalmazottakat tájékoztatni. A megállapodásban továbbá
rendelkezni kell annak időbeli hatályáról.
(3) A megállapodás alapján a 30/A. és 30/C. §-ban foglaltakat az önkormányzat, illetve a
munkáltató azzal az eltéréssel köteles teljesíteni, hogy a tájékoztatás teljesítése érdekében a
munkáltató fenntartója mellett a megállapodásban részes többi önkormányzatot is köteles
megkeresni, amelyek a munkáltatót közvetlenül értesítik az álláshelyekről, illetve azok
hiányáról.
30/E. §146 (1)147 Az e törvény hatálya alá tartozó munkáltató fenntartója elektronikus
adatnyilvántartást vezet
a) a munkáltató, továbbá
b) a saját munkáltatói szervezete e törvény hatálya alá tartozó
betöltetlen munkaköreiről, az ahhoz szükséges képesítési előírásokról és egészségügyi
feltételeiről.
(2) A munkáltató legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor köteles tájékoztatni
a fenntartót a megszűnés következtében betöltetlenné váló munkakör
a) megnevezéséről, továbbá
b) a betöltéséhez szükséges iskolai végzettségről, szakképzettségről és szakképesítésről,
illetve egészségügyi alkalmassági feltételekről.
30/F. §148 A 30/A–30/E. § rendelkezéseit a közoktatási ágazatban a külön törvény alapján
megállapított, a munkaerő-gazdálkodásra vonatkozó szabályokban foglalt eltéréssel kell
alkalmazni.
31. § (1)149 A közalkalmazotti jogviszonyt a munkáltató felmentéssel nem szüntetheti meg az
alábbiakban meghatározott időtartam alatt:
a) a külföldön nemzetközi szervezetnél, vagy államközi egyezmény végrehajtásaként idegen
állami, illetőleg egyéb intézménynél munkára kötött megállapodás alapján külföldön végzett
munka;
b) a tartósan külföldi szolgálatot teljesítő személy külföldre utazására tekintettel fizetés
nélküli szabadságban részesült házastársánál a fizetés nélküli szabadság;
c) az ösztöndíjjal külföldi tanulmányútra kiküldött a tanulmányút és az esetleges előzetes
tanfolyam, valamint
d) a munkáltató által vagy hozzájárulásával más szervek által iskolai vagy iskolarendszeren
kívüli képzésre küldés miatt a munkavégzés alóli felmentés
ideje.
(2)150 A felmentési idő, ha az (1) bekezdésben meghatározott felmentési védelem időtartama
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a) a tizenöt napot meghaladja, ezt követően csak tizenöt nap,
b) a harminc napot meghaladja, ezt követően csak harminc nap
elteltével kezdődhet el.
31/A. §151 A felmentési védelem fennállása szempontjából a felmentés közlésének időpontja
az irányadó. Ettől eltérően
a) a 30/A. § (1) bekezdésében foglalt munkakör-felajánlási lehetőség, illetve
b) a 30/B. § (1) bekezdése szerinti kinevezésmódosítási lehetőség esetén
az erről szóló tájékoztatás közlésének időpontja irányadó a felmentési védelem fennállása
tekintetében.
32. § (1) A közalkalmazotti jogviszony csak különösen indokolt esetben szüntethető meg
felmentéssel
a) ha a közalkalmazott házastársa (élettársa) nem rendelkezik önálló, legalább az országosan
kötelező legkisebb munkabérnek megfelelő jövedelemmel és legalább három eltartott
gyermeke van;
b) ha a közalkalmazott egyedülálló, eltartott gyermeke tizennyolc éves koráig, valamint
c) ha a közalkalmazott házastársa sorkatonai, illetve polgári szolgálatot teljesít.
(2)152 Ha a 30/A. § (1) bekezdése szerinti munkáltatónál van olyan munkakör, amelynek
ellátására az (1) bekezdésben említett közalkalmazott alkalmas, a közalkalmazotti jogviszonyt
mindaddig nem lehet felmentéssel megszüntetni, amíg a közalkalmazott ilyen munkahelyre
áthelyezhető, feltéve, hogy ezt elvállalja. Nem terheli ez a kötelezettség a munkáltatót, ha a
felmentés indoka – az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve – a 30. § (1) bekezdésének
c)–d) pontján alapul. A munkáltató munkakör-felajánlásával kapcsolatban a 30/A. § és a 30/C.
§ szerint köteles eljárni.
33. § (1)153 Felmentés esetén a felmentési idő legalább hatvan nap, de a nyolc hónapot nem
haladhatja meg. Ettől eltérően, ha a felmentés – az egészségügyi alkalmatlanság esetét kivéve
– a 30. § (1) bekezdésének c) pontján alapul, a felmentési idő harminc nap.
(2)154 Ha hosszabb felmentési időben a felek nem állapodnak meg és a kollektív szerződés
sem ír elő ilyet, a hatvannapos felmentési idő a közalkalmazotti jogviszonyban töltött
a) öt év után egy hónappal;
b) tíz év után két hónappal;
c) tizenöt év után három hónappal;
d) húsz év után négy hónappal;

659

e) huszonöt év után öt hónappal;
f) harminc év után hat hónappal
meghosszabbodik.
Kollektív szerződés 8 hónapnál hosszabb felmentési időt nem állapíthat meg.
(3)155 A munkáltató legalább a felmentési idő felére köteles a közalkalmazottat mentesíteni a
munkavégzés alól. A munkavégzés alól a közalkalmazottat — a mentesítési idő legalább
felének megfelelő időtartamban a kívánságának megfelelő időben és részletekben kell
felmenteni.
(4)156
33/A. §157 (1) A munkáltató a gyakornoki idő tartama alatt a közalkalmazotti jogviszonyt
rendkívüli felmentéssel megszüntetheti, ha a közalkalmazott
a) a közalkalmazotti jogviszonyból eredő lényeges kötelezettségét szándékosan vagy súlyos
gondatlansággal jelentős mértékben megszegi, vagy
b) olyan magatartást tanúsít, amely a közalkalmazotti jogviszony fenntartását lehetetlenné
teszi.
(2)158 A munkáltató köteles a rendkívüli felmentést a 30. § (2) bekezdése szerint
megindokolni. Az indokolásból a rendkívüli felmentés okának világosan ki kell tűnnie. Vita
esetén a rendkívüli felmentés indokának valóságát és okszerűségét a munkáltatónak kell
bizonyítania. A rendkívüli felmentés közlése előtt lehetőséget kell adni a közalkalmazottnak a
tervezett intézkedés indokainak megismerésére és a vele szemben felhozott kifogások elleni
védekezésre, kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem
várható el.
(3) A rendkívüli felmentés jogát az annak alapjául szolgáló okról való tudomásszerzéstől
számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől számított egy éven
belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntetőeljárás megindítására nyitva álló elévülési
idő alatt lehet gyakorolni.
(4) Rendkívüli felmentés esetén – e törvényben előírt kivételektől eltekintve – a felmentés
szabályai nem alkalmazhatók.
34. §159 (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a közalkalmazott közalkalmazotti
jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a közalkalmazott abban az esetben kérheti az eredeti
munkakörében történő továbbfoglalkoztatását, ha
a)160 a megszüntetés a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe (Munka Törvénykönyve
4. §), az egyenlő bánásmód követelményébe (Munka Törvénykönyve 5. §), illetve felmentési
védelembe [31. §, valamint Munka Törvénykönyve 90. §-ának (1) bekezdése] ütközik, vagy a
munkáltató megszegi a felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [30/A–30/D. §;
32. § (2) bekezdése], vagy
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b)161 a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselő, a közalkalmazotti tanács tagjának
(elnökének, a közalkalmazotti megbízottnak), illetve a munkavédelmi képviselőnek
(munkavédelmi bizottság tagjainak) közalkalmazotti jogviszonyát a 45–53. és az 54/A. §okba, a Munka Törvénykönyve 28. §-ába, 62/A. §-ába, vagy a munkavédelemről szóló
törvény 76. §-ának (3) bekezdésébe ütköző módon szüntette meg,
c)162 a fegyelmi felelősség nem áll fenn, vagy annak megállapítása esetén az elbocsátás
fegyelmi büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a közalkalmazott elmaradt
illetményét (egyéb járandóságait), továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével
összefüggésben felmerült kárát is.
(3) Ha a közalkalmazotti jogviszony (1) bekezdésben foglalt módon történő jogellenes
megszüntetése esetén a közalkalmazott az eredeti munkakörébe való visszahelyezést nem
kéri, a közalkalmazotti jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre
emelkedésének napján szűnik meg. Ekkor – a (2) bekezdésben foglaltakon felül a bíróság a
munkáltatót – az eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak
következményei súlyának mérlegelésével – a közalkalmazott legalább két, legfeljebb tizenkét
havi átlagkeresetének megfelelő összeg megfizetésére kötelezi.
(4)163 Ha a közalkalmazotti jogviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon szüntették
meg jogellenesen, a közalkalmazotti jogviszony a megszüntetésről szóló jognyilatkozat
szerinti időpontban megszűnik, de a közalkalmazott részére – az eset összes körülményeinek,
így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése alapján – legalább
két, legfeljebb harminchat havi átlagkeresetnek megfelelő átalány-kártérítést kell fizetni.
(5)164 A (2) bekezdésben foglalt esetben nem kell megtéríteni az illetménynek (egyéb
járandóságnak), illetve a kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellő
gondosság mellett megtérülhetett volna. A kellő gondosság elmulasztásának különösen azt
kell tekinteni, ha a közalkalmazott az állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt a
munkavégzésre irányuló jogviszony létesítése érdekében, nem köt álláskeresési
megállapodást, illetve az e szerv által felajánlott – a foglalkoztatás elősegítéséről szóló
jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel – megfelelő munkahelyet elutasítja, továbbá
maga nem keres aktívan munkahelyet. A bíróság a kellő gondosság elmulasztásának az
elmaradt illetmény, egyéb járandóságok, illetve a közalkalmazotti kár megtérítésével
kapcsolatos következményét az eset összes körülményének mérlegelése alapján állapítja meg.
(6) A közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya nem felmentéssel szűnt meg – a (2)–
(5) bekezdésben foglaltakon kívül – megilleti a munkavégzés alóli felmentés idejére járó
átlagkeresete és a felmentés esetén járó végkielégítés is.
(7)165 Ha a közalkalmazotti jogviszony a 22. § (16) bekezdése alapján e törvény erejénél
fogva megszűnt, és a bíróság megállapította a közalkalmazott „nem megfelelt” minősítésének
jogellenességét,
a)166 ha a munkáltató eljárása a rendeltetésszerű joggyakorlás vagy az egyenlő bánásmód
követelményébe ütközött, az (1)–(3), illetve az (5) és (6) bekezdésben foglaltakat,
b)167 az a) pontba nem tartozó esetben a (4)–(6) bekezdésben foglaltakat
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kell megfelelően alkalmazni.
35. §168 (1) Amennyiben a közalkalmazotti jogviszonyt a közalkalmazott valamely
közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabály rendelkezéseinek megszegésével szünteti
meg, azt úgy kell elbírálni, mintha közalkalmazotti jogviszonya elbocsátás folytán szűnt volna
meg. A közalkalmazott ekkor köteles a munkáltató részére a lemondási időre járó
átlagkeresetének megfelelő összeget megfizetni. Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony
megszüntetése kizárólag azért jogellenes, mert a közalkalmazott lemondási idő egy részét
nem tölti le, megtérítési kötelezettsége a le nem töltött idővel arányos.
(2) Ha a közalkalmazott a határozott időtartamú jogviszonyát szünteti meg jogellenesen, az
(1) bekezdésben meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni. Ha azonban a határozott
időből még hátralévő időtartam rövidebb, mint az (1) bekezdés szerinti időtartam, a
munkáltató csak a hátralévő időre járó átlagkereset megfizetését követelheti.
(3) A munkáltató jogosult az (1), illetve (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó
kárának érvényesítésére is.
(4) A munkáltató (1)–(3) bekezdés alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére a Munka
Törvénykönyve munkavállaló által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályai (Mt. 173.
§) az irányadók.
36. § (1) A munkáltató a közalkalmazotti jogviszony megszűnésekor a közalkalmazott részére
közalkalmazotti igazolást ad.
(2)169 A közalkalmazotti igazolásnak – a Munka Törvénykönyve 98. § (2) bekezdésének a)–e)
pontjában és (3)–(4) bekezdésében foglaltakon túlmenően – tartalmaznia kell
a) a közalkalmazott munkakörét,
b) a 22. § (8) bekezdés a)–c) pontjában meghatározottakat, a sor- és tartalékos katonai,
valamint a polgári szolgálat és a szülési szabadság időtartamát,
c) minden olyan, a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének évében munkában nem töltött
időt, amely alatt a közalkalmazott átlagkereset fizetésben részesült,
d)170
e) a jubileumi jutalom kifizetését és ennek időpontját,
f) a közalkalmazott 37. § (7) bekezdésében meghatározott, emelt összegű végkielégítésben
való részesülését, továbbá
g) a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének módját, és ha e törvény indokolási
kötelezettséget ír elő, a megszüntetés okát. Ez utóbbiakat a közalkalmazott kérésére a
közalkalmazotti igazolásból mellőzni kell.
37. § (1)171 Végkielégítés illeti meg a közalkalmazottat, ha közalkalmazotti jogviszonya
a) felmentés,
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b) rendkívüli lemondás,
c) a munkáltató jogutód nélküli megszűnése következtében vagy
d) a (3) bekezdés szerint szűnik meg.
(2)172 Nem jogosult végkielégítésre a közalkalmazott, ha felmentésére – az egészségügyi okot
kivéve – tartós alkalmatlansága vagy nem megfelelő munkavégzése miatt került sor. Nem jár
továbbá végkielégítés a közalkalmazottnak, ha legkésőbb a közalkalmazotti jogviszony
megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. §].
(3)173 Ha a közalkalmazottal ugyanazon munkáltató legalább két alkalommal határozott időre
szóló közalkalmazotti jogviszonyt létesít, és a korábbi közalkalmazotti jogviszony
megszűnése, valamint az újabb közalkalmazotti jogviszony létesítésének időpontja között hat
hónapnál hosszabb idő nem telt el, a közalkalmazott végkielégítésre jogosult, feltéve, hogy
közalkalmazotti jogviszonya a 27. § (2) bekezdés szerinti eljárásban, a 30. § (1) bekezdés a)
vagy b) pontjában foglalt okok alapján kerül megszüntetésre, vagy a 25. § (1) bekezdés a)
pontja szerint szűnik meg. Kettőnél több határozott idejű közalkalmazotti jogviszony esetén a
hat hónapnál hosszabb megszakítás előtt fennállt jogviszonyok időtartamát nem lehet
figyelembe venni. A végkielégítésre való jogosultság megállapításakor a (6) bekezdést kell
alkalmazni azzal, hogy az e bekezdés szerinti jogcímen megszűnt vagy megszüntetett
határozott idejű jogviszonyok időtartamát kell összeszámítani. Ha az első mondatban szereplő
okokra alapított megszüntetés vagy megszűnés alapján a közalkalmazott végkielégítésre vált
jogosulttá, az azonos felek közötti újabb határozott idejű kinevezés esetén a végkielégítésre
való jogosultság megállapításakor figyelmen kívül kell hagyni azon közalkalmazotti
jogviszonyok időtartamát, amelyekre tekintettel a korábbi végkielégítés kifizetése megtörtént.
(4)174 A végkielégítésre való jogosultság feltétele, hogy a közalkalmazott a (6) bekezdésben
meghatározott175 időtartamú közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezzen. A közalkalmazott
végkielégítésre való jogosultságának megállapításánál — az áthelyezést kivéve — nem lehet
beszámítani a korábbi közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt. A végkielégítésre való
jogosultság szempontjából emellett figyelmen kívül kell hagyni a 22. § (8) bekezdés b) és c)
pontjában meghatározott időtartamot is, kivéve a közeli hozzátartozó, valamint a tizennégy
éven aluli gyermek gondozása, ápolása céljából, továbbá a tizenkét éven aluli gyermek
betegsége esetén az otthoni ápolás érdekében igénybe vett fizetés nélküli szabadság
időtartamát.
(5)176 A végkielégítésre való jogosultság megállapításánál figyelembe kell venni
a) jogutódlás esetén a jogelődnél,
b) a munkáltató egészének vagy egy részének átadása esetén az átadó munkáltatónál
munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is [Mt. 86/C. § (5) bekezdés,
25/B. § (6) bekezdés].
(6)177 A közalkalmazott végkielégítésének mértéke, ha a közalkalmazotti jogviszonyban
töltött idő legalább
a) három év: egy havi,
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b) öt év: két havi,
c) nyolc év: három havi,
d) tíz év: négy havi,
e) tizenhárom év: öt havi,
f) tizenhat év: hat havi,
g) húsz év: nyolc havi
átlagkeresetének megfelelő összeg.
(7)178 A végkielégítés a (6) bekezdésben meghatározott mértéke négyhavi átlagkereset
összegével emelkedik, ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya az öregségi
nyugdíjra [37/B. § (1) bekezdés a) pont] vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való
jogosultság megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt
összegű végkielégítés a közalkalmazottat, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt
összegű végkielégítésben részesült.
(8)179 A végkielégítés mértéke a (6)—(7)180 bekezdésben foglaltak kétszeresének megfelelő
összeg, ha a közalkalmazotti jogviszony rendkívüli lemondás folytán szűnt meg.
(9)181 A végkielégítés összegének a felére jogosult a közalkalmazott, ha felmentésére vagy
közalkalmazotti jogviszonyának a 25. § (1) bekezdés c) pontja szerinti megszűnésére azért
került sor, mert a munkáltató által felajánlott, a 30/A. § szerinti munkakörbe helyezéséhez
szükséges kinevezés módosításához, illetőleg áthelyezéséhez nem járult hozzá vagy a
felajánlott megfelelő munkakör elfogadásáról nem nyilatkozott, kivéve, ha a hozzájárulását
alapos indokkal tagadta meg, így különösen, ha
a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,
b) teljes munkaidőre szóló kinevezés esetén hat óránál rövidebb részmunkaidőben történő
foglalkoztatást, illetve hat óránál rövidebb részmunkaidő esetén teljes munkaidőben történő
foglalkoztatást ajánlanak fel, és utóbbi esetben a munkaidő mértékének növekedése a
közalkalmazott személyes, illetve családi körülményeire figyelemmel aránytalan sérelemmel
járna,
c) a korábbi határozatlan idejű helyett határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyt ajánlanak
fel, vagy
d) az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és
visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő közalkalmazott
esetében a másfél órát meghaladja, kivéve, ha az utazási idő mértéke közalkalmazotti
jogviszonyában az említett időtartamot elérte.
Az a) pont alkalmazásakor a felajánlott illetmény a közalkalmazott fizetési osztálya és
fokozata szerinti garantált illetménye mértékénél nem lehet alacsonyabb összegű.
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(10)182 Amennyiben a közalkalmazotti jogviszony felmentés következtében szűnik meg, a
végkielégítést a munkáltató a felmentési idő utolsó napján köteles a közalkalmazott részére
kifizetni.
(11)183 A végkielégítést a munkáltató költségére a közalkalmazott tartózkodási helyére kell
megküldeni.
(12)184 Ha a közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely
költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely
gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít,
a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) a felmentési időből hátralevő idő tekintetében átlagkeresetre nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló
időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre
jogosító idejét is számításba kell venni.
37/A. § (1)185 A közalkalmazotti jogviszony megszüntetésekor (megszűnésekor) a
közalkalmazott részére az utolsó munkában töltött napon – a 37. § (10) bekezdésében
foglaltak kivételével – ki kell fizetni az illetményét, egyéb járandóságait, valamint ki kell adni
a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban186 előírt
igazolásokat. Ha az utolsó munkában töltött napon esedékes igazolások tartalma a
közalkalmazotti jogviszony megszűnésének időpontjáig módosításra, illetve kiegészítésre
szorul, a munkáltató köteles a módosított igazolást a közalkalmazotti jogviszony
megszűnésétől számított 3 munkanapon belül kiadni.
(2)187 A közalkalmazott a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó
átlagkeresetre havonta egyenlő részletekben jogosult.
37/B. §188 (1)189 E törvény alkalmazása szempontjából a közalkalmazott akkor minősül
nyugdíjasnak, ha
a)190 a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény191 szerinti öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel rendelkezik (öregségi
nyugdíjra való jogosultság), illetve
b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
e) szolgálati nyugdíjban, vagy
f) korengedményes nyugdíjban, vagy
g) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, illetőleg
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h) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban
részesül.
(2) A közalkalmazott akkor részesül az (1) bekezdés b)–h) pontokban felsorolt
nyugellátásban, amikor a nyugellátást kérelmére megállapították.
(3)192 Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, e törvény alkalmazásában nyugdíjasnak
minősül az a közalkalmazott, aki
a) az előrehozott nyugdíj feltételeivel rendelkezik és felmentésére a 30. § (1) bekezdés e)
pontja alapján kerül sor,
b) a negyven éves szolgálati idővel igénybe vehető öregségi teljes nyugdíj feltételével
rendelkezik, és felmentésére a 30. § (1) bekezdés f) pontja alapján kerül sor.
(4)193 A közalkalmazott köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.
38. §194 (1)195 A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a
munkaviszony megszűnéséről és megszüntetéséről szóló rendelkezései közül (Harmadik rész,
IV. fejezet) a 77/A. §, a 86–86/E. §-a, a 87. §-ának (1) bekezdése, a 87/A. §-a, a 88. §-a, a 89.
§-ának (1)–(6) bekezdése, a 90. § (4) bekezdése, a 92. §-a, a 93. §-ának (1) és (2) bekezdése, a
95. és 96. §-a, a 98. §-ának (1) bekezdése, a 99–101. §-a nem alkalmazható.
(2)196
(3)197 Az (1) bekezdéstől eltérően a nemzetbiztonsági szolgálatoknál fennálló közalkalmazotti
jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének 94/A–94/F. §-a rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
(4)198 A létszámcsökkentést eredményező döntést megelőzően a miniszter az ágazati
(alágazati) érdekegyeztető fórumban, az önkormányzat az önkormányzati érdekegyeztető
fórumban – az érdekegyeztetésben részt vevő felekkel – tárgyalást kezdeményez.
38/A. §199 (1) A Munka Törvénykönyve 94/A. § (1) bekezdése azzal az eltéréssel
alkalmazandó, hogy csoportos létszámcsökkentésnek minősül, ha a munkáltató a
működésével összefüggő ok miatt a döntést megelőző féléves átlagos statisztikai létszáma
szerint
a) húsz fő vagy annál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább öt fő,
b) húsznál több és száznál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább tíz fő,
c) száz vagy annál több, de háromszáznál kevesebb közalkalmazott foglalkoztatása esetén
legalább a közalkalmazottak tíz százaléka,
d) háromszáz vagy annál több közalkalmazott foglalkoztatása esetén legalább harminc
közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyát kívánja harmincnapos időszakon (Munka
Törvénykönyve 94/C. §) belül megszüntetni.
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(2)200 A Munka Törvénykönyve csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályait azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy
a)201 rendes felmondáson felmentést, illetve a Munka Törvénykönyve 88. §-ának (2)
bekezdése szerinti munkáltatói intézkedésen az e törvény 27. §-ának (2) bekezdése által
szabályozott azonnali hatályú megszüntetést kell érteni, ha ezek közlésére a 30. § (1)
bekezdésének a) és b) pontja alapján kerül sor,
b) a Munka Törvénykönyve 94/E. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatással egyidejűleg
a munkáltató intézkedik a 30/A. § (2) bekezdésében szereplő kötelezettsége teljesítése
érdekében,
c) a Munka Törvénykönyve 94/E. §-ának (1) bekezdésében foglalt tájékoztatást megelőzően a
munkáltató intézkedik a 30/C. § (1) bekezdése b) pontja szerinti kötelezettsége teljesítésének
érdekében.
(3) A miniszter és az önkormányzat a létszámcsökkentést eredményező döntésének
meghozatala előtt az ágazati (alágazati) érdekegyeztető tanácsban, illetve az önkormányzati
érdekegyeztető tanácsban – az érdekegyeztetésben részt vevő felekkel – egyeztetést
kezdeményez.
III. fejezet
A munkavégzés
39. § (1) A munkáltató elősegíti a közalkalmazott munkakörével összefüggő képzésben,
illetve továbbképzésben való részvételét.
(2)202 A közalkalmazott a munkaköri feladatait a közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
szabályoknak, az egyéb szakmai szabályoknak és szokásoknak, valamint a munkáltató
utasításainak megfelelően, a közérdek figyelembevételével látja el.
(3)203 A munkáltató tartósan magas színvonalú munkavégzés vagy kiemelkedő
munkateljesítmény esetén
a) a „B”, „C” vagy „D” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak munkatársi, illetve
főmunkatársi,
b) az „E”, „F”, „G”, „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba besorolt közalkalmazottnak
tanácsosi, illetve főtanácsosi
címet adományozhat.
(4)204 Végrehajtási rendelet a (3) bekezdésben foglaltakon kívül egyéb címeket is alapíthat és
megállapíthatja az adományozás feltételeit.
40. §205 (1) A közalkalmazottat
a)206 vezetőként a vezetői megbízást követő második év elteltével, valamint a magasabb
vezetői vagy vezetői megbízás lejárta előtt legalább három hónappal,
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b) a várakozási idő 65. § (3) bekezdés szerinti csökkentése előtt, kivéve, ha a várakozási idő
csökkentése kötelező,
c) a 66. § (1)–(3) bekezdés, a 66/A. § (1) bekezdés, illetve a 79/E. § szerinti garantáltnál
magasabb összegű illetmény megállapítása előtt,
d) a 66. § (8) bekezdés szerinti esetben, illetve
e) kérésére, legkorábban közalkalmazotti jogviszonyának keletkezését, illetve a korábbi
minősítését követő három évet követően, illetve közalkalmazotti jogviszonyának megszűnése
esetén,
f) címadományozást megelőzően, illetve
g) gyakornoki ideje alatt a 22. § (15) bekezdésében foglalt esetben
minősíteni kell.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a munkáltató mérlegelési jogkörében eljárva
is minősítheti a közalkalmazottat.
(3) Nem kerülhet sor a közalkalmazott minősítésére – az (1) bekezdés e) pontban és a (2)
bekezdésben foglaltak kivételével –, ha korábbi minősítésének, illetve a közalkalmazotti
jogviszonya létesítésének időpontjától tizenkét hónap nem telt el. Ez esetben a korábbi
minősítés eredményét kell irányadónak tekinteni.
(4) A minősítés célja a közalkalmazott munkaköri feladatai ellátásának megítélése, az ezt
befolyásoló ismeretek, képességek, személyi tulajdonságok értékelése, továbbá a szakmai
fejlődés elősegítése.
(5) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. A minősítést az 1. számú
melléklet szerinti minősítési lap alkalmazásával kell elvégezni. Végrehajtási rendelet
munkakörönként meghatározza a mellékletben foglaltakhoz képest az ágazatba tartozó
munkakörhöz kapcsolódó további, illetve a minősítésből kizárt szempontokat.
(6) A minősítés a közalkalmazott személyi adatain túl csak a munkakör betöltésével
kapcsolatos tényeket és a ténymegállapításokon alapuló értékelést tartalmazhat. A minősített
alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni köteles.
(7) A minősítés során az egyes minősítési szempontok értékelésekor a következő
pontszámokat kell alkalmazni:
a) kiemelkedő minősítés három pont,
b) megfelelő minősítés kettő pont,
c) kevéssé megfelelő minősítés egy pont,
d) nem megfelelő minősítés nulla pont.
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(8) A közalkalmazott minősítésének eredményeként kiválóan alkalmas, alkalmas, kevéssé
alkalmas, illetve alkalmatlan minősítést kaphat. A minősítés eredményét az egyes minősítési
szempontok értékelésekor adható legmagasabb pontszámnak a ténylegesen adott
pontszámokhoz viszonyított aránya alapján a következők szerint kell megállapítani:
a) nyolcvantól száz százalékig kiválóan alkalmas,
b) hatvantól hetvenkilenc százalékig alkalmas,
c) harminctól ötvenkilenc százalékig kevéssé alkalmas,
d) harminc százalék alatt alkalmatlan
minősítést kap a közalkalmazott. Ettől eltérően, a közalkalmazott alkalmatlan minősítést kap,
ha legalább egy minősítési szempont értékelése nem megfelelő.
(9) A közalkalmazottal minősítését ismertetni kell, és annak egy példányát az ismertetésekor a
közalkalmazottnak át kell adni. A megismerés tényét a közalkalmazott a minősítésen
aláírásával igazolja, továbbá feltüntetheti esetleges észrevételeit is.
(10) A minősítési lap egy példányát a közalkalmazotti alapnyilvántartás tartalmazza.
(11) A közalkalmazott a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi
jogát sértő megállapításának megsemmisítését a minősítés közlésétől számított harminc napon
belül a bíróságtól kérheti.
(12) Az e §-ban foglaltakat nem kell alkalmazni, ha törvény a munka értékelésével
kapcsolatosan e szabályoktól eltérő rendelkezéseket állapít meg a közalkalmazottak
tekintetében, és végrehajtási rendelet a (8) bekezdésben foglaltak szerint meghatározza a
minősítési eredménnyel való egyenértékűség feltételeit.
41. §207 (1) A közalkalmazott nem létesíthet munkavégzésre irányuló további jogviszonyt, ha
az a közalkalmazotti jogviszonya alapján betöltött munkakörével összeférhetetlen.
(2) A magasabb vezető, vezető, továbbá a pénzügyi kötelezettségvállalásra jogosult
közalkalmazott munkakörével, vezető megbízásával összeférhetetlen
a) ha közeli hozzátartozójával [Mt. 139. § (2) bekezdés] irányítási (felügyeleti), ellenőrzési
vagy elszámolási kapcsolatba kerülne,
b)208 a munkáltatóéval azonos, vagy ahhoz hasonló tevékenységet is végző, illetve a
munkáltatóval rendszeres gazdasági kapcsolatban álló más gazdasági társaságban betöltött
vezető tisztségviselői, felügyelőbizottsági tagság.
(3)209 A (2) bekezdés b) pontja az egészségügyi szolgáltatónál, valamint a helyi önkormányzat
által a feladatkörébe tartozó egészségügyi közszolgáltatások ellátására létesített, továbbá az
egészségügyért felelős miniszter ágazati irányítási jogkörébe tartozó, egészségügyi
szolgáltatást nem nyújtó költségvetési szervnél létesített közalkalmazotti jogviszonyra nem
alkalmazható.
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(4)210 A felsőoktatási intézményben – a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény
121. §-ának (8) bekezdésében az intézményi társaságokkal kapcsolatosan előírt korlátozás
megtartása mellett – a magasabb vezető és a vezető megbízásával nem összeférhetetlen a
gazdasági társaságban betöltött igazgatósági, felügyelőbizottsági tagság.
(5)211 A (2) bekezdés b) pontjától eltérően a kutatás-fejlesztésről és a technológiai
innovációról szóló törvény szerinti költségvetési kutatóhely által foglalkoztatott
közalkalmazott a hasznosító vállalkozásnak – a munkáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával
– tagja vagy vezető tisztségviselője lehet, illetve azzal munkavégzésre irányuló további
jogviszonyt létesíthet.
41/A. §212
42. § A munkáltató a vele közalkalmazotti jogviszonyban álló közalkalmazottal munkaköri
feladatai ellátására munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet.
43. § (1) Amennyiben a közalkalmazott munkaideje a közalkalmazotti jogviszonyban és a
munkavégzésre irányuló további jogviszonyban — részben vagy egészben — azonos
időtartamra esik, a munkavégzésre irányuló további jogviszony csak a munkáltató előzetes
írásbeli hozzájárulásával létesíthető.
(2) A hozzájárulás megtagadásával szemben munkaügyi jogvita nem kezdeményezhető.
43/A. §213 (1)214 A 41–43. §-ban foglaltakon túlmenően, a helyi önkormányzatok által
fenntartott szolgáltató feladatokat ellátó egyes – jogszabály szerinti – költségvetési szerveknél
nem bízható meg magasabb vezető, illetőleg vezető beosztás ellátásával az, aki – illetőleg,
akinek közeli hozzátartozója – a szerv fő tevékenységével azonos vállalkozói tevékenységet
végez, az ilyen tevékenységet végző és az intézménnyel gazdasági kapcsolatban álló
gazdasági társasággal, illetőleg munkáltatóval tagsági viszonyban, munkaviszonyban, további
munkaviszonyban, illetőleg munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.
(2)215 Az (1) bekezdésben meghatározott munkáltatónál megbízott magasabb vezető és vezető
munkavégzésre irányuló további jogviszonyt nem létesíthet. Nem vonatkozik ez a tilalom arra
a jogviszonyra, amelyet tudományos, ismeretterjesztő, oktatói vagy szerzői jogi védelem alá
eső tevékenységre létesítettek.
43/B. §216 A 41–43. §-ban foglaltakon túlmenően, a katasztrófavédelmi feladatot ellátó,
végrehajtási jogszabályban megnevezett munkáltatóknál összeférhetetlen a munkavégzésre
irányuló további jogviszony létesítése, ha a munkavégzés a munkáltató tevékenységi körébe is
tartozik, vagy ha a munkavégzésre a közalkalmazott munkáltatójával gazdasági vagy egyéb
elszámolási kapcsolatban álló munkáltatónál kerül sor.
43/C. §217 A 41–43. §-ban foglaltakon túlmenően a nemzetbiztonsági feladatot ellátó,
végrehajtási jogszabályban megnevezett munkáltatónál összeférhetetlen a munkavégzésre
irányuló további jogviszony létesítése, ha
a) a munkavégzés a nemzetbiztonsági feladatot ellátó munkáltató jogszabályban előírt
tevékenysége eredményességét veszélyezteti;
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b) a munkavégzés a nemzetbiztonsági feladatot ellátó munkáltató tevékenységi körébe is
tartozik, vagy ha a munkavégzésre a munkáltatóval gazdasági vagy egyéb elszámolási
kapcsolatban álló munkáltatónál kerül sor;
c) a munkavégzés veszélyezteti a közalkalmazott munkaköri kötelezettségének teljesítését.
43/D. §218 (1) A 41–43. §-ban foglaltakon túlmenően a Magyar Tudományos Akadémia által
fenntartott köztestületi költségvetési szervnél, valamint a központi költségvetési
intézményként működő kutatóintézeteknél összeférhetetlen az olyan munkavégzésre irányuló
további jogviszony, amelynek keretében a közalkalmazottat foglalkoztató munkáltató üzleti
titkát képező módszerek, eljárások, ismeretek, know-how-k alkalmazására, hasznosítására
kerülne sor.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában üzleti titok a munkáltató gazdasági (kutatási)
tevékenységéhez kapcsolódó minden olyan téma, információ, megoldás, eljárási módszer,
adat, amely a munkáltató számára vagyoni értéket képvisel.
(3) Az (1) bekezdésben megjelölt munkáltatónál foglalkoztatott magasabb vezető, vezető
beosztású, illetve témacsoport-vezető közalkalmazott nem lehet tagja, illetve vezető
tisztségviselője olyan gazdasági társaságnak, amelynek az őt foglalkoztató munkáltató az
alapítója, tagja vagy a munkáltatóval – ide nem értve a közműszolgáltató tevékenységet ellátó
gazdasági társaságokat – gazdasági kapcsolatban áll.
44. § (1)219 A közalkalmazott a munkaidejét nem érintő további munkavégzésre irányuló
jogviszony létesítését – a tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi
oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a közérdekű önkéntes tevékenység kivételével
– köteles a munkáltatónak előzetesen írásban bejelenteni, amely összeférhetetlenség esetén a
további jogviszony létesítését írásban megtiltja.
(2) A munkáltatónak a munkavégzésre irányuló további jogviszony létesítését megtiltó
intézkedése ellen munkaügyi jogvita kezdeményezhető.
(3)220 Ha a munkáltató az összeférhetetlenségről nem az (1) bekezdés szerinti bejelentés
alapján szerez tudomást, a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül írásban
felszólítja a közalkalmazottat az összeférhetetlenség megszüntetésére.
(4)221 Ha a közalkalmazott az (1) bekezdés szerinti megtiltás, illetve a (3) bekezdés szerinti
felszólítás kézhezvételét követő harminc napon belül az összeférhetetlenséget nem szünteti
meg, a közalkalmazotti jogviszonyra a Munka Törvénykönyve 10. § (1) bekezdését kell
alkalmazni.
(5)222 A (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az összeférhetetlenség a magasabb vezető,
illetve vezető beosztással összefüggésben áll fenn, és az összeférhetetlenséget a munkáltató
tudomásszerzését követő felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül a
közalkalmazott nem szünteti meg, a munkáltató köteles a magasabb vezető, illetve vezető
megbízást a Munka Törvénykönyve 10. § (1) bekezdésének megfelelő alkalmazásával
visszavonni.
(6)223 Az (1)–(5) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni a további jogviszony létesítésének
megtiltására, illetve a már fennálló összeférhetetlenség jogkövetkezményeire vonatkozóan
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akkor is, ha az összeférhetetlenség e törvény 41. §-a, valamint 43/A–43/D. §-a alapján áll
fenn.
44/A. §224 A Munka Törvénykönyve 106. §-a (1) bekezdésének alkalmazásakor tulajdonosnak
tekintendő a munkáltató fenntartója is, amely kezdeményezheti a közalkalmazott kirendelését,
illetve a Munka Törvénykönyve 150. §-ának (1) bekezdése szerinti intézkedés megtételét az e
törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál történő átmeneti foglalkoztatás érdekében.
A fegyelmi felelősség
45. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a közalkalmazott, ha a közalkalmazotti jogviszonyból
eredő lényeges kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2) A fegyelmi vétséget elkövető közalkalmazottal szemben kiszabható fegyelmi büntetések:
a) megrovás;
b) az előmeneteli rendszerben történő várakozási idő legfeljebb egy évvel történő
meghosszabbítása;
c) a jogszabály alapján adományozott címtől való megfosztás;
d) magasabb vezető, illetve vezető beosztás fegyelmi hatályú visszavonása, valamint
e) elbocsátás.
(3) A (2) bekezdés b)—d) pontjában foglalt büntetések közül egymás mellett több is
kiszabható.
(4) A (2) bekezdés b)—c) pontjában foglalt büntetés végrehajtását legfeljebb egyévi
próbaidőre fel lehet függeszteni. Ha a felfüggesztés ideje alatt a közalkalmazott nem követett
el olyan fegyelmi vétséget, melyért jogerős fegyelmi büntetést szabtak ki, úgy kell tekinteni,
mintha a fegyelmi büntetésben nem részesült volna. Ha viszont ez idő alatt elkövetett
cselekmény miatt újabb jogerős büntetést szabtak ki, a felfüggesztett büntetést is végre kell
hajtani.
(5) Az elbocsátás büntetés jogerőre emelkedésétől számított egy évig a közalkalmazott az e
törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál nem alkalmazható magasabb vezető, illetve vezető
beosztásban.
46. § 225 (1) A fegyelmi eljárás megindítását – a törvény eltérő rendelkezése hiányában – a
kinevezési jogkör gyakorlója, magasabb vezető és vezető beosztású közalkalmazott
tekintetében a megbízásra jogosult rendeli el. Erről egyidejűleg a közalkalmazottat írásban
értesíteni kell.
(2) Kötelező a fegyelmi eljárás megindítása:
a) jelentős súlyú fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén, továbbá
b) ha az eljárás lefolytatását a közalkalmazott maga ellen kéri.
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(3) Nem lehet fegyelmi eljárást indítani, ha
a) a fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanújáról való tudomásszerzéstől egy hónap, vagy
b) a fegyelmi vétség elkövetésétől egy év
eltelt.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott határidőt a fegyelmi eljárás megindítására
jogosult tudomásszerzésétől kell számítani.
(5) Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult és az nem
végződött felmentéssel (az indítvány elutasításával), az egy hónapos határidő a jogerős
határozatnak a munkáltatóval történt közlésétől, az egyéves határidő az eljárás jogerős
befejezésétől számít. Ha a fegyelmi eljárás megindítására a munkáltatón kívüli szerv vagy
személy jogosult, a munkáltató a kézhezvételtől számított öt napon belül a jogerős határozatot
köteles a fegyelmi eljárás megindítására jogosult részére megküldeni.
(6) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőket a közalkalmazott belföldre
történő visszatérésétől kell számítani.
(7) Az egyéves határidő
a)226 magasabb vezető beosztású közalkalmazott esetében három évre,
b)227 vezető beosztású közalkalmazott esetében két évre
emelkedik.
(8) Mellőzhető a fegyelmi eljárás lefolytatása – a (2) bekezdésben foglalt esetet kivéve –, ha a
kötelezettségszegés csekély súlyú és a tényállás tisztázott. A közalkalmazottat ilyen esetben is
meg kell hallgatni. Az ügy érdeméről a fegyelmi eljárás megindítója dönt és legfeljebb
megrovás büntetés szabható ki.
47. § (1)228 A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani. Ennek lefolytatására a fegyelmi
eljárás megindítója az eljárás megindításától számított öt napon belül, írásban vizsgálóbiztost
jelöl ki a munkáltató közalkalmazottai közül. Vizsgálóbiztosnak – e törvény eltérő
rendelkezése hiányában – magasabb vezető, illetve vezető beosztást betöltő, ennek hiányában
az eljárás alá vontnál magasabb vagy vele azonos besorolású közalkalmazottat kell kijelölni.
A magasabb vezető, illetve vezető beosztást betöltővel szemben indított fegyelmi eljárás
esetén vizsgálóbiztos az eljárás alá vontnál magasabb, ennek hiányában azonos szintű vezetői
beosztást betöltő közalkalmazott lehet.
(2)229 Nem lehet vizsgálóbiztos az a közalkalmazott, akivel szemben a 49. § (3) bekezdés b)–
d) pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(3)230 A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított tizenöt napon belül köteles a vizsgálatot
lefolytatni és ennek keretében a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsított
közalkalmazottat meghallgatni. A vizsgálat időtartama indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb tizenöt nappal meghosszabbítható.
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(4)231 A vizsgálat során a közalkalmazottal közölni kell a kötelezettségszegés elkövetésével
kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Módot kell részére adni, hogy azokra
észrevételt tehessen és további bizonyítást javasolhasson. Lehetővé kell számára tenni, hogy
az ügy iratait megtekinthesse. A közalkalmazott védekezéséről és a lefolytatott bizonyításról
jegyzőkönyvet kell felvenni.
(5)232 A közalkalmazott a vizsgálat folyamán jogi képviselőt vehet igénybe, aki rendelkezik
mindazon jogosultságokkal, amelyek az eljárás alá vont személyt a (3) bekezdés alapján
megilletik. A közalkalmazott meghallgatását úgy kell kitűzni, hogy azon jogi képviselője
jelen lehessen.
(6)233 Ha a közalkalmazott szóbeli meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a vizsgálat
időtartama alatt nem kerülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni és nyolcnapos határidő
kitűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő.
(7)234 A vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás megindítója a fegyelmi eljárást
felfüggeszti
a) legfeljebb az akadály elhárultáig, ha a közalkalmazott védekezését a (6) bekezdésben
meghatározottak szerint nem tudja előterjeszteni, illetve
b) ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult, legfeljebb annak
jogerős befejezéséig, feltéve, hogy enélkül a tényállás nem tisztázható.
(8)235 A vizsgálóbiztos a vizsgálat lezártától számított nyolc napon belül köteles megküldeni
az ügy összes iratait saját véleményével ellátva a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
48. § (1)236 A vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi eljárás megindítója a fegyelmi eljárás alá
vont közalkalmazottat a fegyelmi eljárás befejezéséig állásából felfüggesztheti, ha
a) jelenléte a tényállás tisztázását gátolná, vagy
b) a kötelezettségszegés súlya és jellege a munkahelytől való távoltartást indokolja, továbbá
c) a fegyelmi eljárást a 47. § (7) bekezdésének b) pontja alapján függesztették fel.
(2)237
(3)238 Azonnal meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak indoka már nem áll fenn.
(4)239 A felfüggesztés idejére távolléti díj jár, ennek azonban legfeljebb ötven százalékát a
felfüggesztés megszüntetéséig vissza lehet tartani.
(5)240 A visszatartott összeget a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kell fizetni.
Ha pedig a közalkalmazott a 45. § (2) bekezdésének c), d) pontja alapján illetménypótlékra
való jogosultságát elvesztette, a visszatartott összeget ezen pótlékok levonásával kell kifizetni.
49. § (1)241 Az ügy érdemében háromtagú fegyelmi tanács határoz.
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(2)242 A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi eljárás megindítója, aki ezt a jogkörét a
munkáltatónak az eljárás alá vont
a)243 magasabb vezetői, illetve vezetői beosztást betöltő közalkalmazott esetén magasabb
vagy azzal azonos szintű vezetői beosztást,
b)244 az a) pontba nem tartozó közalkalmazott esetén magasabb vezető vagy vezető beosztást,
betöltő közalkalmazottra ruházhatja át. A fegyelmi tanács tagjait a fegyelmi tanács elnöke a
munkáltatónak a 47. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelő közalkalmazottai közül jelöli
ki.
(3) A fegyelmi tanács eljárásában és döntéshozatalában tagként, illetve
jegyzőkönyvvezetőként nem vehet részt:
a) az ügy vizsgálóbiztosa;
b)245 az eljárás alá vont közalkalmazott közeli hozzátartozója [Munka Törvénykönyve 139. §
(2) bekezdése],
c) akit a vizsgálat során mint tanút vagy szakértőt meghallgattak, valamint
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.
(4)246 Ha a fegyelmi eljárás megindítására a munkáltatón kívüli szerv vagy személy jogosult,
a (2) bekezdés első mondata nem alkalmazható.
50. § (1)247 A fegyelmi tanács a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított tizenöt napon belül
tárgyalást tart. A fegyelmi tanács tárgyalását úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a
tárgyalás előtt legalább három munkanappal megkapják.
(2)248 A tárgyaláson a munkáltatót az ügy vizsgálóbiztosa képviseli, a közalkalmazott jogi
képviselőt is igénybe vehet. A tárgyalás nyilvános. A fegyelmi tanács azonban a minősített
adat megőrzése érdekében, valamint a fegyelmi eljárás alá vont kérelmére zárt tárgyalást
köteles elrendelni.
(3) Ha valamelyik fél, vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az
ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha a felet és a képviselőjét szabályszerűen
értesítették. Elbírálható az ügy, ha a vizsgálóbiztos, a közalkalmazott vagy képviselője
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
(4) A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása céljából bizonyítási eljárást folytathat le, ennek
keretében különösen tanúkat hallgathat ki, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet igénybe,
szemlét tarthat.
(5) Amennyiben az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, további nyolc napon belül újabb
tárgyalást kell tartani.
51. § (1)249 A fegyelmi tanács az első tárgyalástól számított legkésőbb harminc napon belül
zárt ülésen, szótöbbséggel határoz, döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja. Felmentő
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határozatot kell hozni, ha az eljárás alá vont a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el.
Az eljárást megszüntető határozatot kell hozni az 51/A. §-ban foglaltak esetén, továbbá, ha
nem bizonyítható, hogy az eljárás alá vont a fegyelmi vétséget elkövette.
(2)250 Nem kell fegyelmi büntetést kiszabni, ha a körülményekre tekintettel a legenyhébb
fegyelmi büntetés kiszabása is indokolatlan.
(3)251 A közalkalmazott a határozat ellen a kézbesítéstől számított tizenöt napon belül
bírósághoz fordulhat.
(4)252 A közalkalmazottnak a fegyelmi eljárással kapcsolatos költségeit a munkáltató köteles
megtéríteni, ha a fegyelmi felelősség jogerős megállapítására nem kerül sor.
51/A. §253 (1) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha
a) annak tartama alatt a közalkalmazotti jogviszony megszűnik;
b) a fegyelmi eljárás megindítására a 46. § (3)–(7) bekezdésében meghatározott határidő után
kerül sor.
(2) A 47. § (1) bekezdése szerinti vizsgálat tartama alatt a fegyelmi eljárás megszüntetéséről a
fegyelmi eljárás megindítója, egyébként a fegyelmi tanács határoz.
52. § (1)254 A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott kereset jogerős elbírálásáig
végrehajtani nem szabad. Ha azonban a közalkalmazott a kereset benyújtására nyitva álló
határidő eltelte vagy a kereset jogerős elbírálása előtt a közalkalmazotti jogviszonyát
megszünteti, a határozat végrehajthatóvá válik. Ettől eltérően, az elbocsátás fegyelmi
büntetésről és a magasabb vezető, illetve vezető beosztás visszavonásáról szóló határozat
végrehajtására az ellene benyújtott keresetnek nincs halasztó hatálya.
(2)255
(3) Ha a közalkalmazotti jogviszony a 45. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott,
jogerősen kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtása előtt, vagy annak végrehajtása közben
megszűnik, a büntetést vagy annak hátralevő időtartamát e törvény hatálya alá tartozó
munkáltatónál végre kell hajtani, feltéve, ha a büntetés végrehajthatóságától számított egy
éven belül a közalkalmazott e munkáltatónál közalkalmazotti jogviszonyt létesít.
53. §256 (1)257 Ha a fegyelmi eljáráshoz a 47. § (1) bekezdésében és a 49. § (2) és (3)
bekezdésében előírt személyi feltételek a munkáltatónál nem biztosíthatók, a munkáltató
kérésére a vizsgálóbiztost, valamint a fegyelmi tanács tagjait a munkáltató fenntartója jelöli ki
az ügyben elfogulatlan,
a) a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb vagy vele azonos vezetői beosztású, ennek
hiányában a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos besorolású közalkalmazottai,
b) ha a fenntartó nem e törvény hatálya alá tartozik, saját tagjai, illetve a fegyelmi eljárás alá
vonttal legalább azonos szintű iskolai végzettségű alkalmazottai
közül.
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(2)258 Ha a Magyar Honvédségnél, valamint a rendvédelmi szervnél foglalkoztatott
közalkalmazott fegyelmi ügyében a 47. § (1) bekezdésében, valamint a 49. § (2)–(3)
bekezdésében meghatározott feltétel a munkáltató közalkalmazottai közül nem biztosítható,
vizsgálóbiztosként, valamint a fegyelmi tanács tagjaként a fegyveres, illetve a rendvédelmi
szervnek a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább azonos szintű iskolai végzettséggel
rendelkező hivatásos állományú tagja is kijelölhető.
(3) A (2) bekezdésben előírt feltételek hiányában a fegyveres, valamint a rendvédelmi
szervnél foglalkoztatott közalkalmazott fegyelmi ügyében is az (1) bekezdés rendelkezéseit
kell alkalmazni.
A helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése) által, valamint a munkáltató vezetője
ellen indított fegyelmi eljárásra vonatkozó egyes eltérő szabályok259
53/A. § 260 (1) A helyi önkormányzat képviselő-testülete (közgyűlése), vagy a fővárosi
önkormányzat bizottsága, a főpolgármester által megbízott magasabb vezető, illetve vezető
beosztású közalkalmazott fegyelmi ügyében a fegyelmi tanács feladatainak ellátása és a
fegyelmi büntetés kiszabása a képviselő-testület (közgyűlés) hatáskörébe tartozik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti esetben a 46. § (3) bekezdésének a) pontjában megállapított
határidőt a polgármester (főpolgármester), illetve a megyei közgyűlés elnöke
tudomásszerzésétől kell számítani.
53/B. §261 Törvény eltérő rendelkezése hiányában a munkáltató vezetője – ide nem értve az
53/A. §-ban említett vezetőket – elleni fegyelmi eljárást a kinevezési jogkör gyakorlója,
illetve a magasabb vezetői vagy vezetői megbízást adományozó személy vagy szervezet,
illetve testület vezetője (a továbbiakban: kinevező) köteles megindítani és lefolytatni azzal,
hogy a vizsgálóbiztost, a fegyelmi tanács tagjait és elnökét az ügyben elfogulatlan, a
kinevezőnek
a) a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb vagy vele azonos vezetői beosztású, illetve
besorolású, ennek hiányában a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb vagy vele legalább
azonos besorolású közalkalmazottai,
b) az a) pontban foglaltak hiányában saját tagjai, illetve a fegyelmi eljárás alá vonttal legalább
azonos szintű iskolai végzettségű alkalmazottai
közül kell kijelölnie.
54. §262 (1) A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a
munkavégzésről és a tanulmányi szerződésről szóló szabályai közül (Harmadik rész, V.
fejezet) a 106/A–106/B. §-nak, valamint a 108–109. §-nak a rendelkezései nem
alkalmazhatók.
(2) A Munka Törvénykönyve 106. §-ának az (1) bekezdése azzal az eltéréssel alkalmazandó,
hogy a közalkalmazott kirendelésére akkor kerülhet sor, ha a kirendelés alapján a
közalkalmazott az e törvény, vagy a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII.
törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál végez munkát.
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(3)263 A Munka Törvénykönyve Harmadik részének XI. fejezetét azzal az eltéréssel kell
alkalmazni, hogy kölcsönzés keretében munkavállaló közvetlenül a munkáltató
alaptevékenysége körében nem foglalkoztatható. Végrehajtási rendelet meghatározhatja, hogy
a kölcsönzés szempontjából a munkáltató mely tevékenysége minősül alaptevékenységnek.
(4)264
54/A. §265
IV. fejezet
A munkaidő és pihenőidő
55. §266 A munka jellegétől függően végrehajtási rendelet meghatározhatja a teljes
munkaidőből kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát, továbbá az ezen időtartam
alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait.
55/A. §267 (1)268
(2)269
56. §270 A közalkalmazottat
a) az „A”, „B”, „C” és „D” fizetési osztályban évi húsz munkanap,
b) 271 az ,,E'', ,,F'', ,,G'', ,,H'', ,,I'', ,,J'' fizetési osztályban és a 79/C. §-ban említett munkakör
betöltése esetén évi huszonegy munkanap
alapszabadság illeti meg.
57. § (1) A közalkalmazottnak a fizetési fokozatával egyenlő számú munkanap pótszabadság
jár. Az 1. fizetési fokozatban a közalkalmazottat e címen pótszabadság nem illeti meg.
(2)272 A magasabb vezető megbízású közalkalmazottat évi tíz munkanap, a vezető megbízásút
évi öt munkanap pótszabadság illeti meg.
(3)273 A bölcsődékben, a csecsemőotthonokban, az óvodákban, továbbá az alsó-, közép- és
felsőfokú oktatás keretében, valamint az egészségügyi ágazatban az oktató, nevelő munkát
végző közalkalmazottakat évi huszonöt munkanap pótszabadság illeti meg, amelyből
legfeljebb tizenöt munkanapot a munkáltató oktató, nevelő, illetőleg az oktatással, neveléssel
összefüggő munkára igénybe vehet. Az oktatással és neveléssel kapcsolatos munkák körét
végrehajtási rendelet állapítja meg.
(4)274
(5)275 A föld alatt állandó jelleggel dolgozó, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett
munkahelyen naponta legalább három órát töltő munkavállalót évenként öt munkanap
pótszabadság illeti meg. Ha a közalkalmazott ilyen munkahelyen legalább öt évet eltöltött,
évenként tíz munkanap pótszabadságra jogosult.
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(6)276 A jogszabályban meghatározott egészségkárosító kockázatok között munkahelyen
eltöltött napi munkaidőtől függetlenül az (5) bekezdésben meghatározott pótszabadság
megilleti azt a közalkalmazottat is, akit rendszeresen kettős egészségkárosító kockázatnak
kitett munkakörben foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik kockázat nem ionizáló sugárzással
függ össze.
57/A. §277
57/B. §278 (1)279
(2)280
58. § (1)281 A pótszabadság a közalkalmazottat alapszabadságán felül – a (3) bekezdésben
foglalt kivételekkel – egyszerre többféle jogcímen is megilleti.
(2)282 A fizetési fokozathoz kapcsolódó [57. § (1) bekezdés] és a munkakör [57. § (3)
bekezdése] alapján járó pótszabadság közül a magasabb mértékű pótszabadság jár.
(3)283
58/A. §284 A közalkalmazottnak – kérelmére – a külszolgálat időtartamára fizetés nélküli
szabadságot kell engedélyezni, ha a közalkalmazott házastársa külszolgálatot teljesít.
59. §285 (1)286 A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a
munkaidőről és a pihenőidőről szóló rendelkezései közül (Harmadik rész, VI. fejezet) a
117/A. § (1) bekezdése, a 117/B. § (2) bekezdése, a (3) bekezdésének b) pontja és a (4)
bekezdése, a 131. §-a, valamint a 132. § (4)–(6) bekezdése nem alkalmazható.
(2)287
(3)288 A Munka Törvénykönyve 134. § (4) bekezdésétől eltérően a munkáltató a
közalkalmazott kérése nélkül kettőnél több, legfeljebb négy részletben is kiadhatja a
szabadságot az 57. § (3) bekezdés szerinti pótszabadságra jogosító munkakört betöltő
közalkalmazott esetében.
(4)–(5)289
V. fejezet
A közalkalmazottak
előmeneteli és illetményrendszere
60. § E törvény biztosítja a közalkalmazott számára a közalkalmazotti pályán való előmenetel
lehetőségét.
61. §290 (1) A közalkalmazotti munkakörök az ellátásukhoz jogszabályban előírt iskolai
végzettség, illetve állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, doktori cím,
tudományos fokozat, valamint akadémiai tagság alapján fizetési osztályokba tagozódnak:291
a) az „A” fizetési osztályba
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aa) a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséghez kötött munkakör,
ab) az alapfokú iskolai végzettséget nem igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;
b) a „B” fizetési osztályba
ba)292
bb) az alapfokú iskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;
c) a „C” fizetési osztályba
ca) a „B” fizetési osztály bb) pontjában említett szakképesítésre épülő szakképesítéshez kötött
munkakör,
cb)293
cc) a középiskola utolsó évfolyamának elvégzését igénylő szakképesítéshez kötött munkakör,
cd) a középiskolai végzettséghez kötött munkakör;
d) a „D” fizetési osztályba
da) a „C” fizetési osztály cb)–cc) pontjában említett szakképesítésre épülő szakképesítéshez
kötött munkakör,
db) a középiskolai végzettséget igénylő szakképesítéshez kötött munkakör;
e) az „E” fizetési osztályba
ea) az egyetemi, főiskolai végzettséget nem tanúsító felsőfokú szakképesítéshez kötött
munkakör,
eb) a középiskolai végzettséghez kötött akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú
szakképesítéshez kötött munkakör;
f) az „F” fizetési osztályba
a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör;
g) a „G” fizetési osztályba
a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör betöltéséhez
jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek elismert vizsgát
igazoló oklevélhez kötött munkakör;
h) a „H” fizetési osztályba
ha) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör,
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hb) a főiskolai végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és ehhez
az oklevélhez kapcsolódó tudományos fokozat;
i) az „I” fizetési osztályba
ia) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez és a munkakör
betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgát vagy jogszabályban azzal egyenértékűnek
elismert vizsgát igazoló oklevélhez kötött munkakör,
ib) az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és 1984.
szeptember 1-je előtt doktori cselekmény alapján szerzett egyetemi doktori cím, vagy
egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevél és 1984. szeptember 1-je után
szerzett egyetemi tudományos fokozat (dr.univ.);
j) a „J” fizetési osztályba
ja)294 az egyetemi végzettséget és szakképzettséget igazoló oklevélhez kötött munkakör és a
felsőoktatásról szóló törvény295 szerinti tudományos fokozat,
jb) a Magyar Tudományos Akadémia hazai rendes és levelező tagsága, az akadémiai doktori
cím.
(2) Az (1) bekezdésben említett iskolai végzettséget, illetve szakképesítést, szakképzettséget a
közoktatási, a szakképzési és felsőoktatási törvényekben használt fogalmakkal azonosan kell
értelmezni.
(3)296 Az Országos Képzési Jegyzék szerinti emelt szintű szakképesítést az (1) bekezdés,
valamint a 66. § (2) bekezdésének alkalmazásakor felsőfokú szakképesítésnek, a középszintű
szakképesítést középfokú szakképesítésnek kell tekinteni.
(4)297 Végrehajtási rendelet rendelkezhet298 az (1) és (3) bekezdésben foglaltak alól indokolt
esetben lehetséges felmentésről. A felmentéssel egyidejűleg elő kell írni a szükséges iskolai
végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség legfeljebb öt éven belüli megszerzését. Nem
számítható be az ötéves határidőbe mindazon időtartam, amelyet a gyakornoki időnél
figyelmen kívül kell hagyni.
(5)299 Végrehajtási jogszabály rendelkezhet az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges
iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség megszerzése alóli végleges
mentesítés szabályairól.300
62. § 301 A fizetési osztályok fizetési fokozatokra tagozódnak. Az egyes fizetési osztályok
tizennégy fizetési fokozatot tartalmaznak.
63. § 302 (1) A közalkalmazott fizetési osztályát (besorolását) – a 61. § (1) bekezdésében
foglaltak figyelembevételével – az ellátandó munkakör betöltésére előírt annak a legmagasabb
iskolai végzettségnek, illetve szakképesítésnek, szakképzettségnek, doktori címnek,
tudományos fokozatnak alapján kell meghatározni, amellyel a közalkalmazott rendelkezik.
(2)303 A művészeti területen foglalkoztatottak esetében az „F” fizetési osztály helyett a „G”
fizetési osztályba, a „H” fizetési osztály helyett az „I” fizetési osztályba kell besorolni azt a
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közalkalmazottat, aki a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról szóló 1990. évi XII. törvény vagy
a Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény, a Magyar Köztársaság
Kiváló Művésze, a Magyar Köztársaság Érdemes Művésze, a Magyar Köztársaság
Babérkoszorúja-díjjal vagy a kultúráért felelős miniszter által jogszabály alapján
adományozható művészeti díjjal rendelkezik. E rendelkezést kell alkalmazni a korábban
hatályos jogszabályok alapján Kossuth-díjban vagy állami díjban, illetve a jelenleg hatályos
jogszabályokban szereplőkkel azonos elnevezésű művészeti díjban vagy kitüntető címben
részesült, művészeti területen foglalkoztatott közalkalmazottak besorolásánál is.
(3) Nem érinti a 61. § (1) bekezdése szerinti besorolást, ha a munkakör ellátásához az iskolai
végzettségen, illetve szakképesítésen, szakképzettségen, doktori címen, tudományos
fokozaton, valamint akadémiai tagságon túl egyéb más képesítés is szükséges.
64. § (1) A közalkalmazott fizetési fokozatát közalkalmazotti jogviszonyban töltött ideje
alapján kell megállapítani.
(2)304 A fizetési fokozat megállapításánál a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő
számítására a 87/A. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.
(3) A közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a fizetési fokozat megállapításánál a
várakozási időnek a 65. § (3)—(5) bekezdése alapján megelőzőleg történt csökkentését is
figyelembe lehet venni.
65. § (1)305 A közalkalmazott a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő alapján
háromévenként eggyel magasabb fizetési fokozatba lép. A közalkalmazottat a tárgyév első
napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni. A magasabb fizetési fokozat elérésével a
hároméves várakozási idő újra kezdődik.
(2)306 A fizetési fokozatok közötti várakozási időbe nem számítható be mindazon időtartam,
amelyet a 37. § (4) bekezdésének harmadik mondata alapján a végkielégítésre való
jogosultság tekintetében figyelmen kívül kell hagyni.
(3)307 A közalkalmazott várakozási ideje tartósan magas színvonalú munkavégzése esetén
csökkenthető. A tartósan magas színvonalú munkavégzés megállapításához kiválóan alkalmas
vagy alkalmas eredményű minősítés szükséges. A várakozási időt csökkenteni kell, ha a
közalkalmazott miniszteri vagy állami kitüntetésben részesült.
(4) A várakozási idő csökkentésének mértéke fizetési fokozatonként nem haladhatja meg az
egy évet.
(5)308 A várakozási idő csökkentése esetén az annak megfelelő időpontban a közalkalmazott
eggyel magasabb fizetési fokozatba lép.
66. §309 (1)310 A fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált
összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó – az első fizetési fokozat
garantált illetményére épülő – legkisebb szorzószámokat az éves költségvetési törvény
állapítja meg.311
(2)312 Amennyiben a közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához a besorolás alapjául
szolgáló iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség mellett a kinevezésében
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feltüntetett további szakképesítésre, szakképzettségre vagy azzal jogszabályban
egyenértékűnek elismert képesítésre is szükség van, és azzal a közalkalmazott rendelkezik, az
(1) bekezdés szerint járó garantált illetménye
a) egy további szakképesítés esetén legalább 5%-kal,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 8%-kal növekszik.
Az illetménynövekedés feltétele, hogy a közalkalmazott a további szakképesítését
munkaidejének legalább 10%-ában hasznosítja.
(3) A (2) bekezdés szerinti illetménynövekedés mértéke a „H”, „I” vagy „J” fizetési osztályba
besorolt közalkalmazott által megszerzett
a) egy további szakképesítés esetén legalább 7%,
b) kettő vagy több további szakképesítés esetén legalább 10%.
(4)313 Azokban az esetekben, ahol a további szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem
határozható meg, az illetménynövekedés feltételeit végrehajtási rendelet állapítja meg.
Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a közoktatási ágazatban a további szakképesítés
hasznosításának a kötelező óraszámra eső mértékét meghatározza.
(5) További szakképesítésként a közalkalmazott besorolásánál alapul vettel azonos
képzettségi szinten szerzett szakképesítést, szakképzettséget lehet figyelembe venni.
(6) A (5) bekezdés alkalmazása során a képzettségi szintek a következők:
a) alsó képzettségi szint az „A” fizetési osztályban meghatározott iskolai végzettség, illetve
szakképesítés;
b) közép képzettségi szint a „B”, „C” és „D” fizetési osztályokban meghatározott iskolai
végzettség, illetve szakképesítés;
c) felső képzettségi szint a „E”, „F”, „G”, „H”, „I” és „J” fizetési osztályokban meghatározott
iskolai végzettség, illetve szakképesítés, szakképzettség.
(7)314 Az (1)–(5) bekezdésben, a 66A. § (1) bekezdésben, illetve a 79/E. §-ban foglaltak
alkalmazásával meghatározott illetménynél (garantált illetmény) magasabb összegű illetmény
akkor állapítható meg, ha a közalkalmazott kiválóan alkalmas vagy alkalmas minősítést
kapott.
(8)315 A (7) bekezdéstől eltérően, a közalkalmazotti jogviszony létesítésekor a garantált
illetménynél magasabb összegű illetmény megállapítható, azzal, hogy – az egy évet meg nem
haladó időtartamú határozott idejű közalkalmazotti jogviszony kivételével – egy év elteltével
a közalkalmazottat minősíteni kell. Ha ekkor a közalkalmazott alkalmatlan vagy kevéssé
alkalmas minősítést kapott, illetményét – e törvény erejénél fogva a besorolása szerinti –
garantált mértékre kell csökkenteni.
(9)316
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(10)317 A garantált illetmény összegét a kerekítés általános szabályai szerint száz forintra
kerekítve kell megállapítani.
(11)318 A (2)–(4) bekezdésben említett illetményrész azon időszak alatt illeti meg a
közalkalmazottat, amely alatt a további szakképesítést alkalmazza. Ez az időszak azonban egy
hónapnál rövidebb nem lehet.
66/A. §319
67. § (1) A közalkalmazott a fizetési fokozata alapján járó illetményén felül
illetménykiegészítésben részesülhet.
(2)320 A kollektív szerződés, ennek rendelkezése hiányában a munkáltató határozza meg, hogy
a munkáltató a gazdálkodás eredményének mely hányadát és milyen feltételek szerint fordítja
illetménykiegészítésre.
(3) A munkáltató, ha az elért teljesítménytől függően térítésben részesül, annak meghatározott
hányadát illetménykiegészítésre fordíthatja jogszabályban, vagy ennek hiányában kollektív
szerződésben foglaltak szerint. Ebben az esetben a közalkalmazottal külön megállapodásban
kell meghatározni a részére járó illetménykiegészítés feltételeit és mértékét.
68. §321
69. §322 Az e törvényben megállapított feltételek mellett a közalkalmazott a 70–75. § szerinti
illetménypótlékra jogosult. A 70–75. § szerinti illetménypótlék számításának alapját (a
továbbiakban: pótlékalap) a mindenkori éves költségvetési törvény állapítja meg.323
70. §324 (1) A megbízott vezetőt vezetői pótlék illeti meg.
(2) A pótlék mértéke
a) magasabb vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlékalap száz–ötszáz
százaléka,
b) vezető megbízással rendelkező közalkalmazott esetén a pótlékalap száz–kétszázötven
százaléka.
(3) A pótlék mértékét a (2) bekezdésben foglalt keretek között végrehajtási rendelet állapítja
meg.325
71. § (1) A főtanácsost, a főmunkatársat, a tanácsost, valamint a munkatársat címpótlék illeti
meg.
(2)326 A pótlék mértéke
a) munkatársi cím esetén a pótlékalap huszonöt százaléka,
b) tanácsosi cím esetén a pótlékalap ötven százaléka,
c) főmunkatársi cím esetén a pótlékalap hetvenöt százaléka,
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d) főtanácsosi cím esetén a pótlékalap száz százaléka.
(3)327 Végrehajtási rendelet által alapított cím esetén a pótlék mértéke nem haladhatja meg a
pótlékalap száz százalékát.
(4) Amennyiben a közalkalmazott vezetői és címpótlékra is jogosult, részére a vezetői pótlék
jár.
72. §328 (1) A közalkalmazott illetménypótlékra jogosult, ha
a) foglalkoztatására munkaideje legalább felében jogszabályban meghatározott
egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy
b) a védelem csak egyéni védőeszköz olyan állandó vagy tartós használatával valósítható
meg, amely a közalkalmazott számára fokozott megterhelést jelent.
(2)329 A pótlékra jogosító munkaköröket a munkáltató állapítja meg.
(3) A pótlék mértéke a pótlékalap 100%-a.
73. §330
74. § (1) Idegennnyelv-tudási pótlékra jogosult a közalkalmazott, ha olyan munkakört tölt be,
amelyben a magyar nyelv mellett meghatározott idegen nyelv rendszeres használata indokolt.
(2)331 A munkáltatónál az idegennyelv-tudási pótlékra jogosító idegen nyelveket és
munkaköröket a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató állapítja meg.
(3) A pótlék megállapításának további feltétele, hogy a meghatározott idegen nyelvből a
közalkalmazott állami nyelvvizsga eredményes letételét igazoló bizonyítvánnyal vagy azzal
egyenértékű igazolással rendelkezzék.
(4)332 Nem fizethető idegennyelv-tudási pótlék a nyelvtanári, tolmácsi, valamint a fordítói
(revizor-fordítói) munkakörben foglalkoztatott közalkalmazottnak a munkaköre ellátásához
szükséges idegen nyelv használata alapján.
(5)333 A pótlék mértéke
a) középfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap ötven százaléka,
b) felsőfokú nyelvvizsga esetén a pótlékalap száz százaléka.
75. § (1)334 Végrehajtási rendelet a 69–74. § rendelkezéseiben foglaltakon túl ágazati, szakmai
sajátosságokra tekintettel további illetménypótlékot állapíthat meg, ha ezt a munkakörbe
tartozó, valamely, az általánostól eltérő munkafeltétel indokolja.335
(2)336 A kollektív szerződés a jogszabályban megállapított mértéknél magasabb pótlékot is
megállapíthat.
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(3)337 A (2) bekezdéstől eltérően, ha jogszabály az illetménypótlék mértékének alsó és felső
határát egyaránt meghatározza, e felső határnál magasabb mértékű illetménypótlékot a
kollektív szerződés sem állapíthat meg.
76. §338 Nem jár rendkívüli munkaidőben végzett munkáért díjazás
a)339
b) az olyan munkakört betöltő közalkalmazottnak, aki a munkaideje beosztását, illetve
felhasználását maga határozza meg.
77. §340 (1) A közalkalmazottat a munkáltató meghatározott munkateljesítmény eléréséért,
illetve átmeneti többletfeladatok – ide nem értve az átirányítást – teljesítéséért a megállapított
személyi juttatások előirányzatán belül egyszeri vagy meghatározott időre szóló, havi
rendszerességgel fizetett keresetkiegészítésben részesítheti.341
(2) A keresetkiegészítés feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a munkáltató
állapítja meg.
(3) A kiemelkedő, illetőleg tartósan jó munkát végző közalkalmazottat a munkáltató
jutalomban részesítheti. Naptári évenként a jutalom összege nem haladhatja meg a kifizetés
esedékessége időpontjában a közalkalmazott kinevezés szerinti havi illetménye
tizenkétszeresének harminc százalékát.
77/A. §342
77/B. §343
77/C. §344
78. § (1) A huszonöt, harminc-, illetve negyvenévi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkező
közalkalmazottnak jubileumi jutalom jár.
(2) A jubileumi jutalom:
a) huszonöt év közalkalmazotti jogviszony esetén kéthavi,
b) harminc év közalkalmazotti jogviszony esetén háromhavi,
c) negyven év közalkalmazotti jogviszony esetén öthavi illetményének megfelelő összeg.
(3)345 Ha a közalkalmazott jogviszonya a 30. § (1) bekezdés d) vagy e) pontja alapján szűnik
meg, részére a megszűnés évében esedékessé váló jubileumi jutalmat az utolsó munkában
töltött napon ki kell fizetni.
(4)346 Ha a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya – a fegyelmi elbocsátás büntetés vagy
a 25. § (2) bekezdés b) 1. pontja szerinti áthelyezés kivételével – megszűnik és legkésőbb a
megszűnés időpontjában nyugdíjasnak minősül [37/B. § (1), illetve (3) bekezdés], továbbá
legalább harmincöt évi közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik, a negyvenéves
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közalkalmazotti jogviszonnyal járó jubileumi jutalmat részére a jogviszony megszűnésekor ki
kell fizetni.
(5)347 A (4) bekezdésben szereplő rendelkezést a közalkalmazott örököse tekintetében
megfelelően alkalmazni kell akkor is, ha a közalkalmazott jogviszonya elhalálozása miatt
szűnik meg.
78/A. §348 (1)349 Az állam készfizető kezességet vállal a közalkalmazott által a lakás
építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt állami kamattámogatású kölcsön összegének
a hitel fedezetéül szolgáló, hitelcél szerinti lakásingatlan hitelbiztosítéki értékének 60%-át
meghaladó részére, legfeljebb e hitelbiztosítéki érték 100%-áig.
(2) Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a
közalkalmazottnál vállalhat, aki:
a) határozatlan időre létesített közalkalmazotti jogviszonyt;
b) legalább hároméves közalkalmazotti jogviszonnyal rendelkezik;
c) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti;
d) ellene nem folyik fegyelmi eljárás, vagy
e)350 nem áll – a magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás
kivételével – büntetőeljárás hatálya alatt, és
f) az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek
kiegyenlítette, illetve a vele közös háztartásban élő házas vagy élettárs – az igénylés
időpontjában – állami kezességvállalással biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem
kötelezett;
g) a kölcsönt nyújtó hitelintézet belső szabályai szerint – saját, illetve adóstársa jövedelmi
helyzetét is figyelembe véve – a kölcsön teljes összegére vonatkozóan hitelképesnek
bizonyul.
(3) A (2) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás
alapjául szolgáló közalkalmazotti jogviszony fennállását a munkáltatói jogkör gyakorlója
igazolja.
(4)351 A (2) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel teljesülését a közalkalmazott hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, a (2) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről a
közalkalmazott a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek nyilatkozik.
(5) A közalkalmazott a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles bejelenteni a hitelszerződés
megkötését követő öt munkanapon belül
a) a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét;
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát;
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c) a hitel lejártának időpontját.
A fenti adatokban bekövetkezett változásokról a közalkalmazott haladéktalanul köteles
tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
(6)352 Amennyiben a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonya a 25. § (2) bekezdésének
a), c) vagy g) pontja, illetve (3) bekezdése alapján szűnik meg, a még fennálló állami
kezesség után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján – egyszeri kezességvállalási
díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított kötelezettség
összegének 2%-a.
(7) A munkáltatói jogkör gyakorlója a közalkalmazott közalkalmazotti jogviszonyának (6)
bekezdés szerinti megszűnése esetén erről 8 napon belül értesíti a közalkalmazott által az (5)
bekezdés alapján bejelentett hitelintézetet.
(8) A hitelintézet megállapítja, és 8 napon belül írásban közli a közalkalmazottal a (6)
bekezdés szerint megfizetendő kezességvállalási díj összegét, melyet a közalkalmazott a
hitelintézeti értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a folyósító hitelintézet részére
megfizet.
(9)353 Ha a közalkalmazott a (6) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy a hitelintézet erről, valamint a közalkalmazott adatairól 8 napon belül értesíti az állami
adóhatóságot.
(10)354 A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a kincstárt a
közalkalmazottnak nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév
végén fennálló állományáról, valamint e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és
adatszolgáltatás egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet.
(11)355 Amennyiben az állam a készfizető kezességvállalás alapján a közalkalmazott helyett a
kezességvállalással biztosított – a hitelintézetnek meg nem térülő – összeget kifizette, illetve a
(6) bekezdés szerinti egyszeri kezességvállalási díj megfizetését a közalkalmazott
elmulasztotta, akkor a közalkalmazott ezen tartozásai a Magyar Állammal szembeni
köztartozásnak minősülnek, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.
(12)356
79. § (1)357 Végrehajtási rendelet előírhatja a munka jellegére tekintettel biztosítandó
formaruha-juttatást.
(2)358 A munka- és formaruha juttatásra jogosító munkaköröket, az egyes ruhafajtákat, a
juttatási időket, valamint a juttatás egyéb feltételeit a kollektív szerződés, ennek hiányában a
munkáltató állapítja meg.
(3) A juttatási idő eltelte után a munka-, illetve formaruha a közalkalmazott tulajdonába megy
át. Ha a közalkalmazotti jogviszony a juttatási idő letelte előtt megszűnik, a kollektív
szerződés rendelkezései irányadóak a visszaszolgáltatás vagy a közalkalmazott részéről
történő megváltás tekintetében.
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79/A. §359 (1)360 A közalkalmazottat az e törvény 60—79. §-a alapján megillető illetmény
kifizetése a közalkalmazott által meghatározott fizetési számlára történő átutalással, fizetési
számla hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján
történik.
(2)361 Az illetmény fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az
illetménykifizetés a közalkalmazott részére költségtöbbletet nem okozhat.
79/B. §362 A felsőoktatási intézményben – e törvény 2. számú mellékletében meghatározott –
oktatói, valamint a központi költségvetési szervnél (ideértve a Magyar Tudományos
Akadémiához tartozó, költségvetési rendben gazdálkodó intézményt is) tudományos kutatói
munkakört betöltő közalkalmazottak előmeneteli és illetményrendszerére e törvény 61., 63.,
66., 71., 74. és 75. §-ában foglaltak nem alkalmazhatók. A 62., 64. és 65. §-ban foglaltak csak
e törvény 57. § (1) bekezdése tekintetében alkalmazhatók.
79/C. §363 (1) A felsőoktatási intézményben az oktatói, kutatói, tanári és más munkakörben
történő foglalkoztatás egyes kérdéseit (határozott időre történő foglalkoztatás, a pályázati
eljárás kérdései, várakozási idő csökkentése, további szakképesítés figyelembevétele,
illletménykiegészítés, vezetői pótlékok, illetménypótlékok) a Kormány határozza meg.364
(2) Tudományos kutatói munkakörként – a felsőoktatási intézmények kivételével –
kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó, tudományos főmunkatárs, tudományos munkatárs,
tudományos segédmunkatárs munkakör létesíthető. Az e bekezdésben meghatározott
tudományos munkakörbe történő besorolás feltételeit a Kormány határozza meg.
79/D. §365 (1) A felsőoktatási intézményben az egyetemi tanári, az egyetemi docensi, a
főiskolai tanári és a főiskolai docensi, egyetemi adjunktusi, továbbá a központi költségvetési
szervnél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó, költségvetési rendben
gazdálkodó intézményt is) a kutatóprofesszori, a tudományos tanácsadói és a tudományos
főmunkatársi munkakörök három fizetési fokozatra tagozódnak. A felsőoktatási intézményben
az egyetemi tanársegédi és a főiskolai adjunktusi munkakörök két fizetési fokozatra
tagozódnak.
(2) A közalkalmazott fizetési fokozatát a bármely felsőoktatási intézménynél, illetve a
központi költségvetési szervnél (ideértve a Magyar Tudományos Akadémiához tartozó,
költségvetési rendben gazdálkodó intézményt is) az adott munkakörben – a megbízási
jogviszony kivételével – munkavégzésre irányuló jogviszonyban töltött ideje alapján kell
megállapítani. Ha azonos időtartam alatt egyidejűleg több, az adott munkakörben
munkavégzésre irányuló jogviszony vehető figyelembe, közülük csak egy számítható be.
(3) Az (1) bekezdésben felsorolt munkakört betöltő közalkalmazott, ha a (4) bekezdésben
meghatározott feltételeknek megfelel, magasabb fizetési fokozatba lép
a) egyetemi tanár, főiskolai tanár, kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó az adott
munkakörben az előző fizetési fokozatban eltöltött öt évet követően,
b) egyetemi docens, főiskolai docens, tudományos főmunkatárs, továbbá egyetemi adjunktus,
főiskolai adjunktus az adott munkakörben az előző fizetési fokozatban eltöltött tíz évet
követően,
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c) egyetemi tanársegéd (gyakornok) az előírt feltételek teljesítését követően. A
közalkalmazottat a tárgyév első napján kell a magasabb fizetési fokozatba besorolni.
(4) A második és a harmadik fizetési fokozatba sorolás feltétele, hogy a közalkalmazott
megfeleljen az adott fizetési fokozathoz a munkáltatónak a munkakörre vonatkozó
szabályzatában meghatározott oktatói, kutatói követelménynek.
(5)366 A (3) bekezdés szerinti fizetési fokozatok közötti várakozási időbe nem számíthatók be
a 22. § (8) bekezdésében említett időtartamok, valamint a sor- és tartalékos katonai, illetve a
polgári szolgálat időtartama.
(6) Munkakör változása esetén a közalkalmazottat az új munkakörének első fizetési
fokozatába kell besorolni. Ettől eltérően a korábbi fizetési fokozattal azonos fizetési fokozatba
kell a közalkalmazottat besorolni akkor, ha olyan munkakörbe kerül, amelyre a 2. számú
melléklet az előző besorolásához tartozó arányszámmal azonos arányszámot állapít meg.
79/E. §367 A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói
munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét e törvény 2. számú melléklete
szerint kell meghatározni az egyetemi tanári munkakör 1. fizetési fokozata garantált
illetményének költségvetési törvényben rögzített összege368 százalékos arányában.
80. §369 A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munka
díjazására vonatkozó szabályai (Harmadik rész, VII. fejezet) közül a 142. §-a, a 143–143/A.
§-a, a 144. §-ának (6) bekezdése, a 147. §-ának (6)–(7) bekezdése, a 154. §-a (1)
bekezdésének utolsó két mondata, a 154. §-ának (2) bekezdése, a 155. §-ának (2) bekezdése
nem alkalmazható.
VI. fejezet
A közalkalmazott és a munkáltató kártérítési felelőssége
81. §370 Gondatlan károkozás esetén a közalkalmazott hathavi illetménye erejéig felel,
amennyiben
a) a munkáltató gazdálkodására vonatkozó szabályok súlyos megsértésével,
b) az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával, illetve hiányos teljesítésével okozta a kárt,
vagy
c) a kár olyan — jogszabályba ütköző — utasítása teljesítéséből keletkezett, amelynek várható
következményeire az utasított közalkalmazott előzőleg a figyelmét felhívta.
81/A. §371 (1) A magasabb vezető a vezetői tevékenységének keretében gondatlanul okozott
károkért teljes mértékben felel.
(2) A magasabb vezető által a vezetői tevékenység keretében szándékosan okozott kárért,
illetve a nem vezetői tevékenysége keretében okozott kár megtérítésével kapcsolatban az
általános kárfelelősségi szabályok (Munka Törvénykönyve Harmadik rész, VIII. fejezet) az
irányadóak azzal az eltéréssel, hogy gondatlan károkozás esetén a felelősség mértéke a vezető
hathavi átlagkeresetéig terjedhet.
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(3) Ha a magasabb vezető a közalkalmazotti jogviszonyát jogellenesen szünteti meg – a 35. §
(1) bekezdésétől eltérően – hathavi átlagkeresetével felel.
82. §372 Amennyiben a kollektív szerződés lehetővé teszi, hogy a munkáltató a
közalkalmazottat közvetlenül kártérítésre kötelezze, és a felelősségről történő döntésig a
közalkalmazotti jogviszony fennáll, a felelősség megállapítására a fegyelmi eljárás szabályait
azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az eljárás megindítására az elévülésre vonatkozó
rendelkezések373 az irányadók.
83. § A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének a munkavállaló
és a munkáltató kártérítési felelősségéről szóló rendelkezései közül (Harmadik rész, VIII—
IX. fejezet) a 167. § (2)—(3) bekezdése, a 173. § (2) bekezdésének második mondata és a
175. § nem alkalmazható.
VII. Fejezet
Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állókra vonatkozó eltérő szabályok
83/A. §374 (1)375 Az önkormányzattal közalkalmazotti jogviszonyban állók esetében – a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény eltérő rendelkezése hiányában – a
kinevezés és felmentés, a fegyelmi eljárás megindítása, a fegyelmi büntetés kiszabása és az
állásból való felfüggesztés a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik, az egyéb
munkáltatói jogokat a polgármester gyakorolja.
(2) A fegyelmi felelősségre vonatkozó rendelkezéseket azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy a 46. § (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdésében megállapított határidőket a
polgármester tudomásszerzésétől kell számítani, a fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost
a képviselő-testület saját tagjai közül jelöli ki.
(3)376 Ha a fegyelmi eljáráshoz szükséges személyi feltételek – a képviselő-testület létszáma
vagy összeférhetetlenség folytán – a képviselő-testület tagjai közül nem biztosíthatók, a
fegyelmi tanács tagjait és a vizsgálóbiztost a képviselő-testület a polgármesteri hivatalnak a
fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb besorolású, ennek hiányában a fegyelmi eljárás alá
vonttal legalább azonos szintű iskolai végzettségű alkalmazottai közül jelöli ki.
(4)377 Ha a vizsgálóbiztos kijelölése a (3) bekezdésben foglaltak alkalmazásával sem
lehetséges, a képviselő-testület a vizsgálóbiztosi feladatok ellátására a fegyelmi eljárás alá
vonttal legalább azonos szintű iskolai végzettségű független személyt kérhet fel.
(5)378 Az (1) bekezdés szerinti esetben a 14–19. §, a 22/B. §, a 23. §, az 53/A. §, valamint az
54/A. § nem alkalmazható.
VIII. Fejezet379
A közalkalmazott nyilvántartás
83/B. § (1)380 A munkáltató a közalkalmazottról az e törvény 5. számú mellékletében
meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közalkalmazotti
alapnyilvántartás). Az 5. számú mellékletben nem szereplő körben – törvény eltérő
rendelkezésének hiányában – adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem
lehet.
691

(2) A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatai közül a munkáltató megnevezése, a
közalkalmazott neve, továbbá a besorolására vonatkozó adat közérdekű, ezeket az adatokat a
közalkalmazott előzetes tudta és beleegyezése nélkül nyilvánosságra lehet hozni.
83/C. § (1) A munkáltató közalkalmazotti alapnyilvántartási rendszere törvény
felhatalmazásának hiányában más adatrendszerrel nem kapcsolható össze.
(2) A közalkalmazotti alapnyilvántartásból statisztikai célra csak személyazonosításra
alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
83/D. § A munkáltatónál vezetett közalkalmazotti alapnyilvántartásba – az érintetten kívül – a
következők jogosultak betekinteni, illetőleg abból adatot átvenni a rájuk vonatkozó
jogszabályban meghatározott feladataik ellátása céljából:
a) a közalkalmazott felettese,
b) a minősítést végző vezető,
c) feladatkörének keretei között a törvényességi ellenőrzést végző szerv,
d) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
e) munkaügyi, polgári jogi, közigazgatási per kapcsán a bíróság,
f) a közalkalmazott ellen indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a bíróság,
g) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal
megbízott munkatársa feladatkörén belül,
h)381 az adóhatóság, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv és az egészségbiztosítási szerv, az
üzemi baleseteket kivizsgáló szerv és a munkavédelmi szerv
IV. rész
VEGYES ÉS ÁTMENETI RENDELKEZÉSEK
84. § (1)382 E törvény 1992. július elsején lép hatályba.
(2)383
85. §384 (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg
a) a KOMT-ban történt egyeztetést követően a reprezentativitás feltételei igazolásának
rendjét,
b) a közalkalmazotti pályázatnak, illetve álláshirdetésnek a Kormányzati Személyügyi
Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán való közzétételére
vonatkozó részletes szabályokat,385
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c) az Európai Unió magyar soros elnökségében közvetlenül részt vevő közalkalmazottak
kiválasztására, valamint többletmunkájukhoz és képzési többletterhükhöz kapcsolódó anyagi
elismerésük feltételeire, módjára és mértékére vonatkozó szabályokat, továbbá a képzésükre
és a képzéssel kapcsolatos kötelezettségükre vonatkozó eltérő szabályokat.386
(2)387 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az egészségügyi, a szociális, a gyermekjóléti és
gyermekvédelmi, a közoktatási, a a d) és e) pont kivételével a felsőoktatási intézmények, a
Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési szervek, a
művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi, az a) pont utolsó fordulata kivételével a
testnevelési és sportintézmények, továbbá az a) pont utolsó fordulata, a d) pont utolsó
fordulata, az e) és g) pont kivételével a helyi önkormányzatok által fenntartott szolgáltató
feladatokat ellátó költségvetési intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési
szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak vonatkozásában rendeletben388
határozza meg
a) az ágazatban betölthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési
osztályokat, a munkakör betöltéséhez a 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan
szükséges képesítési és más többletkövetelményeket, továbbá a 61. § (1) bekezdés g) és i)
pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával
egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevelek körét,389
b)390 azt a munkakört, amelyben nem kötelező pályázat kiírása a közalkalmazotti jogviszony
létesítéséhez,391
c) a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató
alaptevékenységébe tartozó munkaköröket,
d)392 a magasabb vezető, valamint a vezető megbízás körét, továbbá ezek e törvényben
meghatározottakon túlmenő feltételeit,393
e)394
f) a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői
pótlékának mértékét,395
g) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fizetendő illetménypótlékokat és azok
mértékét.396
(3) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy – a (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően –
rendeletben határozza meg
a) az egészségügyi intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében397
aa)398 a közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a tizennyolcadik életév betöltésének,
valamint a magyar állampolgársággal, a szabad mozgás és tartózkodás jogával
rendelkezésnek, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz feltétele alóli mentesítést, illetve
a magyar állampolgárság feltételét,
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ab) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázati
eljárásban részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetelményeket és
az eljárás részletes szabályait,
ac) a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,
ad) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 21/A. § (1)
bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani,
ae) azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként – a kinevezéshez szükséges iskolai
végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékű – azon iskolai
végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a közalkalmazott által
korábban ellátott, a 22. § (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat
idejébe be kell számítani,
af) a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket,
ag) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tartalmát,
ah) az 1. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó
munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,
ai) munkakörönként a napi munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá
az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,
aj)399 a pótszabadságra jogosult oktató, nevelő munkát végzők körét,
ak) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség,
illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg,
al)400 az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzése alóli felmentés és végleges mentesítés szabályait;
b) a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézményeknél foglalkoztatott,
illetve más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében401
ba) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázati
eljárásban részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetelményeket és
az eljárás részletes szabályait,
bb)402 az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, illetve
szakképzettség megszerzése alóli felmentés és végleges mentesítés szabályait,
bc) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk
kapcsolódó címpótlékot,
bd) munkakörönként a napi munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá
az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,
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be)403 pótszabadságra jogosult oktató, nevelő munkát végzők körét,
bf) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség,
illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg;
c) a közoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében404
ca) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázati
eljárásban részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetelményeket és
az eljárás részletes szabályait,
cb) a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,
cc) munkakörönként azt a szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 21/A. § (1)
bekezdés szerinti próbaidőt nem lehet megállapítani,
cd) a gyakornoki követelmények elveit, a szakmai segítő részletes kötelezettségeit, a
gyakornoki szabályzat kiadásával kapcsolatos eljárási szabályokat, valamint a gyakornok
kötelező órájával kapcsolatos rendelkezéseket,
ce) a külön törvényben szabályozott teljesítményértékelés minősítési eredménnyel való
egyenértékűsége feltételeit,
cf)405 pótszabadságra jogosult oktató, nevelő munkát végzők körét,
cg) a további szakképzettség, illetve szakképesítés hasznosításának a kötelező óraszámra eső
mértékét,
ch) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk
kapcsolódó címpótlékot,
ci) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség,
illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg,
cj)406 a közalkalmazotti jogviszony létesítésénél a magyar állampolgárság, a szabad mozgás és
tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt vagy letelepedett státusz feltétele
alóli mentesítést,
ck)407 a 66. § (2)–(3) bekezdése szerinti illetménynövekedésre való jogosultság tekintetében a
további szakképesítéssel egyenértékűnek elismert képesítéseket;
d) a felsőoktatási intézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél ilyen
tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében408
da) a magyar állampolgárság feltételét a közalkalmazotti jogviszony létesítéséhez,
db) a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket,
dc)409
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dd) az 1. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó
munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,
de) a külön törvényben szabályozott teljesítményértékelés minősítési eredménnyel való
egyenértékűsége feltételeit,
df) az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség,
illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg,
dg) a tudományos kutatói munkakörbe történő besorolás feltételeit;
e)410 a Magyar Tudományos Akadémia által fenntartott köztestületi költségvetési
intézményeknél, illetve más kutató- és kutatást kiegészítő intézeteknél foglalkoztatott
közalkalmazottak tekintetében
ea)411 azt a magasabb vezető beosztást, amelynek a betöltéséhez a munkakör ellátásához
szükséges magyar nyelvtudás előírható,412
eb) a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,
ec) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk
kapcsolódó címpótlékot,413
ed) az 1. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó
munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,
ee) a teljes munkaidőből kötelezően a munkahelyen töltendő idő tartamát, továbbá az ezen
időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,414
ef)415
f) a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi intézményeknél foglalkoztatott, illetve
más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében416
fa) a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként magyar állampolgárság feltételét,
fb) a pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázati
eljárásban részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetelményeket és
az eljárás részletes szabályait,
fc) a vezető állású munkavállalóval betöltendő vezetői munkaköröket,
fd) a gyakornoki idő kikötése alól mentes munkaköröket,
fe) a gyakornoki követelmények ágazati szakmai tartalmát,
ff) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk
kapcsolódó címpótlékot,
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fg) munkakörönként a napi munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá
az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes sajátos szabályait,
fh) az 1. számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó
munkakörhöz kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,
fi)417
fj)418 az illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további
szakképzettség, illetve szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg,
fk)419 azt a magasabb vezető és vezető beosztást, amelynek a betöltéséhez a munkakör
ellátásához szükséges magyar nyelvtudás előírható;
g)420 a testnevelési és sportintézményeknél foglalkoztatott, illetve más költségvetési szervnél
ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében munkakörönként a napi
munkaidőből a kötelezően a munkahelyen töltendő időt.421
(4)422 Felhatalmazást kap az elektronikus hírközlésért, a honvédelemért, a katonai
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a környezetvédelemért, a vízügyért, a
természetvédelemért, az oktatásért, a kultúráért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért
és a szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért, az államháztartásért, a nemzetpolitikáért, a
kisebbségpolitikáért, a c) pont kivételével az agrár-vidékfejlesztésért, az e) pont kivételével a
katasztrófák elleni védekezésért, az a) pont utolsó fordulata és a c) pont kivételével a polgári
nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért, a
b) és g) pont kivételével a közlekedésért, az energiapolitikáért, a bányászati ügyekért és a
postaügyért (a továbbiakban: a közlekedésért), az a) pont utolsó fordulata és az e) pont
kivételével a büntetés-végrehajtásért, az idegenrendészetért és menekültügyért, az
igazságügyért, a rendészetért felelős miniszter, továbbá valamennyi pont tekintetében a
közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter, valamint az informatikáért felelős miniszter, hogy az általa
irányított, a (2)–(3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények (munkáltatók), illetve
közalkalmazottak tekintetében rendeletben állapítsa meg423
a) az ágazatban betölthető közalkalmazotti munkaköröket, a munkakörhöz kapcsolódó fizetési
osztályokat, a munkakör betöltéséhez a 61. § (1) bekezdésében foglaltakat meghaladóan
szükséges képesítési és más többletkövetelményeket, továbbá a 61. § (1) bekezdés g) és i)
pontjával összefüggésben a munkakör betöltéséhez jogszabályban előírt szakvizsgával
egyenértékűnek elismert vizsgát igazoló oklevelek körét,424
b)425 azt a munkakört, amelyben nem kötelező pályázat kiírása a közalkalmazotti jogviszony
létesítéséhez,426
c) a gyakornoki idővel, valamint a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatosan a munkáltató
alaptevékenységébe tartozó munkaköröket,427
d)428 a foglalkoztatáspolitikáért, valamint az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével
a magasabb vezető, valamint a vezető megbízás körét, továbbá ezek e törvényben
meghatározottakon túlmenő feltételeit,429
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e)430
f) a magasabb vezető, illetve vezető megbízással rendelkező közalkalmazott vezetői
pótlékának mértékét,431
g) az ágazati, szakmai sajátosságokra tekintettel fizetendő illetménypótlékokat és azok
mértékét.432
(5) A (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően felhatalmazást kap
a)433 a honvédelemért, valamint a közlekedésért felelős miniszter, hogy a közalkalmazotti
jogviszony létesítésénél a tizennyolcadik életév betöltésének feltétele alóli mentesítést,434
b)435 a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, az idegenrendészetért és menekültügyért, az
igazságügyért, a rendészetért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért
felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter, hogy
a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként magyar állampolgárság feltételét,436
c)437 a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, az idegenrendészetért és menekültügyért, az
igazságügyért, a rendészetért, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter,
hogy a közalkalmazotti jogviszony létesítésének feltételeként a munkakör ellátásához
szükséges magyar nyelvtudás feltételét,438
d)439 a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szakképzésért, a szociál- és
családpolitikáért, az államháztartásért, valamint a honvédelemért felelős miniszter, hogy a
pályázat hivatalos lapban vagy egyéb módon való közzétételét, továbbá a pályázati eljárásban
részt vevők körét, a pályázatok elbírálására vonatkozó többletkövetelményeket és az eljárás
részletes szabályait,440
e)441
f)442 a honvédelemért, valamint a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a
szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter, hogy munkakörönként azt a
szakmai gyakorlatot, amelynek megléte esetén a 21/A. § (1) bekezdés szerinti próbaidőt nem
lehet megállapítani,443
g)444 a honvédelemért, katonai nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért, a büntetésvégrehajtásért, az idegenrendészetért és menekültügyért, az igazságügyért, a rendészetért, a
katasztrófák elleni védekezésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a
szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter, hogy a gyakornoki idő kikötése
alól mentes munkaköröket,445
h) a honvédelemért felelős miniszter, hogy a gyakornoki követelmények ágazati szakmai
tartalmát,446
i)447 a honvédelemért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szakképzésért, a
szociál- és családpolitikáért, a katasztrófák elleni védekezésért, valamint az államháztartásért
felelős miniszter, hogy azokat a munkaköröket, illetve munkakörönként – a kinevezéshez
szükséges iskolai végzettséggel, szakképesítéssel, illetve szakképzettséggel egyenértékű –
azon iskolai végzettséget, szakképesítést, illetve szakképzettséget, amellyel a közalkalmazott
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által korábban ellátott, a 22. § (3) bekezdés szerinti jogviszony tartamát a szakmai gyakorlat
idejébe be kell számítani,448
j)449 a honvédelemért, az elektronikus hírközlésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a
felnőttképzésért és a szakképzésért, a szociál- és családpolitikáért felelős miniszter, a
közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter, az állami vagyon
felügyeletéért felelős miniszter, valamint az informatikáért felelős miniszter, hogy az 1.
számú mellékletben szereplő minősítési szempontokhoz az ágazatba tartozó munkakörhöz
kapcsolódó további vagy eltérő szempontokat, illetve az egyes munkakörökben
foglalkoztatott közalkalmazott minősítésénél kizárt szempontokat,450
k)451 a honvédelemért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és a szakképzésért, a
szociál- és családpolitikáért felelős miniszter, hogy munkakörönként a napi munkaidőből
kötelezően a munkahelyen töltendő időt, továbbá az ezen időtartam alatti munkavégzés egyes
sajátos szabályait,452
l)453
m)454 a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és szakképzésért, a szociál- és
családpolitikáért felelős miniszter, a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter, az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, valamint az informatikáért
felelős miniszter, hogy munkakörönként, illetve vezetői megbízásonként az
illetménynövekedés feltételeit azokban az esetekben, amikor a további szakképzettség, illetve
szakképesítés hasznosításának mértéke előre nem határozható meg,455
n)456 a honvédelemért, a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért, a katasztrófák elleni
védekezésért, a foglalkoztatáspolitikáért, a felnőttképzésért és szakképzésért, a szociál- és
családpolitikáért, valamint az államháztartásért felelős miniszter, hogy az ágazatban
adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó címpótlékot,457
o)458 a honvédelemért felelős miniszter, a polgári hírszerzési tevékenység irányításáért felelős
miniszter, valamint a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter,
hogy a közalkalmazottak illetményének folyósítására, illetve jutalmazására vonatkozó
részletes szabályokat,459
p)460 az elektronikus hírközlésért, valamint a környezetvédelemért, a vízügyért, a
természetvédelemért felelős miniszter, hogy a formaruha-juttatást,461
q)462 a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért felelős miniszter, a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelős miniszter, hogy a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében
a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit, valamint
az üdültetés rendjét, a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra
vonatkozó részletes szabályokat, a közalkalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának
részletes szabályait,463
r)464 honvédelemért, a rendészetért, a büntetés-végrehajtásért felelős miniszter, a polgári
hírszerzési tevékenység irányításáért felelős miniszter, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok
irányításáért felelős miniszter, hogy a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi
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kiküldetést teljesítő közalkalmazottak pénzbeli járandóságaira vonatkozó részletes
szabályokat,465
s)466 a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy a közalkalmazottak és közeli
hozzátartozóik tekintetében a juttatások, költségtérítések, kedvezmények, támogatások
rendszerét és feltételeit, valamint a szociális és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos
feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a közalkalmazottak lakhatási támogatásának
részletes szabályait,
t)467 a közlekedésért, a honvédelemért, a büntetés-végrehajtásért, az idegenrendészetért és
menekültügyért, az igazságügyért, valamint a rendészetért felelős miniszter, hogy az egyes
munkakörök betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképesítés, illetve szakképzettség
megszerzése alóli felmentés és végleges mentesítés szabályait,
u)468 a büntetés-végrehajtásért, a rendészetért, az adópolitikáért és a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter, hogy – az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben –
a munkaköri alkalmassági vizsgálatra és az alkalmasság véleményezésére vonatkozó
szabályokat, valamint az eljárás rendjét,
v)469 a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy a közalkalmazottak
jutalmazására vonatkozó részletes szabályokat
az általa irányított, a (2) és (3) bekezdés alá nem tartozó költségvetési intézmények
(munkáltatók), illetve közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg.
(6) Amennyiben a munkáltató több, a (2)–(5) bekezdés hatálya alá tartozó intézmény
alaptevékenységébe tartozó tevékenységet is ellát, az egyes tevékenységek körébe tartozó
munkakört ellátó közalkalmazottra a tevékenységre vonatkozó végrehajtási rendelet
szabályait kell alkalmazni.
(7)470 Felhatalmazást kap a honvédelemért felelős miniszter, hogy
a) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egészségügyi, felsőoktatási, közoktatási,
kutatási, valamint közművelődési és közgyűjteményi intézmények, illetve a más költségvetési
szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg
aa) a közalkalmazottak illetményének folyósítására, illetve jutalmazására vonatkozó részletes
szabályokat,471
ab) a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében a juttatások, költségtérítések,
kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés rendjét, a szociális
és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a
közalkalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának részletes szabályait,472
ac) a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi kiküldetést teljesítő közalkalmazottak
pénzbeli járandóságaira vonatkozó részletes szabályokat;
b) az ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó közművelődési, közgyűjteményi
intézmények, illetve a más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző
közalkalmazottak tekintetében rendeletben határozza meg a formaruha-juttatást.
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(8)473 Felhatalmazást kap a büntetés-végrehajtásért és a rendészetért felelős miniszter, hogy az
ágazati irányítása, illetve felügyelete alá tartozó egészségügyi, felsőoktatási, oktatási, illetve a
más költségvetési szervnél ilyen tevékenységet végző közalkalmazottak tekintetében
rendeletben határozza meg
a) az ágazatban adományozható címeket, az adományozás feltételeit és a hozzájuk kapcsolódó
címpótlékot,
b) a közalkalmazottak és közeli hozzátartozóik tekintetében a juttatások, költségtérítések,
kedvezmények, támogatások rendszerét és feltételeit, valamint az üdültetés rendjét, a szociális
és kegyeleti gondoskodással kapcsolatos feladatokra vonatkozó részletes szabályokat, a
közalkalmazottak étkezési, illetve lakhatási támogatásának részletes szabályait,474
c) a külföldön tanulmányokat folytató, illetve külföldi kiküldetést teljesítő közalkalmazottak
pénzbeli járandóságaira vonatkozó részletes szabályokat.
(9)475 Felhatalmazást kap az államháztartásért felelős miniszter, hogy az ágazati irányítása,
illetve felügyelete alá tartozó szervek tekintetében rendeletben határozza meg a külföldi
kiküldetést teljesítő közalkalmazottak pénzbeni járandóságaira és a kiküldetésre vonatkozó
részletes szabályokat.476
85/A. §477 Eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály
a) munkaviszonyra vonatkozó szabályt említ, azon közalkalmazotti jogviszonyra vonatkozó
szabályt;
b) munkaviszonyt említ, azon közalkalmazotti jogviszonyt;
c) munkavállalót említ, azon közalkalmazottat;
d) munkaszerződést említ, azon kinevezést;
e) rendes felmondást említ, azon felmentést;
f) munkavégzés alóli felmentést említ, azon munkavégzés alóli mentesítést;
g) üzemi tanácsot, illetve üzemi megbízottat említ, azon közalkalmazotti tanácsot, illetve
közalkalmazotti képviselőt;
h) munkabért említ, azon illetményt, illetménypótlékot, illetménykiegészítést, egyhavi
különjuttatást, keresetkiegészítést és jutalmat;
i) személyi alapbért említ, azon illetményt;
j) bérpótlékot említ, azon illetménypótlékot
is érteni kell.
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86. §478 A közalkalmazotti jogviszony tekintetében a Munka Törvénykönyvének Vegyes és
Átmeneti rendelkezései közül (Ötödik rész) a 206. § (1)–(2) bekezdése, a 210. §, valamint a
211. § (2) bekezdése nem alkalmazható.
87. § (1) E törvény hatálybalépésével a hatálya alá tartozó munkáltatónál foglalkoztatottak
munkaviszonya közalkalmazotti jogviszonnyá alakul át.
(2)479
(3)–(5)480
87/A. §481 (1)482 E törvény alkalmazásakor közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell
tekinteni
a) az e törvény hatálya alá tartozó munkáltatónál munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban eltöltött időt,
b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó szervnél
munkaviszonyban, közszolgálati jogviszonyban töltött időt,
c) a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény hatálya alá tartozó
szervnél munkaviszonyban, kormánytisztviselői jogviszonyban töltött időt,
d) a szolgálati jogviszony időtartamát, továbbá
e) a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban, munkaviszonyban, valamint
f) a hivatásos nevelő szülői jogviszonyban,
g) az e törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény vagy a kormánytisztviselők
jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban,
h) az állami vezetői szolgálati jogviszonyban
töltött időt.
(2) Ha jogszabály, kormányhatározat vagy a bíróság jogerős ítélete alapján megállapítható,
hogy a munkaviszony megszüntetésére a közalkalmazott politikai vagy vallási meggyőződése,
továbbá munkavállalói érdekképviseleti szervezethez való tartozása, illetve ezzel összefüggő
tevékenysége miatt került sor, a munkaviszony megszüntetésétől 1990. május 2-áig a
munkaviszonyban nem töltött időtartamot az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően a
közalkalmazotti jogviszonyban töltött időbe be kell számítani.
(3) A közalkalmazott fizetési fokozatának megállapításánál az (1)–(2) bekezdésen túlmenően
figyelembe kell venni
a) a munkaviszonynak azt az időtartamát, amely alatt a közalkalmazott a közalkalmazotti
jogviszonyában betöltendő munkaköréhez szükséges iskolai végzettséggel vagy képesítéssel
rendelkezett,
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b) az 1992. július 1-jét megelőzően fennállt munkaviszony teljes időtartamát, továbbá
c)483 a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatban, illetve a polgári szolgálatban, valamint
d)484 az (1) bekezdés f) pontja alá nem tartozó foglalkoztatónál ösztöndíjas foglalkoztatási
jogviszonyban
eltöltött időt.
(4) A (3) bekezdéstől eltérően a közalkalmazotti jogviszonyban töltött idő számításakor
figyelmen kívül kell hagyni a sor- vagy tartalékos katonai szolgálatnak, illetve a polgári
szolgálatnak azt a tartamát, amely e § rendelkezése szerint egyébként közalkalmazotti
jogviszonyban töltött időnek minősül.
(5) Ha a közalkalmazotti jogviszony megállapításakor azonos időtartamra több jogviszony
vehető figyelembe, közülük erre az időre csak egy jogviszony számítható be.
88. § (1) E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő fegyelmi eljárást e törvény szabályai
szerint kell lefolytatni, a fegyelmi határozattal összefüggő munkaügyi pert pedig meg kell
szüntetni, és a munkáltató a megszüntetésről szóló határozat kézbesítésétől számított harminc
napon belül indíthatja meg a fegyelmi eljárást.
(2) Amennyiben a fegyelmi határozatban nem elbocsátás büntetés került kiszabásra, az újabb
fegyelmi eljárásban sem szabható ki ez a büntetés.
89. § (1) E törvénynek a közalkalmazottak illetmény-előmenetelére vonatkozó rendelkezését
1994. január 1-jétől kell alkalmazni. A közalkalmazott illetménye a megállapítást megelőző
személyi alapbérénél nem lehet alacsonyabb mértékű.
(2)485
(3)486
90. §487 (1) Gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben, valamint szociális szolgáltatónál
és szociális intézményben történő foglalkoztatás esetén a Kjt. 23. §-ának (1) bekezdésében
foglaltaktól eltérően az a közalkalmazott,
a) aki 2008. december 31-én magasabb vezetői megbízással rendelkezett, 2016. december 31éig,
b) akit 2009. január 1-jét követően bíztak vagy bíznak meg magasabb vezetői feladatok
ellátásával, 2013. december 31-éig
felsőfokú szakképesítéssel is elláthat magasabb vezetői feladatokat.
(2) Az (1) bekezdés nem alkalmazható, ha a vezetői megbízás mellett ellátandó munkakört
külön jogszabály alapján csak felsőfokú végzettséggel lehet betölteni.
91. §488
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92. §489 (1)490
(2) A nemzetbiztonsági szolgálatok személyi állományába tartozó közalkalmazottak
tekintetében a 79/A. § rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(3)491
93. §492 (1)493
(2)—(3)494
(4)–(6)495
94. §496 E törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti
társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás
tárgykörében, a Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az
Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:
a) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a határozott ideig tartó munkavégzéssel
kapcsolatosan kötött keretmegállapodásról szóló, a Tanács 1999/70/EK irányelvével a Munka
Törvénykönyvéről szóló törvény irányadó rendelkezéseivel együtt;
b) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a részmunkaidőről kötött keretmegállapodásról szóló,
a Tanács 97/81/EK irányelvével a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény irányadó
rendelkezéseivel együtt;
c) a munkavállalók jogainak a vállalkozások, üzletek, vagy ezek részeinek átruházása esetén
történő védelmére vonatkozó tagállami jogszabályok közelítéséről szóló, a Tanács
2001/23/EK irányelvével, a Munka Törvénykönyvéről szóló törvény irányadó
rendelkezéseivel együtt.
1. számú melléklet 1992. évi XXXIII. törvényhez497
Minősítési lap
1. A közalkalmazott személyi adatai
Neve (születési neve):
Anyja neve:
Születési hely, idő:
2. A közalkalmazotti jogviszonnyal kapcsolatos adatok
A közalkalmazotti jogviszony kezdete:
A közalkalmazott besorolása:
A vezetői beosztás/munkakör betöltésének kezdete:
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A minősítés indoka:
3. A közalkalmazott minősítésének szempontjai
3.1. A munkakör ellátása szempontjából szükséges szakmai ismeretek
Kiemelkedő (3 pont) – Megfelelő (2 pont) – Kevéssé megfelelő (1 pont) – Nem megfelelő
(0 pont)
Szöveges indokolás:
3.2. A munkakör ellátása során végzett szakmai, gyakorlati munka
Kiemelkedő – Megfelelő – Kevéssé megfelelő – Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
3.3. A szakmai munkával kapcsolatos problémamegoldó képesség
Kiemelkedő – Megfelelő – Kevéssé megfelelő – Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
3.4. A munkavégzéssel kapcsolatos felelősség és hivatástudat
Kiemelkedő – Megfelelő – Kevéssé megfelelő – Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
3.5. A munkavégzéssel kapcsolatos pontosság, szorgalom, igyekezet
Kiemelkedő – Megfelelő – Kevéssé megfelelő – Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
3.6. A végrehajtási rendelet által meghatározott egyéb szempontok:
Kiemelkedő – Megfelelő – Kevéssé megfelelő – Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
4. Vezetői beosztásához/munkakörhöz kapcsolódó minősítési szempontok
4.1. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkájának színvonala
Kiemelkedő – Megfelelő – Kevéssé megfelelő – Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
4.2. A vezető által irányított szervezeti egység/intézmény munkavégzésének szervezése
705

Kiemelkedő – Megfelelő – Kevéssé megfelelő – Nem megfelelő
Szöveges indokolás:
5. A közalkalmazott munkavégzésével kapcsolatos egyéb lényeges körülmény, megjegyzés, a
kevéssé alkalmas területek fejlesztésére vonatkozó javaslatok, célkitűzések:

6. A közalkalmazott minősítése
kiválóan alkalmas (80–100%) – alkalmas (60–79%) – kevéssé alkalmas (30–59%) –
alkalmatlan (30% alatt)
7. A közalkalmazott által a minősítésre tett észrevétel:
...................................................................................................
Dátum:
A minősítés megállapításait
a közalkalmazottal ismertettem.

A minősítés tartalmát ismerem,
észrevételeimet megtettem.

................................................................
a minősítést végző aláírása, beosztása

...........................................................
a minősített aláírása

2. számú melléklet a 1992. évi XXXIII. törvényhez498
A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói
munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi
tanári munkakör 1. fizetési fokozatának a költségvetési törvényben megállapított
garantált illetményére vetülő arányszámok
A felsőoktatási intézményben oktatói munkakört, valamint a tudományos kutatói
munkakört betöltő közalkalmazottak garantált illetményét meghatározó, az egyetemi
tanári munkakör 1. fizetési fokozatának a költségvetési törvényben megállapított
garantált illetményére vetülő arányszámok
Fizetési
Arányszám
Munkakör
fokozat
(%)
Egyetemi tanár

3.

106

Egyetemi tanár

2.

103

Egyetemi tanár

1.

100

Egyetemi docens

3.

76

Egyetemi docens

2.

73

Egyetemi docens

1.

70

Egyetemi adjunktus

3.

53

Egyetemi adjunktus

2.

50
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Egyetemi adjunktus

1.

50

Egyetemi tanársegéd

2.

40

Egyetemi tanársegéd (gyakornok)

1.

37

Főiskolai tanár

3.

81

Főiskolai tanár

2.

78

Főiskolai tanár

1.

75

Főiskolai docens

3.

61

Főiskolai docens

2.

58

Főiskolai docens

1.

55

Főiskolai adjunktus

2.

48

Főiskolai adjunktus

1.

45

Főiskolai adjunktus

–

45

Főiskolai tanársegéd

–

40

Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

3.

106

Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

2.

103

Kutatóprofesszor, tudományos tanácsadó

1.

100

Tudományos főmunkatárs

3.

76

Tudományos főmunkatárs

2.

73

Tudományos főmunkatárs

1.

70

Tudományos munkatárs

–

50

Tudományos segédmunkatárs

–

40

3. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez499
4. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez500
5. számú melléklet az 1992. évi XXXIII. törvényhez501
A közalkalmazotti alapnyilvántartás adatköre
A közalkalmazott
I.
– neve (leánykori neve)
– születési helye, ideje
– anyja neve
– TAJ száma, adóazonosító jele
– lakóhelye, tartózkodási hely, telefonszáma
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– családi állapota
– gyermekeinek születési ideje
– egyéb eltartottak száma, az eltartás kezdete
II.
– legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
– szakképzettsége(i)
– iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott
munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
– tudományos fokozata
– idegennyelv-ismerete
III.502
– a korábbi, 87/A. § (1) és (3) bekezdése szerinti jogviszonyban töltött időtartamok
megnevezése,
– a munkahely megnevezése,
– a megszűnés módja, időpontja
IV.503
– a közalkalmazotti jogviszony kezdete
– állampolgársága
– a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
– a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló időtartamok
V.
– a közalkalmazottat foglalkoztató szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
– e szervnél a jogviszony kezdete
–504 a közalkalmazott jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja, vezetői beosztása, FEORszáma
– címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
– a minősítések időpontja és tartalma
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– hatályos fegyelmi büntetése
VI.
– személyi juttatások
VII.
– a közalkalmazott munkából való távollétének jogcíme és időtartama:
VIII.
– a közalkalmazotti jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és a határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai
IX.
A közalkalmazott munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyával összefüggő adatai [41. §
(1)–(2) bek.]

A törvényt az Országgyűlés az 1992. május 5-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja:
1992. június 2.
1

2

Az 1. § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII. törvény
113. §-a, szövege az 1997: LVI. törvény 1. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 1. § (2) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 113. §-a iktatta be, egyidejűleg a § eredeti
szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdés a 2003: XX. törvény 33. §ával megállapított szöveg, e módosító törvény 32. § (1) bekezdése alapján a 2003. július 1-jét
követően bekövetkező átadás tekintetében kell alkalmazni. A (2) bekezdés a 2008: LXI.
törvény 33. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.
3

4

Az 1. § (3) bekezdését az 1997: LVI. törvény 1. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a
2003: XX. törvény 33. §-ával megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 32. § (1)
bekezdése alapján a 2003. július 1-jét követően bekövetkező átadás tekintetében kell
alkalmazni. A (3) bekezdés a 2008: LXI. törvény 33. § (2) bekezdés a) pontja szerint
módosított szöveg.
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5

Az 1. § (4) bekezdését a 2003: XX. törvény 33. §-a iktatta be, szövege a 2009: CLII. törvény
25. §-ával megállapított szöveg.

6

Lásd a 2009: CLII. törvényt.

7

Az 1. § (5) bekezdését a 2007: C. törvény 1. §-a iktatta be, szövege a 2007: CLXXIX.
törvény 1. §-ával megállapított, a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés a) pontja szerint
módosított szöveg.

8

Az 1. § (6) bekezdését a 2007: C. törvény 1. §-a iktatta be.

9

Lásd a 39/2000. (XII. 12.) BM, a 33/2000. (XII. 26.) OM, a 3/2002. (I. 25.) HM rendeletet,
az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletet.

10

A 3. § a 2001: XVI. törvény 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 4. § a 2003: XX. törvény 34. §-ával megállapított szöveg.

12

A 4. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének e) pontja szerint
módosított szöveg.

13

Az 5. § a 2003: XX. törvény 34. §-ával megállapított szöveg.

14

Az 5. § (2) bekezdése a 2004: CXXIV. törvény 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

15

Az 5. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének e) pontja szerint
módosított szöveg.

710

16

Az 5. § (5) bekezdését a 2004: CXXIV. törvény 1. § (2) bekezdése iktatta be.

17

A 6. §-t az 1998: XIII. törvény 3. § (3) bekezdésének b) pontja hatályon kívül helyezte,
újonnan a 2003: XX. törvény 34. §-a iktatta a szövegbe.

18

A 6. § (1) bekezdésének a) pontja a 2004: CXXIV. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

19

A 6. § (1) bekezdésének b) pontja a 2007: C. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

20

A 6. § (3) bekezdése a 2007: C. törvény 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 6/A. §-t a 2003: XX. törvény 34. §-a iktatta a szövegbe.

22

A 6/A. § (2) bekezdését a 2004: CXXIV. törvény 8. § (4) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

23

A 6/A. § (3) bekezdése a 2005: CLIV. törvény 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. § (1) bekezdését a 2005: VIII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg a
§ eredeti szövegének jelölését (2) bekezdésre változtatva.
24

25

A 7. § eredeti szövegének jelölését a 2005: VIII. törvény 7. §-ának (2) bekezdése (2)
bekezdésre változtatta.

26

Az 1996: XXVIII. törvény 31. §-ának (8) bekezdése szerint módosított szöveg.
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27

A 9. § a 2004: CXXIV. törvény 3. §-ával megállapított szöveg; e módosító törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott átmeneti időszakban is reprezentatívnak minősül a
szakszervezet, szakszervezeti szövetség, illetve országos szakszervezeti konföderáció,
amennyiben a 9. §-ban meghatározott feltételeknek megfelel.

28

A 11. § az 1996: XXVIII. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

29

A 11. § (1) bekezdése a 2004: CXXIV. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

A 11. § (2) bekezdését az 1997: LVI. törvény 2. §-a iktatta a szövegbe. Egyidejűleg a §
eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre módosította.
30

A 12. § előtti címet az 1996: XXVIII. törvény 31. §-ának (8) bekezdése hatályon kívül
helyezte. A 12. § a törvény 4. §-ával megállapított szöveg.
31

32

A 12. § (1) bekezdésének c) pontja az 1997: LI. törvény 25. §-ának (1) bekezdésével
megállapított szöveg.

33

A 12. § (4) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 1. §-a iktatta be.

34

A 12/A. §-t a 2004: CXXIV. törvény 5. §-a iktatta be.

35

A 13. § a 2004: CXXIV. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

36

A 15. § a 2004: CXXIV. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

37

Lásd a 48/2005. (III. 23.) Korm. rendeletet, a 24/2011. (III. 9.) Korm. rendeletet.
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38

A 16. § (1) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

39

A 16. § (2) bekezdésének d) pontja a 2007: LXXXIV. törvény 29. §-ával megállapított
szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 30. § (2) bekezdését.

A 16. § új (3) bekezdését a 2003: XX. törvény 36. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti (3)
bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva.
40

41

A 16. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 2003: XX.
törvény 36. §-a. A (4) bekezdést a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdés a) pontja hatályon
kívül helyezte.

42

A 17. § (3) bekezdése az 1996: XXVIII. törvény 31. §-ának (8) bekezdése szerint
módosított szöveg.

43

A 18. §-t az 1996: XXVIII. törvény 31. §-ának (8) bekezdése hatályon kívül helyezte. A 18.
§ (2) bekezdését azonban a 18. § (1) bekezdése alapján a módosító törvény hatálybalépése
előtt [1996. április 27.] megalkotott közalkalmazotti szabályzat tekintetében továbbra is
alkalmazni kell.

44

A 19. § a 2001: XVI. törvény 27. § (2) bekezdésével megállapított és a 2007: CLXXIX.
törvény 40. § (4) bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.

45

A 20. § (2) bekezdése a 2008: LXI. törvény 1. §-ával megállapított szöveg, e módosító
törvény 41. § (1) bekezdése alapján az a) pont rendelkezése nem eredményezi a 2009. január
1-je előtt keletkezett közalkalmazotti jogviszony érvénytelenségét.

46

Lásd a 12/2002. (IV. 29.) BM, a 73/2002. (VIII. 15.) FVM, a 25/2002. (XII. 25.) NKÖM, a
4/2003. (I. 25.) GKM, a 13/2003. (III. 24.) HM, a 4/2004. (III. 31.) GYISM, a 34/2004. (XII.
28.) IHM rendeletet.
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47

A 20. § (2a) bekezdését a 2010: CXLVII. törvény 7. §-a iktatta be, alkalmazására lásd e
módosító törvény 110. § (3) bekezdését.

48

A 20. § (2b) bekezdését a 2010: CXLVII. törvény 7. §-a iktatta be.

49

A 20. § (3) bekezdését újonnan a 2008: LXI. törvény 1. §-a iktatta be.

50

A 20. § (4) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be.

51

A 20. § (5) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be.

52

A 20. § (6) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be.

53

A 20. § (7) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be.

54

A 20. § (8) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be.

55

A 20. § (9) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be.

56

A 20/A. §-t a 2007: C. törvény 3. §-a iktatta be, e módosító törvény 31. § (4) bekezdése
alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követő közalkalmazotti jogviszony-létesítés
tekintetében kell alkalmazni.

57

A 20/A. § (1) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

58

A 20/A. § (2) bekezdése a 2008: LXI. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
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59

A 20/A. § (2) bekezdés a) pontja a 2009: CXXVI. törvény 2. § (2) bekezdésével
megállapított szöveg.

60

A 20/A. § (2) bekezdés d) pontja a 2009: CXXVI. törvény 2. § (2) bekezdésével
megállapított szöveg.

61

A 20/A. § (3) bekezdés a) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés b) pontja
szerint módosított szöveg.

62

A 20/A. § (3) bekezdésének b) pontja a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdésének b)
pontja, a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

63

A 20/A. § (4) bekezdése a 2008: CX. törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
E módosító törvény 13. §-a alapján a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmény, munkabér,
díj, külön juttatás, tiszteletdíj összegének megállapítására, kifizetésére és elszámolására a
2008. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

64

Lásd a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

65

A 20/A. § (5) bekezdése a 2008: CX. törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
E módosító törvény 13. §-a alapján a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmény, munkabér,
díj, külön juttatás, tiszteletdíj összegének megállapítására, kifizetésére és elszámolására a
2008. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

66

A 20/A. § (6) bekezdése a 2008: CX. törvény 12. § (2) bekezdésével megállapított,
bevezető szövegrésze a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés a) pontja és 55. § (1)
bekezdés d) pontja, a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

67

A 20/A. § (7) bekezdését a 2008: CX. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be. E módosító
törvény 13. §-a alapján a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmény, munkabér, díj, külön
juttatás, tiszteletdíj összegének megállapítására, kifizetésére és elszámolására a 2008.
december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.
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68

A 20/A. § (8)–(9) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 2. § (3) bekezdése iktatta be,
hatályon kívül helyezte a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése.

69

A 20/B. §-t a 2007: C. törvény 3. §-a iktatta be, szövege a 2009: CXXVI. törvény 3. §-ával
megállapított szöveg.

70

A 21. § (2) bekezdése a 2008: LXI. törvény 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e
módosító törvény 41. § (2) bekezdése alapján a rendelkezés nem érinti a 2009. január 1-jét
megelőzően határozott idejű közalkalmazotti jogviszonyról történő megállapodást az annak
módosítás nélküli lejárta időpontjáig.

71

A 21. § (2) bekezdés a) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés e) pontja szerint
módosított szöveg.

72

A 21. § (2) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés b) pontja szerint
módosított szöveg.

73

A 21. § (2) bekezdés c) pontját a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés c) pontja
hatályon kívül helyezte.

74

A 21. § (3) bekezdése a 2010: XC. törvény 86. §-ával megállapított és a 2010: CLXXV.
törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

75

A 21. § (4) bekezdését a 2008: LXI. törvény 3. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül
helyezte a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése.

76

A 21. § (5) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 4. §-a iktatta be.
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77

A 21/A. §-t a 2007: C. törvény 4. §-a iktatta be, e módosító törvény 31. § (4) bekezdése
alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követő közalkalmazotti jogviszony-létesítés
tekintetében kell alkalmazni.

A 21/A. § (4) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 3. §-ával megállapított, bevezető
szövegrésze a 2008: CX. törvény 12. § (16) bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.
78

79

A 21/A. § (5) bekezdése a 2008: LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével
megállapított – 33. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

80

A 22. § a 2007: C. törvény 5. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 31. § (4)
bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követő közalkalmazotti
jogviszony-létesítés tekintetében kell alkalmazni.

81

A 22. § (1) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

82

A 22. § (2) bekezdés a) pontja a 2008: LXI. törvény 33. § (2) bekezdés d) pontja szerint
módosított szöveg.

83

A 22. § (3) bekezdésének b) pontja a 2009: CXV. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.

84

A 22. § (4) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított,
valamint a 2008: LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével megállapított –
33. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

85

A 22. § (5) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított,
valamint a 2008: LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével megállapított –
33. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

86

A 22. § (6) bekezdése a 2008: LXI. törvény 4. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
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87

A 22. § (9) bekezdése a 2008: LXI. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

88

A 22. § (10) bekezdése a 2008: LXI. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

89

A 22. § (11) bekezdése a 2008: LXI. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

90

A 22. § (12) bekezdése a 2008: LXI. törvény 4. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

91

A 22. § (13) bekezdését a 2008: LXI. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

92

A 22. § (14) bekezdését a 2008: LXI. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

93

A 22. § (15) bekezdését a 2008: LXI. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

94

A 22. § (15) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 5. §-ával megállapított szöveg.

95

A 22. § (16) bekezdését a 2008: LXI. törvény 4. § (2) bekezdése iktatta be.

96

A 22/A. §-t a 2007: C. törvény 6. §-a iktatta be, szövege a 2008: CX. törvény 12. § (16)
bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

A 22/B. §-t a 2007: CLXXIX. törvény 5. §-a iktatta be, bevezető szövegrésze a 2008: LXI.
törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével megállapított – 33. § (2) bekezdésének
c) pontja szerint módosított szöveg.
97
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98

A 23. § a 2010: CLXXV. törvény 1. §-ával megállapított szöveg, alkalmazására lásd e
módosító törvény 7. §-át.

99

A 23/A. §-t a 2005: CLXXX. törvény 7. §-a iktatta be, e módosító törvény 13. § (3)
bekezdése alapján a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségének felülvizsgálatát a
munkáltató első ízben legkésőbb 2006. május 31-ig köteles elvégezni.

100

A 23/B. §-t a 2009: CXXVI. törvény 6. §-a iktatta be.

101

A 23/B. § (8) bekezdése a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított
szöveg.

102

A 24. § a 2001: XVI. törvény 27. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

103

A 24. § (2) bekezdése a 2008: LXI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

104

A 24. § (2) bekezdés a) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés i) pontja szerint
módosított szöveg.

105

A 24. § (2) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

106

A 25. § (1) bekezdése a 2003: XX. törvény 38. §-ával megállapított szöveg, e módosító
törvény 32. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2003. július 1-jét követően bekövetkező
átadás tekintetében kell alkalmazni.

107

A 25. § (1) bekezdés d) pontja a 2010: CXXVI. törvény 48. § (1) bekezdésével
megállapított szöveg.

108

A 25. § (1) bekezdésének e) pontját a 2004: CXXII. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be.
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109

Lásd a 2004: CXXII. törvényt.

110

A 25. § (1) bekezdésének újabb e) pontját a 2004: CXXXV. törvény 87. § (1) bekezdése
iktatta be, a 2005: XL. törvény 2. §-a hatályon kívül helyezte.

111

A 25. § (2) bekezdésének b) pontja az 1995: XLVIII. törvény 114. §-ával megállapított
szöveg.

112

A 25. § (2) bekezdés b) pontjának 3. alpontját az 1997: LXXI. törvény 74. §-a (1)
bekezdésének d) pontja 1997. október hó 1. napjával hatályon kívül helyezte.

113

A 25. § (2) bekezdése b) pontjának 4. alpontját az 1995: CXXI. törvény 81. §-a iktatta a
szövegbe.

114

Lásd az 1996: XLIII. törvényt.

115

A 25. § (2) bekezdésének f) pontja a 2007: CLXXIX. törvény 7. §-ával megállapított
szöveg.

116

A 25. § (2) bekezdésének g) pontja a 2007: C. törvény 9. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg.

117

A 25. § (2) bekezdésének h) pontját a 2007: C. törvény 9. § (2) bekezdése iktatta be.

118

A 25. § (3) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be.

119

A 25. § (4) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be.
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120

A 25/A. §-t az 1995: XLVIII. törvény 115. §-a iktatta be, szövegét újonnan a 2003: XX.
törvény 39. §-a állapította meg. Ez utóbbi módosító törvény 32. § (1) bekezdése alapján
rendelkezéseit a 2003. július 1-jét követően bekövetkező átadás tekintetében kell alkalmazni.

121

A 25/A. § (5) bekezdése a 2010: CLXXV. törvény 2. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

122

A 25/A. § (8) bekezdését a 2010: CLXXV. törvény 2. § (2) bekezdése iktatta be.

123

A 25/B. §-t a 2003: XX. törvény 39. §-a iktatta be, e módosító törvény 32. § (1) bekezdése
alapján rendelkezéseit a 2003. július 1-jét követően bekövetkező átadás tekintetében kell
alkalmazni.

124

A 25/B. § (3) bekezdése a 2007: C. törvény 10. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e
módosító törvény 31. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. szeptember 1-jét követő,
a Kjt. 25/A. § (1) bekezdése szerinti közalkalmazotti jogviszony-megszűnéssel kapcsolatban
kell alkalmazni.

125

A 25/C. §-t a 2007: C. törvény 10. § (2) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 31. § (5)
bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követő, a Kjt. 25/A. § (1)
bekezdése szerinti közalkalmazotti jogviszony-megszűnéssel kapcsolatban kell alkalmazni.

126

A 25/C. § (2) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

127

A 25/C. § (3) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

128

A 25/C. § (5) bekezdését a 2007: CLXXIX. törvény 8. §-a hatályon kívül helyezte.

129

A 25/D. §-t a 2010: CXXVI. törvény 48. § (2) bekezdése iktatta be.
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130

A 26. § (4) bekezdését a 2007: C. törvény 11. §-a iktatta be.

131

A 27. § (2) bekezdése a 2008: LXI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

132

A 29. § (1) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

133

A 29. § (2) bekezdése az 1999: LVI. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

134

A 30. § a 2007: C. törvény 13. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 31. § (6)
bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követően közölt felmentés
tekintetében kell alkalmazni.

135

A 30. § (1) bekezdése a 2011: XXX. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

136

A 30/A. §-t a 2007: C. törvény 13. §-a iktatta be, e módosító törvény 31. § (6) bekezdése
alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követően közölt felmentés tekintetében kell
alkalmazni.

A 30/A. § (1) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2007: CLXXIX. törvény 12. § (1)
bekezdésével megállapított szöveg.
137

138

A 30/A. § (3) bekezdésének második mondatát a 2007: CLXXIX. törvény 40. § (4)
bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

139

A 30/A. § (4) bekezdését a 2007: CLXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése iktatta be.
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140

A 30/B. §-t a 2007: C. törvény 13. §-a iktatta be, e módosító törvény 31. § (6) bekezdése
alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követően közölt felmentés tekintetében kell
alkalmazni.

141

A 30/B. § (1) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

142

A 30/C. §-t a 2007: C. törvény 13. §-a iktatta be.

143

A 30/C. § (1) bekezdés a) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés f) pontja
szerint módosított szöveg.

144

A 30/C. § (1) bekezdésének b) pontja a 2007: CLXXIX. törvény 14. §-ával megállapított
szöveg.

145

A 30/D. §-t a 2007: C. törvény 13. §-a iktatta be.

146

A 30/E. §-t a 2007: C. törvény 13. §-a iktatta be.

147

A 30/E. § (1) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

148

A 30/F. §-t a 2007: C. törvény 13. §-a iktatta be.

A 31. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta és bevezető
szövegrészét megállapította a 2007: CLXXIX. törvény 16. § (1) bekezdése.
149

150

A 31. § (2) bekezdését a 2007: CLXXIX. törvény 16. § (2) bekezdése iktatta be.
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151

A 31/A. §-t a 2007: C. törvény 14. §-a iktatta be, e módosító törvény 31. § (6) bekezdése
alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követően közölt felmentés tekintetében kell
alkalmazni.

152

A 32. § (2) bekezdése a 2007: C. törvény 15. §-ával megállapított szöveg, e módosító
törvény 31. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. szeptember 1-jét követően közölt
felmentés tekintetében kell alkalmazni.

153

A 33. § (1) bekezdése a 2007: C. törvény 16. § (1) bekezdésével megállapított szöveg, e
módosító törvény 31. § (6) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1-jét követően
közölt felmentés tekintetében kell alkalmazni.

A 33. § új (2) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 116. §-a iktatta be, egyidejűleg az
eredeti (2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdés a 2007:
C. törvény 16. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg, e módosító törvény 31. § (6)
bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. január 1-jét követően közölt felmentés tekintetében
kell alkalmazni.
154

155

A 33. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII.
törvény 116. §-a.

156

A 33. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII.
törvény 116. §-a, hatályon kívül helyezte az 1996: XXVIII. törvény 31. §-ának (8) bekezdése.

157

A 33/A. §-t a 2007: C. törvény 17. §-a iktatta be.

158

A 33/A. § (2) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

159

A 34. § a 2007: C. törvény 18. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 31. § (7)
bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követően kezdeményezett
munkaügyi jogvitában kell alkalmazni.
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160

A 34. § (1) bekezdésének a) pontja a 2007: CLXXIX. törvény 18. § (1) bekezdésével
megállapított szöveg, e módosító törvény 42. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008.
július 1-jét követően kezdeményezett jogvitában kell alkalmazni.

161

A 34. § (1) bekezdésének b) pontja a 2007: CLXXIX. törvény 18. § (1) bekezdésével
megállapított, a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés j) pontja szerint módosított szöveg.

162

A 34. § (1) bekezdés c) pontját a 2009: CXXVI. törvény 8. §-a iktatta be. E módosító
törvény 52. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2010. január 1-jét követően indult
perekben kell alkalmazni.

163

A 34. § (4) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 18. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg, e módosító törvény 42. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. július 1-jét
követően kezdeményezett jogvitában kell alkalmazni.

164

A 34. § (5) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 18. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

A 34. § (7) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2008: CX. törvény 12. § (16)
bekezdésének b) pontja szerint módosított szöveg.
165

166

A 34. § (7) bekezdésének a) pontja a 2007: CLXXIX. törvény 18. § (4) bekezdésével
megállapított szöveg, e módosító törvény 42. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008.
július 1-jét követően kezdeményezett jogvitában kell alkalmazni.

167

A 34. § (7) bekezdésének b) pontja a 2007: CLXXIX. törvény 18. § (4) bekezdésével
megállapított szöveg, e módosító törvény 42. § (1) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008.
július 1-jét követően kezdeményezett jogvitában kell alkalmazni.

168

A 35. § a 2007: C. törvény 19. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 31. § (8)
bekezdése alapján rendelkezéseit a 2007. szeptember 1-jét követő közalkalmazotti
jogviszony-megszüntetés esetén kell alkalmazni.
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169

A 36. § (2) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

170

A 36. § (2) bekezdésének d) pontját a 2008: CX. törvény 11. § (1) bekezdésének c) pontja
hatályon kívül helyezte.

171

A 37. § (1) bekezdése a 2008: CX. törvény 12. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. E
módosító törvény 13. §-a alapján a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmény, munkabér,
díj, külön juttatás, tiszteletdíj összegének megállapítására, kifizetésére és elszámolására a
2008. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

172

A 37. § (2) bekezdése a 2000: XXXIII. törvény 12. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg, harmadik mondatát a 2003: XX. törvény 31. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon
kívül helyezte.

173

A 37. § új (3) bekezdését az 1996: XXVIII. törvény 12. §-ának (2) bekezdése iktatta a
szövegbe, s egyidejűleg az korábbi (3)-(10) bekezdés számozását (4)–(11) bekezdésre
változtatta. A (3) bekezdés a 2008: CX. törvény 12. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Ez utóbbi módosító törvény 13. §-a alapján a 2008. évre járó tizenharmadik havi illetmény,
munkabér, díj, külön juttatás, tiszteletdíj összegének megállapítására, kifizetésére és
elszámolására a 2008. december 31-én hatályos rendelkezéseket kell alkalmazni.

174

A 37. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 12. § (2) bekezdése, szövege e módosító törvény 31. § (8) bekezdése és a 2003:
CXVIII. törvény 9. §-a, valamint a 2007: CLXXIX. törvény 40. § (6) bekezdésének d) pontja
szerint módosított szöveg.

175

A Magyar Közlöny 1996. évi 87. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

176

A 37. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 12. § (2) bekezdése, szövege a 2003: XX. törvény 40. §-ával megállapított szöveg.

177

A 37. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 12. § (2) bekezdése, szövege az 1998: XC. törvény 79. §-ának (1) bekezdésével
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megállapított szöveg. Rendelkezéseit a módosító törvény 120. §-a (3) bekezdése értelmében
csak az 1999. április 1-jét követően közölt felmentésekre lehet alkalmazni.

178

A 37. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 12. § (2) bekezdése, szövege a 2002: XIX. törvény 18. § (2) bekezdésével
megállapított szöveg, e módosító törvény 15. § (3) bekezdése alapján rendelkezését a 2002.
szeptember 1-jét követően közölt munkáltatói intézkedés következtében történő jogviszony
megszüntetés (megszűnés) esetén kell alkalmazni.

179

A 37. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 12. § (2) bekezdése, szövege e módosító törvény 31. §-ának (8) bekezdése szerint
módosított szöveg.

180

A Magyar Közlöny 1996. évi 87. számában megjelent helyesbítésnek megfelelő szöveg.

A 37. § (9) bekezdését újonnan a 2007: C. törvény 20. §-a iktatta be, bevezető szövegrésze
a 2007: CLXXIX. törvény 20. §-ával megállapított, a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1)
bekezdés k) pontja szerint módosított szöveg.
181

182

A 37. § (9) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 117. § (2) bekezdése iktatta be,
számozását (10) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII. törvény 12. § (2) bekezdése,
szövege a 2006: LXXII. törvény 7. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

183

A 37. § (10) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 117. § (2) bekezdése iktatta be,
számozását (11) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII. törvény 12. § (2) bekezdése.

184

A 37. § (12) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 2. § (2) bekezdése iktatta be,
alkalmazására lásd e módosító törvény 7. § (3) bekezdését.

185

A 37/A. §-t az 1995: XLVIII. törvény 118. §-a iktatta be, a § eredeti szövegének jelölését
(1) bekezdésre változtatta a 2006: LXXII. törvény 2. § (3) bekezdése. Az (1) bekezdés a 2009:
CXXVI. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.
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186

Lásd az 1992: XXII. törvény 98. §-át.

A 37/A. § (2) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 2. § (3) bekezdése iktatta be, egyidejűleg
a § eredeti szövegének jelölését (1) bekezdésre változtatva. Alkalmazására lásd e módosító
törvény 7. § (3) bekezdését.
187

188

A 37/B. §-t az 1996: LIX. törvény 17. §-a iktatta be, s újonnan megállapította a 2000:
XXXIII. törvény 13. §-a.

189

A 37/B. § (1) bekezdésének b)–c) és g) pontja szerinti közalkalmazott – a 2000: XXXIII.
törvény 23. § (3) bekezdése alapján – jogviszonyának megszüntetésére irányuló
jognyilatkozatot 2000. május 25-e előtt közölték, a végkielégítésre való jogosultság
tekintetében a jognyilatkozat közlésekor hatályos jogot kell alkalmazni.

190

A 37/B. § (1) bekezdés a) pontja a 2009: XL. tövény 10. § (2) bekezdés e) pontja szerint
módosított szöveg.

191

Lásd az 1997: LXXXI. törvényt.

A 37/B. § új (3) bekezdését a 2007: CLXXIX. törvény 21. §-a iktatta be, egyidejűleg az
eredeti (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva. A 37/B. § (3) bekezdése a 2011:
XXX. törvény 16. §-ával megállapított szöveg.
192

193

A 37/B. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 2007:
CLXXIX. törvény 21. §-a.

194

A 38. § a 2001: XVI. törvény 27. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg.

195

A 38. § (1) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 22. §-ával megállapított, a 2009: CXXVI.
törvény 54. § (1) bekezdés g) pontja, a 2009: CXLIX. törvény 17. §-a szerint módosított
szöveg.
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A 38. § új (2) bekezdését a 2003: XX. törvény 41. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti
(2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdést a 2009: CXXVI.
törvény 54. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte.
196

197

A 38. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 2003: XX.
törvény 41. §-a.

198

A 38. § (3) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 96. § (5) bekezdésével megállapított
szöveg, számozását (4) bekezdésre változtatta a 2003: XX. törvény 41. §-a.

199

A 38/A. §-t a 2001: XVI. törvény 27. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe.

200

A 38/A. § (2) bekezdése a 2007: C. törvény 22. §-ával megállapított szöveg.

201

A 38/A. § (2) bekezdésének a) pontja a 2007: CLXXIX. törvény 40. § (6) bekezdésének e)
pontja szerint módosított szöveg.

202

A 39. § (2) bekezdése az 1996: XXVIII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

203

A 39. § (3) bekezdése az 1996: CXXIV. törvény 87. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg. A módosító törvény 91. §-ának (2) bekezdése értelmében 1997. február 1-jén lépett
hatályba.

204

A 39. § (4) bekezdése az 1999: LVI. törvény 27. §-ával megállapított, valamint a 2008:
LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével megállapított – 33. § (2)
bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

205

A 40. § a 2008: LXI. törvény 10. §-ával megállapított szöveg, e módosító törvény 41. § (3)
bekezdése alapján az új rendelkezések szerinti minősítést akkor kell végrehajtani, ha az arra
alapot adó ok 2008. december 31-ét követően keletkezett.
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206

A 40. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXV. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

207

A 41. § a 2008: CX. törvény 12. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

208

A 41. § (2) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

209

A 41. § (3) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 10. §-ával megállapított, a 2010: CXLVIII.
törvény 42. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

210

A 41. § (4) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 10. §-a iktatta be.

211

A 41. § (5) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 10. §-a iktatta be.

212

A 41/A. §-t a 2001: CII. törvény 7. § (3) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a
2007: CLII. törvény 25. §-ának c) pontja.

213

A 43/A. §-t a 2008: LXI. törvény 12. §-a iktatta be, e módosító törvény 41. § (4) bekezdése
alapján a rendelkezések nem érintik a 2009. január 1-je előtt hatályos jogszabály alapján az
összeférhetetlenségi követelmény alól adott felmentést.

214

A 43/A. § (1) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés l) pontja szerint
módosított szöveg.

215

A 43/A. § (2) bekezdése a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított
szöveg.
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216

A 43/B. §-t a 2008: LXI. törvény 12. §-a iktatta be, e módosító törvény 41. § (4) bekezdése
alapján a rendelkezések nem érintik a 2009. január 1-je előtt hatályos jogszabály alapján az
összeférhetetlenségi követelmény alól adott felmentést.

217

A 43/C. §-t a 2008: LXI. törvény 12. §-a iktatta be, e módosító törvény 41. § (4) bekezdése
alapján a rendelkezések nem érintik a 2009. január 1-je előtt hatályos jogszabály alapján az
összeférhetetlenségi követelmény alól adott felmentést.

218

A 43/D. §-t a 2008: LXI. törvény 12. §-a iktatta be, e módosító törvény 41. § (4) bekezdése
alapján a rendelkezések nem érintik a 2009. január 1-je előtt hatályos jogszabály alapján az
összeférhetetlenségi követelmény alól adott felmentést.

219

A 44. § (1) bekezdése a 2008: LXI. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított, a 2009:
CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés m) pontja szerint módosított szöveg.

220

A 44. § (3) bekezdését a 2008: LXI. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a
2009: CXXVI. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

221

A 44. § (4) bekezdését a 2008: LXI. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a
2009: CXXVI. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

222

A 44. § (5) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 11. §-a iktatta be.

223

A 44. § (6) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 11. §-a iktatta be.

224

A 44/A. §-t a 2007: C. törvény 23. §-a iktatta be.

225

A 46. § az 1996: XXVIII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

731

226

A 46. § (7) bekezdés a) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés n) pontja, a
2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

227

A 46. § (7) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés o) pontja, a
2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

228

A 47. § (1) bekezdése a 2007: C. törvény 24. §-ával megállapított és a 2010: CLXXV.
törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

229

A 47. § új (2) bekezdését az 1996: XXVIII. törvény 16. § (1) bekezdése iktatta be,
egyidejűleg az eredeti (2)–(7) bekezdés számozását (3)–(8) bekezdésre változtatva.

230

A 47. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 16. § (1) bekezdése.

231

A 47. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 16. § (1) bekezdése.

232

A 47. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 16. § (1) bekezdése.

233

A 47. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 16. § (1) bekezdése.

234

A 47. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 16. § (1) bekezdése, szövege e módosító törvény 16. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg.

235

A 47. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 16. § (1) bekezdése.
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236

A 48. § (1) bekezdése az 1996: XXVIII. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

A 48. § új (2) bekezdését az 1996: XXVIII. törvény 17. §-a iktatta e, egyidejűleg az eredeti
(2)–(4) bekezdés számozását (3)–(5) bekezdésre változtatva. A (2) bekezdést a 2007: C.
törvény 31. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.
237

238

A 48. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 17. §-a.

239

A 48. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 17. §-a, szövege az 1995: LV. törvény 52. § (3) bekezdésének b) pontja és a 2007:
CLXXIX. törvény 40. § (4) bekezdésének d) pontja szerint módosított szöveg.

240

A 48. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 17. §-a, eredeti második mondatát a 2007: CLXXIX. törvény 40. § (4) bekezdésének
d) pontja hatályon kívül helyezte.

241

A 49. § (1) bekezdése az 1996: XXVIII. törvény 18. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

242

A 49. § (2) bekezdése a 2007: C. törvény 25. §-ával megállapított szöveg, e módosító
törvény 31. § (9) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. szeptember 1-jét követően indult
fegyelmi eljárásban kell alkalmazni.

243

A 49. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint
módosított szöveg.

244

A 49. § (2) bekezdés b) pontja a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint
módosított szöveg.

245

A 49. § (3) bekezdésének b) pontja az 1996: XXVIII. törvény 18. §-ának (2) bekezdésével
megállapított szöveg.
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246

A 49. § (4) bekezdését az 1996: XXVIII. törvény 18. §-ának (3) bekezdése iktatta a
szövegbe.

247

Az 50. § (1)–(2) bekezdése az 1996: XXVIII. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.

248

Az 50. § (2) bekezdése a 2009: CLV. törvény 42. § (7) bekezdése szerint módosított
szöveg.

249

A 51. § (1) bekezdése a 2007: C. törvény 26. §-ával megállapított szöveg, e módosító
törvény 31. § (9) bekezdése alapján a rendelkezést a 2007. szeptember 1-jét követően indult
fegyelmi eljárásban kell alkalmazni.

Az 51. § új (2) bekezdését az 1996: XXVIII. törvény 20. §-a iktatta be, egyidejűleg az
eredeti (2)–(3) bekezdés számozását (3)–(4) bekezdésre változtatva.
250

251

Az 51. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 20. §-a.

252

Az 51. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1996: XXVIII.
törvény 20. §-a.

253

Az 51/A. §-t az 1996: XXVIII. törvény 21. §-a iktatta a szövegbe.

254

Az 52. § (1) bekezdése a 2007: C. törvény 27. §-ával megállapított, a 2009: CXXVI.
törvény 55. § (1) bekezdés p) pontja szerint módosított szöveg.

255

Az 52. § (2) bekezdését a 2007: CLXXIX. törvény 40. § (4) bekezdésének e) pontja
hatályon kívül helyezte.
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256

Az 53. § az 1996: XXVIII. törvény 22. §-ával megállapított szöveg.

257

Az 53. § (1) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

258

Az 53. § (2) bekezdése a 2007: XC. törvény 25. § (1) bekezdésének x) pontja szerint
módosított szöveg.

Az 53/A. §-t megelőző alcím a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés q) pontja szerint
módosított szöveg.
259

260

Az 53/A. §-t, és a §-t megelőző címet az 1996: XXVIII. törvény 23. §-a iktatta a szövegbe.

261

Az 53/B. §-t a 2009: CXXVI. törvény 12. §-a iktatta be.

262

Az 54. § a 2001: XVI. törvény 27. §-ának (5) bekezdésével megállapított szöveg.

263

Az 54. § (3) bekezdése a 2008: LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével
megállapított – 33. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

264

Az 54. § (4) bekezdését a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdésének d) pontja hatályon
kívül helyezte.

265

Az 54/A. §-t újonnan a 2007: C. törvény 28. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2009:
CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés i) pontja.

266

Az 55. § a 2008: LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével megállapított
– 33. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.
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267

Az 55/A. §-t az 1995: LV. törvény 51. §-a iktatta be.

268

Az 55/A. § (1) bekezdését a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

269

Az 55/A. § (2) bekezdését a 2009: XXXVIII. törvény 11. § (3) bekezdés b) pontja hatályon
kívül helyezte.

270

Az 56. § az 1996: CXXIV. törvény 87. §-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg és e
törvény 91. §-ának (2) bekezdése értelmében 1997. február 1-jén lép hatályba.

271

Az 56. § b) pontja a 2000: CXXXIII. törvény 81. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

272

Az 57. § (2) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés j) pontja hatályon
kívül helyezte, újonnan a 2011: LII. törvény 22. §-a iktatta be. E módosító törvény 20. § (5)
bekezdése alapján a 2011. június 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezető,
illetve vezető megbízású közalkalmazottak 2011. évre járó szabadságát a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 2011. június 1-jén
hatályos szabályai alapján meg kell állapítani, és erről őket 2011. június 20-ig írásban
értesíteni kell. Ha a 2011. június 1-jén közalkalmazotti jogviszonyban álló magasabb vezető
vagy vezető megbízású közalkalmazottat a Kjt. 2011. május 31-én hatályos szabályai alapján
2011. évre több szabadság illette volna meg, mint a 2011. június 1-jén hatályos szabályok
alapján, akkor 2011. évre járó szabadságának mértéke – mindaddig, amíg fennálló vezetői
megbízásával vagy azzal azonos szintű vezetői megbízással rendelkezik, vagy fennálló
közalkalmazotti jogviszonya meg nem szűnik – nem csökkenhet.

273

Az 57. § (3) bekezdése a 2008: LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével
megállapított – 33. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

274

Az 57. § (4) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés j) pontja hatályon
kívül helyezte.

275

Az 57. § (5) bekezdése az 1997: LVI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.
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276

Az 57. § (6) bekezdése a 2008: LXI. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

277

Az 57/A. §-t a 2008: CX. törvény 12. § (6) bekezdése iktatta be, hatályon kívül helyezte a
2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése.

278

Az 57/B. §-t a 2009: CXXVI. törvény 13. §-a iktatta be.

279

Az 57/B. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta a 2010: XXXIX.
törvény 37. § (1) bekezdése, az Alkotmánybíróság 11/2011. (III. 9.) AB határozat 1. pontjával
megsemmisítette 2011. május 31. napjával.

280

Az 57/B. § (2) bekezdését a 2010: XXXIX. törvény 37. § (1) bekezdése iktatta be, az
Alkotmánybíróság 11/2011. (III. 9.) AB határozat 1. pontjával megsemmisítette 2011. május
31. napjával.

281

Az 58. § (1) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés r) pontja szerint
módosított szöveg.

282

Az 58. § (2) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés s) pontja szerint
módosított szöveg.

283

Az 58. § (3) bekezdését a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés k) pontja hatályon
kívül helyezte.

284

Az 58/A. §-t a 2003: XX. törvény 42. §-a iktatta a szövegbe.

285

Az 59. § a 2001: XVI. törvény 27. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 2001: évi
XVI. törvény 26. §-ának (8) bekezdése alapján a 2001. július 1-jét követően elrendelt, illetve
közölt munkarendre, munkaidőkeretre, munkaidő-beosztásra és munkavégzésre a 2001: XVI.
törvény 27. §-ával megállapított rendelkezéseket kell alkalmazni. Ha a munkáltatónál a 2001.
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július 1-jét megelőzően elrendelt, illetve közölt munkarend, munkaidőkeret, munkaidőbeosztás nem felel meg ezen rendelkezéseknek, a munkáltató – a munkaszüneti napon történő
munkavégzésre és díjazására vonatkozó szabályok kivételével – legkésőbb a hatálybalépéstől
(2001. 07. 01.) számított ötödik hónap első napjától kezdődően köteles a 2001: XVI. törvény
által megállapított, a munkaidőre, pihenőidőre, rendkívüli munkavégzésre és annak díjazására
vonatkozó rendelkezéseket alkalmazni.

286

Az 59. § (1) bekezdése a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdésének e) pontja szerint
módosított szöveg.

287

Az 59. § (2) bekezdését a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdésének f) pontja hatályon
kívül helyezte.

288

Az 59. § (3) bekezdését a 2007: LXXIII. törvény 12. § (4) bekezdésének b) pontja hatályon
kívül helyezte, újonnan a 2008: LXI. törvény 17. §-a iktatta be.

289

Az 59. § (4)–(5) bekezdését a 2007: LXXIII. törvény 12. § (4) bekezdésének b) pontja
hatályon kívül helyezte.

290

A 61. § az 1996: CXXIV. törvény 87. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg. A
módosító törvény 91. §-ának (2) bekezdése értelmében 1997. február 1-jén lépett hatályba.

291

Lásd az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletet.

292

A 61. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontját a 2007: C. törvény 31. § (3) bekezdésének
a) pontja hatályon kívül helyezte.

293

A 61. § (1) bekezdés c) pontjának cb) alpontját a 2007: C. törvény 31. § (3) bekezdésének
a) pontja hatályon kívül helyezte.

294

A 61. § (1) bekezdése j) pontjának ja) alpontja a 2005: CXXXIX. törvény 165. § (1)
bekezdésével megállapított szöveg, 2006. március 1-jén lépett hatályba.
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295

Lásd a 2005: CXXXIX. törvényt.

296

A 61. § (3) bekezdése a 2008: LXI. törvény 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

297

A 61. § (4) bekezdését a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdés g) pontja hatályon kívül
helyezte, e módosító törvény 32. § (2) bekezdése alapján 2012. december 30. napjával. E
módosító törvény – 2009: CXXVI. törvény 55. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított –
41. § (8) bekezdése alapján a hatályon kívül helyezés nem érinti a 2012. december 31-ét
megelőzően a munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, illetőleg
szakképesítés megszerzése alól adott felmentéseket és mentesítéseket. A 61. § (4) bekezdése a
2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés t) pontja szerint módosított szöveg.

298

Lásd a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet 10. §-át.

299

A 61. § (5) bekezdése a 2008: LXI. törvény 18. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Az (5) bekezdést e módosító törvény 32. § (3) bekezdés g) pontja hatályon kívül helyezte, e
módosító törvény 32. § (2) bekezdése alapján 2012. december 30. napjával. E módosító
törvény – 2009: CXXVI. törvény 55. § (7) bekezdés b) pontja szerint módosított – 41. § (8)
bekezdése alapján a hatályon kívül helyezés nem érinti a 2012. december 31-ét megelőzően a
munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség, szakképzettség, illetőleg szakképesítés
megszerzése alól adott felmentéseket és mentesítéseket.

300

Lásd a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet 9. §-át.

301

A 62. § az 1996: CXXIV. törvény 87. §-ának (4) bekezdésével megállapított szöveg. A
módosító törvény 91. §-ának (2) bekezdése értelmében 1997. február 1-jén lépett hatályba.

302

A 63. § az 1996: CXXIV. törvény 87. §-ának (5) bekezdésével megállapított szöveg. A
módosító törvény 91. §-ának (2) bekezdése értelmében 1997. február 1-jén lépett hatályba.

303

A 63. § (2) bekezdése a 2008: LXI. törvény 19. §-ával megállapított szöveg.
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304

A 64. § (2) bekezdése a 2003: CXVIII. törvény 10. §-ával megállapított szöveg.

305

A 65. § (1) bekezdése az 1993: C. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

306

A 65. § (2) bekezdése az 1999: LVI. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

307

A 65. § (3) bekezdése a 2008: LXI. törvény 20. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

308

A 65. § (5) bekezdése a 2008: LXI. törvény 20. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

309

A 66. § az 1996: CXXIV. törvény 87. §-ának (6) bekezdésével megállapított szöveg.

310

A 66. § (1) bekezdése a 2007: CXLVI. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

311

Lásd a 2009: CXXX. törvény 12. számú mellékletét.

A 66. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 2009: CXXVI. törvény 55. § (2) bekezdése
szerint módosított szöveg.
312

A 66. § (4) bekezdésének második mondatát a 2007: C. törvény 29. §-a iktatta be, első
mondata a 2008: LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével megállapított –
33. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.
313

314

A 66. § (7) bekezdését újonnan a 2008: LXI. törvény 21. §-a iktatta be.
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315

A 66. § (8) bekezdését újonnan a 2008: LXI. törvény 21. §-a iktatta be, e módosító törvény
41. § (5) bekezdése alapján a rendelkezést a 2008. december 31-ét követően létesített
közalkalmazotti jogviszonyra kell alkalmazni.

316

A 66. § (9) bekezdését az 1998: XC. törvény 79. § (2) bekezdése iktatta be, hatályon kívül
helyezte a 2002: XXIII. törvény 32. §-a.

317

A 66. § eredeti (7) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta az 1998: XC.
törvény 79. § (2) bekezdése.

318

A 66. § eredeti (8) bekezdésének számozását (11) bekezdésre változtatta az 1998: XC.
törvény 79. § (2) bekezdése.

319

A 66/A. §-t a 2008: LXI. törvény 22. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2010:
CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése.

320

A 67. § (2) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 25. §-ával megállapított szöveg.

321

A 68. §-t a 2008: CX. törvény 11. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon kívül helyezte.

322

A 69. § a 2002: LXII. törvény 77. §-ával megállapított szöveg.

323

A 2009: CXXX. törvény 72. § (1) bekezdés c) pontja alapján az illetménypótlék számítási
alapja a 2010. évben 20 000 forint.

324

A 70. § a 2008: LXI. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

325

Lásd a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet 11. §-át.
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326

A 71. § (2)–(3) bekezdése az 1996: CXXIV. törvény 87. §-ának (9) bekezdésével
megállapított szöveg. A módosító törvény 91. §-ának (2) bekezdése értelmében 1997. február
1-jén lépett hatályba.

327

A 71. § (3) bekezdése a 2008: LXI. törvény – 2008: CX. törvény 12. § (14) bekezdésével
megállapított – 33. § (2) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

328

A 72. § az 1997: LVI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

329

A 72. § (2) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés l) pontja szerint
módosított szöveg.

330

A 73. §-t az 1996: XXVIII. törvény 31. §-ának (8) bekezdése hatályon kívül helyezte.

331

A 74. § (2) bekezdése az 1999: LVI. törvény 30. §-ával megállapított szöveg.

332

A 74. § (4) bekezdése az 1997: LVI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

333

A 74. § (5) bekezdése az 1996: CXXIV. törvény 87. §-ának (11) bekezdésével
megállapított szöveg. A módosító törvény 91. §-ának (2) bekezdése értelmében 1997. február
1-jén lépett hatályba.

334

A 75. § eredeti szövegének megjelölését (1) bekezdésre változtatta az 1996: CXXIV.
törvény 87. § (12) bekezdése. Az (1) bekezdés a 2008: LXI. törvény 24. §-ával megállapított
szöveg.

335

Lásd a 62/1997. (XI. 7.) BM rendelet 12. és 13. §-át.

336

A 75. § (2) bekezdését az 1996: CXXIV. törvény 87. § (12) bekezdése iktatta be.
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337

A 75. § (3) bekezdését az 1996: CXXIV. törvény 87. § (12) bekezdése iktatta be.

338

A 76. § a 2008: LXI. törvény 25. §-ával megállapított szöveg.

339

A 76. § a) pontját a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

340

A 77. § a 2009: CXXVI. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

341

Lásd a 2009: CXXX. törvény 72. § (2) bekezdését.

342

A 77/A. §-t a 2008: LXI. törvény 27. §-a iktatta be, a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1)
bekezdése hatályon kívül helyezte.

343

A 77/B. §-t a 2008: LXI. törvény 27. §-a iktatta be, a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1)
bekezdése hatályon kívül helyezte.

344

A 77/C. §-t a 2008: LXI. törvény 27. §-a iktatta be, a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1)
bekezdése hatályon kívül helyezte.

345

A 78. § (3) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 26. §-ával megállapított szöveg.

346

A 78. § (4) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 26. §-ával megállapított szöveg.

347

A 78. § (5) bekezdését az 1999: LVI. törvény 31. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

348

A 78/A. §-t a 2004: CXXXV. törvény 87. § (4) bekezdése iktatta be.
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349

A 78/A. § (1) bekezdése a 2009: CIX. törvény 52. § (26) bekezdése szerint módosított
szöveg.

350

A 78/A. § (2) bekezdés e) pontja a 2009: CXLIX. törvény 17. §-a szerint módosított
szöveg.

351

A 78/A. § (4) bekezdése a 2009: CXLIX. törvény 16. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

352

A 78/A. § (6) bekezdése a 2009: CXLIX. törvény 17. §-a szerint módosított szöveg.

353

A 78/A. § (9) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének j) pontja szerint
módosított szöveg.

A 78/A. § (10) bekezdésének első mondata a 2006: CIX. törvény 125. § (1) bekezdésének
j) pontja szerint módosított szöveg.
354

355

A 78/A. § (11) bekezdése a 2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének j) pontja szerint
módosított szöveg.

356

A 78/A. § (12) bekezdését a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdés h) pontja hatályon
kívül helyezte.

357

A 79. § (1) bekezdése a 2008: LXI. törvény 28. §-ával megállapított szöveg.

358

A 79. § (2) bekezdése az 1999: LVI. törvény 32. §-ával megállapított szöveg.

359

A 79/A. §-t az 1996: LXXVIII. törvény 35. §-ának (1) bekezdése iktatta a szövegbe.

744

360

A 79/A. § (1) bekezdése a 2009: LXXXV. törvény 78. §-a szerint módosított szöveg.

361

A 79/A. § (2) bekezdése a 2009: LXXXV. törvény 78. §-a szerint módosított szöveg.

362

A 79/B. §-t a 2000: CXXXIII. törvény 81. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2002:
XXIII. törvény 17. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

363

A 79/C. §-t a 2000: CXXXIII. törvény 81. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2005:
CXXXIX. törvény 165. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, 2006. március 1-jén lépett
hatályba.

364

Lásd az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletet.

Az új 79/D. §-t a 2002: XXIII. törvény 17. § (3) bekezdése iktatta a szövegbe, egyidejűleg
az eredeti 79/D. § számozását 79/E. §-ra változtatva. A 79/D. § a 2005: CXXXIX. törvény
165. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, 2006. március 1-jén lépett hatályba.
365

366

A 79/D. § (5) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 27. §-ával megállapított szöveg.

367

A 79/D. §-t a 2000: CXXXIII. törvény 81. § (3) bekezdése iktatta be, számozását 79/E. §ra változtatta a 2002: XXIII. törvény 17. § (3) bekezdése. A 79/E. § a 2005: CXXXIX.
törvény 165. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, 2006. március 1-jén lépett hatályba.

368

A 2009: CXXX. törvény 15. § (3) bekezdése alapján az egyetemi tanári munkakör 1.
fizetési fokozatának garantált illetménye 437 300 forint.

369

A 80. § a 2005: CLIV. törvény 27. § (3) bekezdésével megállapított, valamint a 2007:
XIX. törvény 25. § (3) bekezdésének c) pontja, a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdés i)
pontja, a 2009: CXXVI. törvény 55. § (1) bekezdés z) pontja szerint módosított szöveg.
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A 81. § bevezető szövegrésze a 2008: LXI. törvény 33. § (2) bekezdés e) pontja szerint
módosított szöveg, e módosító törvény 41. § (9) bekezdés b) pontja alapján a kártérítési
felelősség módosult szabályait a 2008. december 31. után okozott károk esetében kell
alkalmazni.
370

371

A 81/A. §-t a 2008: CX. törvény 12. § (7) bekezdése iktatta be.

372

A 82. § a 2007: CLXXIX. törvény 28. §-ával megállapított szöveg.

373

Lásd a 46. § (3)-(4) bekezdését és az 1992: XXII. törvény 11. §-át.

374

A 83/A. §-t és előtte lévő címet az 1997: LVI. törvény 8. §-a iktatta a szövegbe.

375

A 83/A. § (1) bekezdése a 2008: LXI. törvény 30. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

376

A 83/A. § (3) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

377

A 83/A. § (4) bekezdése a 2007: CLXXIX. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

378

A 83/A. § (5) bekezdése a 2008: LXI. törvény 30. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

379

A VIII. fejezetet és ezen belül a 83/B - 83/D. §-t az 1999: LXIII. törvény 30. §-ának (4)
bekezdése iktatta a törvénybe.

380

A 83/B. § (1) bekezdése a 2000: CXXXIII. törvény 81. §-ának (4) bekezdésével
megállapított szöveg.
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381

A 83/D. § h) pontja a 2006: CIX. törvény 79. § (6) bekezdésének i) pontja szerint
módosított szöveg.

382

A 84. § (1) bekezdése a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 98. pontja szerint módosított
szöveg.

383

A 84. § (2) bekezdését a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdés j) pontja hatályon kívül
helyezte.

384

A 85. § a 2008: LXI. törvény 31. §-ával megállapított szöveg.

385

Lásd a 388/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

386

Lásd a 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

A 85. § (2) bekezdés bevezető szövegrésze a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés a)
pontja szerint módosított szöveg.
387

388

Lásd a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletet, a 49/1993. (III. 26.) Korm. rendeletet, a
77/1993. (V. 12.) Korm. rendeletet, az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletet, a 331/2006. (XII.
23.) Korm. rendeletet, a 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendeletet, a 356/2008. (XII. 31.) Korm.
rendeletet.

389

Lásd a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletet.

390

A 85. § (2) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés a) pontja
szerint módosított szöveg.

391

Lásd a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletet.
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392

A 85. § (2) bekezdés d) pontja a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint
módosított szöveg.

393

Lásd a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletet.

394

A 85. § (2) bekezdés e) pontját a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

395

Lásd a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletet.

396

Lásd a 328/2009. (XII. 29.) Korm. rendeletet.

397

Lásd a 356/2008. (XII. 31.) Korm. rendeletet.

398

A 85. § (3) bekezdés aa) alpontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés c) pontja
szerint módosított szöveg.

399

A 85. § (3) bekezdés aj) alpontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés d) pontja
szerint módosított szöveg.

400

A 85. § (3) bekezdés al) alpontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (1) bekezdése iktatta be; e
módosító törvény 54. § (4) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezi 2012. december 31.
napjával.

401

Lásd a 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet.
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402

A 85. § (3) bekezdés b) pont bb) alpontját a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdés k)
pontja hatályon kívül helyezte, e módosító törvény 32. § (2) bekezdése alapján 2012.
december 30. napjával.

403

A 85. § (3) bekezdés be) alpontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés d) pontja
szerint módosított szöveg.

404

Lásd a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendeletet.

405

A 85. § (3) bekezdés cf) alpontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés d) pontja
szerint módosított szöveg.

406

A 85. § (3) bekezdés cj) alpontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (2) bekezdése iktatta be.

407

A 85. § (3) bekezdés ck) alpontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (2) bekezdése iktatta be.

408

Lásd az 53/2006. (III. 14.) Korm. rendeletet.

409

A 85. § (3) bekezdés dc) alpontját a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés b) pontja
hatályon kívül helyezte.

410

A 85. § (3) bekezdés e) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés e) pontja szerint
módosított szöveg.

411

A 85. § (3) bekezdés ea) alpontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés f) pontja, a
2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

412

Lásd a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletet.
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413

Lásd a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletet.

414

Lásd a 84/2011. (V. 26.) Korm. rendeletet.

415

A 85. § (3) bekezdés ef) alpontját a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés m) pontja
hatályon kívül helyezte.

416

Lásd a 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendeletet.

417

A 85. § (3) bekezdés fi) alpontját a 2009: CXXVI. törvény 54. § (1) bekezdés n) pontja
hatályon kívül helyezte.

418

A 85. § (3) bekezdés fj) alpontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (3) bekezdése iktatta be.

419

A 85. § (3) bekezdés fk) alpontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (3) bekezdése iktatta be,
szövege a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

420

A 85. § (3) bekezdés g) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés c) pontja
szerint módosított szöveg.

421

Lásd a 325/2008. (XII. 29.) Korm. rendeletet.

A 85. § (4) bekezdés bevezető szövegrésze a 2009: CXXVI. törvény 15. § (4)
bekezdésével megállapított, a 2010: CXLVIII. törvény 42. § (2)–(4) bekezdése szerint
módosított szöveg.
422

423

Lásd a 62/1997. (XI. 7.) BM rendeletet, a 11/2005. (V. 19.) KvVM rendeletet, a 18/2008.
(XII. 31.) ÖM rendeletet, az 50/2008. (XII. 31.) PM rendeletet, a 37/2008. (XII. 31.) OKM
rendeletet, a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet, a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendeletet, az
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1/2009. (I. 30.) MeHVM rendeletet, az 1/2010. (II. 9.) TM rendeletet, a 12/2011. (III. 22.)
NGM rendeletet.

424

Lásd a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendeletet, a 7/2009. (I. 30.) FVM rendeletet, a 10/2009.
(IV. 17.) IRM rendeletet.

425

A 85. § (4) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés d) pontja
szerint módosított szöveg.

426

Lásd a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendeletet, a 7/2009. (I. 30.) FVM rendeletet, a 10/2009.
(IV. 17.) IRM rendeletet.

427

Lásd a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendeletet.

428

A 85. § (4) bekezdés d) pontja a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése szerint
módosított szöveg.

429

Lásd a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendeletet, a 7/2009. (I. 30.) FVM rendeletet, a 10/2009.
(IV. 17.) IRM rendeletet.

430

A 85. § (4) bekezdés e) pontját a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

431

Lásd a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendeletet, a 7/2009. (I. 30.) FVM rendeletet, a 10/2009.
(IV. 17.) IRM rendeletet.

432

Lásd a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendeletet, a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendeletet.

433

A 85. § (5) bekezdés a) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés g) pontja
szerint módosított szöveg.
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434

Lásd a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet.

435

A 85. § (5) bekezdés b) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés e) pontja és 55.
§ (3) bekezdés h)–i) pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 42. § (5) bekezdése szerint módosított
szöveg.

436

Lásd a 25/1992. (XI. 25.) HM rendeletet, a 62/1997. (XI. 7.) BM rendeletet, a 18/2008.
(XII. 31.) ÖM rendeletet, a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet, a 4/2008. (XII. 31.) TNM
rendeletet, a 10/2009. (IV. 17.) IRM rendeletet.

437

A 85. § (5) bekezdés c) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés i)–j) pontja
szerint módosított szöveg.

438

Lásd a 62/1997. (XI. 7.) BM rendeletet, a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet, a 10/2009.
(IV. 17.) IRM rendeletet.

439

A 85. § (5) bekezdés d) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés k) pontja
szerint módosított szöveg.

440

Lásd az 50/2008. (XII. 31.) PM rendeletet, a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendeletet, a
12/2011. (III. 22.) NGM rendeletet.

441

A 85. § (5) bekezdés e) pontját a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés f) pontja
hatályon kívül helyezte.

442

A 85. § (5) bekezdés f) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés l) pontja szerint
módosított szöveg.

443

Lásd a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendeletet, a 12/2011. (III. 22.) NGM rendeletet.
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444

A 85. § (5) bekezdés g) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés m) pontja
szerint módosított szöveg.

445

Lásd a 25/1992. (XI. 25.) HM rendeletet, a 62/1997. (XI. 7.) BM rendeletet, a 18/2008.
(XII. 31.) ÖM rendeletet, a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet, a 22/2008. (XII. 31.) SZMM
rendeletet, a 12/2011. (III. 22.) NGM rendeletet.

446

Lásd a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet.

447

A 85. § (5) bekezdés i) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés e) pontja és 55.
§ (3) bekezdés n) pontja szerint módosított szöveg.

448

Lásd a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet, a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendeletet, a
12/2011. (III. 22.) NGM rendeletet.

449

A 85. § (5) bekezdés j) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés o) pontja, a
2010: CXLVIII. törvény 42. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

450

Lásd a 25/1992. (XI. 25.) HM rendeletet, a 24/1992. (XII. 2.) KHVM rendeletet, a
22/2008. (XII. 31.) SZMM rendeletet, az 1/2009. (I. 30.) MeHVM rendeletet, a 12/2011. (III.
22.) NGM rendeletet.

451

A 85. § (5) bekezdés k) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés p) pontja
szerint módosított szöveg.

452

Lásd a 18/2008. (XII. 31.) ÖM rendeletet, a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendeletet, a
12/2011. (III. 22.) NGM rendeletet.

453

A 85. § (5) bekezdés l) pontját a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés g) pontja
hatályon kívül helyezte.
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454

A 85. § (5) bekezdés m) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés q) pontja, a
2010: CXLVIII. törvény 42. § (7) bekezdése szerint módosított szöveg.

455

Lásd a 2/1999. (VIII. 24.) MeHVM rendeletet, a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendeletet, az
1/2009. (I. 30.) MeHVM rendeletet, a 12/2011. (III. 22.) NGM rendeletet.

456

A 85. § (5) bekezdés n) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés r) pontja szerint
módosított szöveg.

457

Lásd a 18/2008. (XII. 31.) ÖM rendeletet, a 22/2008. (XII. 31.) SZMM rendeletet, a
9/2009. (II. 27.) ÖM rendeletet, a 12/2011. (III. 22.) NGM rendeletet.

458

A 85. § (5) bekezdés o) pontja a 2009: CXXVI. törvény 15. § (5) bekezdésével
megállapított,a 2010: CXLVIII. törvény 42. § (8) bekezdése szerint módosított szöveg.

459

Lásd a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet, a 9/2009. (II. 27.) ÖM rendeletet.

460

A 85. § (5) bekezdés p) pontja a 2009: CXXVI. törvény 55. § (3) bekezdés s) pontja szerint
módosított szöveg.

461

Lásd a 24/1992. (XII. 2.) KHVM rendeletet, a 11/2005. (V. 19.) KvVM rendeletet.

462

A 85. § (5) bekezdés q) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés e) pontja és 55.
§ (3) bekezdés t) pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 42. § (5) bekezdése szerint módosított
szöveg.

463

Lásd a 18/2008. (XII. 31.) ÖM rendeletet, a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendeletet, a 11/2009.
(VII. 10.) HM rendeletet, a 20/2009. (XII. 29.) HM rendeletet.
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464

A 85. § (5) bekezdés r) pontja a 2009: CXXVI. törvény 54. § (2) bekezdés e) pontja és 55.
§ (3) bekezdés u) pontja, a 2010: CXLVIII. törvény 42. § (5) bekezdése szerint módosított
szöveg.

465

Lásd a 4/2008. (XII. 31.) TNM rendeletet.

466

A 85. § (5) bekezdés s) pontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (6) bekezdése iktatta be.

467

A 85. § (5) bekezdés t) pontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (6) bekezdése iktatta be; e
módosító törvény 54. § (4) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezi 2012. december 31.
napjával.

468

A 85. § (5) bekezdés u) pontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (6) bekezdése iktatta be,
szövege a 2010: CXLVIII. törvény 42. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.

469

A 85. § (5) bekezdés v) pontját a 2009: CXXVI. törvény 15. § (6) bekezdése iktatta be.

470

A 85. § (7) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 15. § (7) bekezdésével megállapított
szöveg.

471

Lásd a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet.

472

Lásd a 4/2008. (II. 29.) HM rendeletet.

473

A 85. § (8) bekezdése a 2009: CXXVI. törvény 15. § (8) bekezdésével megállapított
szöveg.

474

Lásd a 27/2008. (XII. 31.) HM rendeletet.
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475

A 85. § új (9) bekezdését a 2010: XXXIX. törvény 37. § (2) bekezdése iktatta be,
egyidejűleg az eredeti (9) bekezdés számozását 85/A. §-ra változtatta.

476

Lásd a 15/2010. (IV. 28.) PM rendeletet.

477

A 85. § eredeti (9) bekezdésének számozását 85/A. §-ra változtatta a 2010: XXXIX.
törvény 37. § (2) bekezdése.

478

A 86. § az 1998: XIII. törvény 3. §-a (2) bekezdésének b) pontjával megállapított szöveg.

479

A 87. § (2) bekezdését a 2003: CXVIII. törvény 12. § (3) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

480

A 87. § (3)–(5) bekezdését az 1993: C. törvény 6. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a
2003: CXVIII. törvény 12. § (3) bekezdése.

481

A 87/A. §-t a 2003: CXVIII. törvény 11. §-a iktatta be.

482

A 87/A. § (1) bekezdése a 2011: XXX. törvény 17. §-ával megállapított szöveg.

483

A 87/A. § (3) bekezdésének c) pontja a 2004: CXXIII. törvény 17. § (8) bekezdésével
megállapított szöveg.

484

A 87/A. § (3) bekezdésének d) pontját a 2004: CXXIII. törvény 17. § (8) bekezdése iktatta

be.

485

A 89. § (2) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 98. pontja hatályon kívül
helyezte.
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486

A 89. § (3) bekezdését az 1998: XIII. törvény 3. §-a (3) bekezdésének b) pontja 1998.
március 21. napjával hatályon kívül helyezte.

487

A 90. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 98. pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a
2009: CXXVI. törvény 16. §-a iktatta be; ez utóbbi módosító törvény 51. § (9) bekezdése
hatályon kívül helyezi 2017. január 1. napjával.

488

A 91. §-t a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 98. pontja hatályon kívül helyezte.

489

A 92. §-t az 1996: LXXVIII. törvény 35. §-ának (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

490

A 92. § (1) bekezdését a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdésének l) pontja hatályon
kívül helyezte.

491

A 92. § (3) bekezdését a 2007: CLII. törvény 18. § (10) bekezdése iktatta be, hatályon
kívül helyezte a 2008: LXI. törvény 32. § (3) bekezdésének l) pontja.
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A 93. §-t az 1998: XC. törvény 79. §-ának (3) bekezdése iktatta be.
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A 93. § (1) bekezdését a 2007: LXXXII. törvény 2. §-ának 98. pontja hatályon kívül
helyezte.

494

A 93. § (2)-(3) bekezdését a 2000: CXXXIII. törvény 110. §-ának (2) bekezdése hatályon
kívül helyezte.

495

A 93. § (4)–(6) bekezdését a 2000: CXXXIII. törvény 81. § (5) bekezdése iktatta be,
hatályon kívül helyezte a 2002: XXIII. törvény 32. §-a.
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A 94. §-t a 2003: XX. törvény 46. §-a iktatta a szövegbe.
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497

Az 1. számú mellékletet a 2007: CXLVI. törvény 33. § (1) bekezdése hatályon kívül
helyezte, újonnan a 2008: LXI. törvény 33. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a 2009:
CXXVI. törvény 55. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.
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A 2. számú melléklet a 2005: CXXXIX. törvény 165. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg, 2006. március 1-jén lépett hatályba.
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A 3. számú mellékletet a 2010: CLXXV. törvény 5. § (1) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

500

A 4. számú mellékletet a 2000: CXXXIII. törvény 81. § (4) bekezdése iktatta be, hatályon
kívül helyezte a 2002: XXIII. törvény 32. §-a.
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A 4. számú mellékletet az 1999: LXIII. törvény 30. § (5) bekezdése iktatta be, számozását
5. számú mellékletre változtatta a 2000: CXXXIII. törvény 81. § (4) bekezdése.
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Az 5. melléklet III. pontja a 2007: C. törvény 30. §-ával megállapított szöveg.

503

Az 5. számú melléklet IV. pontja a 2009: CXLIX. törvény 17. §-a szerint módosított
szöveg.

504

Az 5. számú melléklet V. pontjának harmadik franciabekezdése a 2009: CXXVI. törvény
55. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.
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1992. évi XXIII. törvény
a köztisztviselők jogállásáról
A társadalom közmegbecsülését élvező, demokratikus közigazgatás feltétele, hogy a
közügyeket pártpolitika-semleges, törvényesen működő, korszerű szakmai ismeretekkel
rendelkező, pártatlan köztisztviselők intézzék. Ennek érdekében az Országgyűlés, figyelembe
véve a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettségeit is, a következő törvényt alkotja:
I. FEJEZET
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
1. § (1)2 E törvény hatálya a helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala és hatósági
igazgatási társulása, közterület-felügyelete, a körjegyzőség (a továbbiakban: képviselő-testület
hivatala) köztisztviselőinek és ügykezelőinek közszolgálati jogviszonyára terjed ki.
(2)3 Törvény eltérő rendelkezése hiányában a Köztársasági Elnök Hivatala, az Országgyűlés
Hivatala, az Alkotmánybíróság Hivatala, az országgyűlési biztos hivatala, az Állami
Számvevőszék, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hivatala, a Gazdasági
Versenyhivatal, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete, a Magyar Tudományos
Akadémia Titkársága és a Közbeszerzések Tanácsa köztisztviselői és ügykezelői
közszolgálati jogviszonyára is e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni, azzal, hogy a
köztársasági elnök hivatala, az Országgyűlés hivatala, az Alkotmánybíróság hivatala, az
országgyűlési biztos hivatala, az Állami Számvevőszék, a Gazdasági Versenyhivatal, az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára és a Pénzügyi Szervezetek Állami
Felügyelete esetében a próbaidőre, a pályázatra és a tartalékállományra vonatkozó
rendelkezéseket e szervek szervezeti és működési szabályzatában (ügyrendjében)
meghatározott munkakörök esetében, az ott meghatározott eljárási rend szerint kell
alkalmazni.
(3)4 Az Alkotmánybíróság Hivatalának vezetője, valamint az Országgyűlés Hivatalának
vezetői a közigazgatási államtitkárral, az Országgyűlés Hivatalának helyettes vezetői,
valamint az Alkotmánybíróság Hivatalának helyettes vezetője a helyettes államtitkárral
azonos illetményben, illetőleg juttatásban részesülnek.
(4)5 A 10. §, a 10/B–10/C. § hatálya kiterjed azon magyar állampolgárokra is, akik pályázati
eljárásban, közigazgatási versenyvizsgán vesznek részt, illetve felvételüket kérik a toborzási
adatbázisba.
(5)6 A 17/A. § (5)–(6) bekezdésének hatálya kiterjed azon munkáltatókra és a velük
munkaviszonyban álló munkavállalókra, amelyek esetében a munkaviszony létesítésre a 17/A.
§ (3) bekezdése alapján kerül sor.
(6)7
(7)8 A közigazgatási szervnél köztisztviselőnek, ügykezelőnek nem minősülő munkavállaló
munkaviszonyára a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseit kell alkalmazni.
(8)9 E törvény alkalmazásában
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a) köztisztviselő az (1) és (2) bekezdésben felsorolt szervek (a továbbiakban együtt:
közigazgatási szerv) feladat- és hatáskörében eljáró vezető és ügyintéző, aki előkészíti a
közigazgatási szerv feladat- és hatáskörébe tartozó ügyeket érdemi döntésre, illetve –
felhatalmazás esetén – a döntést kiadmányozza, szakértelemmel foglalkozik a rábízott
feladatokkal összefüggő valamennyi kérdéssel, felelős saját tevékenységéért és
munkaterületén a közigazgatási szerv állandó és időszakos célkitűzéseinek érvényesítéséért, a
munkaköri leírásában részére megállapított, illetve a vezető által kiadott feladatokat a kapott
utasítások és határidők figyelembevételével, jogszabályok és ügyviteli szabályok ismeretében
és betartásával végzi;
b)10 ügykezelő az, aki a közigazgatási szervnél közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és
felügyeleti tevékenység gyakorlásához kapcsolódó ügyviteli feladatot lát el;
c)11 közigazgatási szerv az (1) és (2) bekezdésben felsorolt, valamint a 73. § (2) bekezdése
alapján kiadott jegyzéken szereplő szerv;
d)12 pályakezdő köztisztviselő az, aki a besorolása alapjául szolgáló iskolai végzettségének
megszerzését követően egy éven belül első foglalkoztatási jogviszonyként közszolgálati
jogviszonyt létesít;
e)13
f)14 munkakör-térkép a munkakörre legmegfelelőbb jelölt kiválasztásához szükséges
összefoglaló leírás, amely tartalmazza a munkakör valamennyi általános adatát (így különösen
a betöltendő munkakört, közigazgatási szerv megnevezését, illetményt, munkakör
betöltésének várható helyét és idejét), az ellátandó feladatokat, valamint a munkakör
betöltőjével szemben a munkáltató által meghatározott követelményeket (így különösen a
képzettséget, végzettséget, szakmai tapasztalatot, kompetenciákat),
g)15 kompetencia-vizsgálat a pályázóval szemben a különböző munkakörökre előírt
követelmények és a pályázó tényleges készségeinek és képességeinek összevetése,
munkaalkalmasságának felmérése, amely során személyes interjú, alkalmassági teszt, értékelő
központ alkalmazható.
(9)16 A közigazgatási szerv közhatalmi, irányítási, ellenőrzési és felügyeleti hatáskörének
gyakorlásával közvetlenül összefüggő, valamint ügyviteli feladat ellátására kizárólag
közszolgálati jogviszony létesíthető.
2. § E törvény hatálya nem terjed ki
a)17
b)18 törvény eltérő rendelkezésének hiányában a Honvédség, a nemzetbiztonsági szolgálatok,
a Tűzoltóság, a katasztrófavédelem, a büntetés-végrehajtás, a polgári védelem és a fegyveres
biztonsági őrség szerveire;
c)19 jogszabály eltérő rendelkezésének hiányában a helyi önkormányzat feladatkörébe tartozó
közszolgáltatások ellátására – polgármesteri hivatalban – foglalkoztatottakra;
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d)20 a közhasznú munkavégzés, a közmunka, közcélú munkavégzés keretében
foglalkoztatottra, valamint az alkalmi munkavállalói könyvvel foglalkoztatott munkavállalóra.
3. § (1)21 E törvény rendelkezéseit kell alkalmazni a 10. §, a 10/B–10/C. §, a 16/A. §, a 20/A.
§, a 23–30/B. § és a 32–36. § – ide nem értve a vezető megbízással rendelkező politikai
főtanácsadót, politikai tanácsadót – kivételével az önkormányzati főtanácsadói,
önkormányzati tanácsadói munkakörben kinevezett köztisztviselőkre.
(2)22
(3)23 A prémiumévek programban részt vevő köztisztviselőre és ügykezelőre, ha az erről szóló
törvény24 másként nem rendelkezik, e törvény rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
(4)25
4. §26 Az önkormányzati képviselő-testület a juttatásokkal és támogatásokkal összefüggésben
e törvény keretei között rendeletben szabályozza a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi
juttatásokat, szociális és kegyeleti támogatásokat.
II. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONY KELETKEZÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE
A közszolgálati jogviszony alanyai
5. §27 A közszolgálati jogviszony az állam, illetve a helyi önkormányzat, valamint a nevükben
foglalkoztatott köztisztviselő, ügykezelő között a köz szolgálata és munkavégzés céljából
létesített különleges jogviszony, amelyben a munkavégzéssel szükségszerűen együtt járó
kötelezettségeken és jogosultságokon túlmenően mindkét felet többletkötelezettségek terhelik
és jogosultságok illetik meg.
6. §28 (1)29 A munkáltatói jogokat, ha törvény vagy kormányrendelet eltérően nem
rendelkezik, a közigazgatási szerv hivatali szervezetének (a továbbiakban: hivatali szervezet)
vezetője, illetve a testület gyakorolja.30 Az Alkotmánybíróság Hivatalának köztisztviselői
felett a munkáltatói jogokat az Alkotmánybíróság elnöke gyakorolja. Törvény eltérő
rendelkezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlása vezető megbízású köztisztviselőre
írásban átruházható. Az átruházott munkáltatói jogkör nem ruházható tovább.
(2) Ha a köztisztviselő kinevezése testület hatáskörébe tartozik, a kinevezést, a felmentést és
az összeférhetetlenség megállapítását, továbbá a fegyelmi eljárás megindítását és a fegyelmi
büntetés kiszabását – kivéve az 51. § (2) bekezdését – a testület nem ruházhatja át.
A közszolgálati jogviszony létesítése
7. § (1)31 Közszolgálati jogviszony büntetlen előéletű, cselekvőképes, legalább középiskolai
végzettséggel, ügykezelői feladatkörre legalább középszintű szakképesítéssel rendelkező
magyar állampolgárral létesíthető és tartható fenn. Jogszabály által meghatározott fontos és
bizalmas munkakörre közszolgálati jogviszony csak azzal létesíthető, aki a munkakörre előírt,
az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági feltételeknek
megfelel. A jelentkezőnek írásban nyilatkoznia kell arról, hogy ezeknek a követelményeknek
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megfelel, és hozzájárul ahhoz, hogy ezt az illetékes nemzetbiztonsági szolgálat ellenőrizze.
Az ellenőrzéshez való hozzájáruláshoz a külön törvényben meghatározott hozzátartozó
nyilatkozatát is csatolni kell. Ha az érintett úgy nyilatkozik, hogy a fontos és bizalmas
munkakörrel együtt járó kötelezettségeknek nem kívánja magát alávetni, vele fontos és
bizalmas munkakörre közszolgálati jogviszony nem létesíthető.
(2)32 Ha a rendőrségről szóló törvény33 az e törvényben meghatározott munkavégzési
szabályra külön ellenőrzési lehetőséget teremt a közigazgatási szerv köztisztviselői
tekintetében, a közszolgálati jogviszony létesítésének és fenntartásának feltétele az
ellenőrzéshez való hozzájárulás.
(3)34 Jogszabály – vagy jogszabály által meghatározott esetben a munkáltatói jogkör
gyakorlója – a közszolgálati jogviszony létesítését az (1) bekezdésben foglaltakon túlmenően
meghatározott iskolai végzettséghez, képesítéshez, illetve gyakorlati idő letöltéséhez,
valamint egészségi és pszichikai alkalmassághoz kötheti.35
(4)36 Az e törvényben meghatározott alkalmazási feltételek alól az (5) bekezdésben, valamint
a 8. § (2) bekezdésében foglaltak kivételével felmentés nem adható.
(5)37
(6)38
(7)39
(8)40 Az (1) bekezdéstől eltérően ügykezelői feladatkörre közszolgálati jogviszony – a
jogszabály által meghatározott fontos és bizalmas ügykezelői munkaköröket, valamint a 68. §
(3) bekezdésében meghatározott vezetői megbízás esetét kivéve – a külön törvény szerint a
szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személlyel is létesíthető, ha a feladatkör
ellátásához szükséges mértékű magyar nyelvismerettel rendelkezik.
8. §41 (1)42 Jegyzővé, körjegyzővé, megyei jogú város kerületi hivatalvezetőjévé, aljegyzővé
(a továbbiakban együtt: jegyző) az nevezhető ki, aki
a)43 igazgatásszervezői vagy állam- és jogtudományi doktori képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítéssel, és – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az Országos Közigazgatási Vizsgabizottság (a
továbbiakban: OKV) elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel rendelkezik, és
b)44 legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
(2) A községi önkormányzati képviselő-testület a körjegyző és az ötezernél több lakosú
község jegyzője kivételével
a)45 felmentést adhat az (1) bekezdés a) pontjában foglalt igazgatásszervezői vagy állam- és
jogtudományi doktori képesítés vagy az okleveles közigazgatási menedzser szakképesítés alól
annak a személynek, aki az előírt képesítés megszerzésére irányuló tanulmányait a
kinevezéstől számított két éven belül befejezi. A felmentés időtartamának eredménytelen
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eltelte esetén a jegyző közszolgálati jogviszonya megszűnik. A képesítés alóli felmentés
esetén a (4) bekezdésben meghatározott határidőt a képesítés megszerzésétől kell számítani,
b) az (1) bekezdés b) pontjában előírt gyakorlati időt csökkentheti vagy elengedheti.
(3)46 Főjegyzővé — valamint a főjegyző helyettesítésére aljegyzőként — az nevezhető ki, aki
a)47 állam- és jogtudományi doktori vagy okleveles közgazdász képesítéssel vagy okleveles
közigazgatási menedzser szakképesítéssel és – a (4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve
– jogi vagy közigazgatási szakvizsgával, vagy az OKV elnöksége által a teljes körűen
közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítéssel
rendelkezik, és
b) közigazgatási szervnél legalább kétévi közigazgatási gyakorlatot szerzett.
(4)48 A képviselő-testület közigazgatási szakvizsgával nem rendelkező pályázót is kinevezhet,
feltéve, hogy a kinevezéstől számított egy éven belül a jogi vagy közigazgatási szakvizsgát,
vagy a szakvizsga alól az OKV elnöksége által a teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítést megszerzi. A határidő eredménytelen
eltelte esetén a jegyző, főjegyző közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva szűnik
meg. A határidőbe nem számíthatók be a 25. § (4) bekezdésében meghatározott időtartamok.
9. § (1) Nem létesíthető közszolgálati jogviszony, ha a köztisztviselő ezáltal hozzátartozójával
irányítási (felügyeleti), ellenőrzési vagy elszámolási kapcsolatba kerülne.
(2)49 A községi önkormányzat képviselő-testülete és a külszolgálati hálózat felügyeletét ellátó
miniszter – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az (1) bekezdésben foglalt tilalom alól –
különösen indokolt esetben – felmentést adhat.
(3)50
Nyilvános közzététel és pályázat51
10. §52 (1) Jogszabály vagy a közigazgatási szerv (a továbbiakban: pályázatot kiíró szerv)
döntése alapján meghatározott munkakör betöltése vagy vezetői megbízás ellátása
meghívásos vagy pályázati eljárás alapján történhet. Pályázati eljárás esetén kinevezést,
megbízást adni csak olyan személynek lehet, aki a pályázaton részt vett és a pályázati
feltételeknek megfelelt.
(2) A pályázatot kiíró szerv a pályázati kiírást az egységes hozzáférést biztosító informatikai
rendszeren keresztül elektronikus úton megküldi a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: szolgáltató központ) részére, amely azt közzéteszi. A
közzététel napjától a pályázatot kiíró szerv a pályázati kiírást egyéb módon is közzéteheti.
(3) A pályázatot kiíró szerv által meghirdetett pályázatban megjelölt benyújtási határidőt a
szolgáltató központ által történő közzétételtől kell számítani. A pályázat benyújtására
meghatározott idő tíz napnál nem lehet rövidebb.
(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell:
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a) a közigazgatási szerv megnevezését,
b) a betöltendő munkakör, vezetői kinevezés, megbízás esetén a vezetett szervezeti egység
megnevezését,
c) az ellátandó feladatok ismertetését,
d) a munkakör betöltéséhez, illetve a pályázat elnyeréséhez jogszabályban előírt és egyéb
szükséges valamennyi feltételt,
e) az illetményre és az egyéb juttatásra vonatkozó tájékoztatást,
f) a pályázat benyújtásának feltételeit, határidejét, valamint elbírálásának határidejét,
g) a pályázati eljárásra és a pályázat elbírálásának módjára vonatkozó általános tájékoztatást,
h) az állás betöltésének időpontját,
i) a pályázathoz csatolandó iratok felsorolását.
(5) A pályázatot kiíró szerv a pályázati eljárás lefolytatására a szolgáltató központot igénybe
veheti, amely azt a rendelkezésére álló szabad kapacitásokhoz igazodóan, a pályázatot kiíró
szervvel egyeztetett eljárási rend szerint teljesíti.
(6) A pályázat betöltött állásra is kiírható, feltéve, hogy legkésőbb a pályázat elbírálásának
napjától az állás betölthető és az állást betöltő köztisztviselőt a kiírást megelőzően legalább 8
nappal korábban a pályázat kiírásáról írásban tájékoztatják. E rendelkezés alkalmazása során
az állás betölthetőnek minősül akkor is, ha az állást betöltő köztisztviselő lemondási,
felmentési idejét tölti és a munkavégzési kötelezettség alól a munkáltató felmentette.
(7) A kinevezési jogkör gyakorlója a benyújtásra előírt határidőt követő 30 napon belül,
illetve a szolgáltató központ igénybevétele esetén a szolgáltató központ által lefolytatott
kiválasztást követő 10 napon belül, testület esetében a következő ülésen dönt a pályázatokról
és a köztisztviselő kinevezéséről vagy eredménytelennek nyilvánítja a pályázatot.
(8) A pályázatok értékelésére a kinevezési jogkör gyakorlójának döntése alapján legalább
háromtagú előkészítő bizottság (a továbbiakban: bizottság) hozható létre. Bizottság
létrehozása esetén az előkészítésbe a közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szerv képviselőjét is be lehet vonni.
(9) A pályázatot kiíró szervnek a pályázót tájékoztatnia kell a pályázati eljárás menetéről,
valamint az általa elért eredményről.
(10) A képviselő-testület legkésőbb a jegyző, főjegyző köztisztviselői jogviszonyának
megszűnését követő harminc napon belül írja ki a pályázatot a jegyzői, főjegyzői állás
betöltésére. A pályázati eljárás eredménytelensége esetén harminc napon belül újabb
pályázatot kell kiírni.
(11) A szolgáltató központ toborzási adatbázist működtet a kiválasztás, a lehetséges pályázók
tájékoztatásának elősegítésére. A toborzási adatbázisba az a magyar állampolgár, valamint a
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7. § (8) bekezdésében meghatározott állampolgársággal rendelkező személy kérheti felvételét,
aki büntetlen előéletű, cselekvőképes és legalább középiskolai végzettséggel rendelkezik. A 7.
számú melléklet határozza meg azokat az adatokat, amelyeket a toborzási adatbázisba
felvételét kérőnek kötelezően kell, illetve választhatóan lehet megadnia.
(12) A közigazgatási szerv vezetője a betöltetlen álláshely betöltése céljából a toborzási
adatbázisban nyilvántartott személyek egyéni azonosításra alkalmas módon nyilvántartott
adataihoz közvetlenül hozzáférhet.
10/A. §53
10/B. §54 (1)55 A szolgáltató központ nyilvántartja és kezeli a versenyvizsgával, a 10. §-ban
meghatározott pályázati eljárással (a továbbiakban: pályázati eljárás) és a kompetencia
vizsgálattal, a toborzási adatbázissal kapcsolatos adatokat. A pályázati eljárás lefolytatását
követően – függetlenül annak eredményességétől – a szolgáltató központ a pályázati
eljárásokkal kapcsolatos adatokat egyéni azonosításra alkalmatlan módon statisztikai
adatgyűjtés céljából tárolhatja. A pályázati eljárással kapcsolatos adatokat a szolgáltató
központ a pályázati eljárás lezárását követően törli a nyilvántartásából, kivéve, ha a pályázó
adatai további kezeléséhez hozzájárul, abból a célból, hogy a későbbi pályázati lehetőségekről
tájékoztatást kapjon, valamint bekerüljön a toborzási adatbázisba. A szolgáltató központ a
versenyvizsgára vonatkozó adatokat, annak érvényessége lejártát követően törli a
nyilvántartásából.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás és -kezelés a pályázó
a) természetes személyazonosító adataira,
b) önéletrajzára, motivációs levelére,
c) versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére,
d) a pályázati eljáráshoz és a kiválasztáshoz kapcsolódó egyéb adataira,
e) a pályázati eljárás során használt kiválasztási módszerek eredményeire,
f) kompetencia-vizsgálat eredményére,
g) a 7. számú mellékletben meghatározott adatokra terjed ki.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott adatnyilvántartás és -kezelés a versenyvizsgázó
a) természetes személyazonosító adataira,
b) versenyvizsga eredményére és érvényességi idejére,
c) a 7. számú mellékletben meghatározott adatokra terjed ki.
(4)56
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(5) A szolgáltató központ által vezetett nyilvántartás célja a kiválasztási eljárás segítése. A
szolgáltató központ nyilvántartásában szereplő személyes adatok védelméért, az adatkezelés
jogszerűségéért, az adatszolgáltatásért a szolgáltató központ vezetője felelős.
(6)57 Adatvédelmi szabályzatban kell meghatározni az iratok, az adatok kezelésének
adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait, így különösen a pályázó, a versenyvizsgázó, saját
adataival történő rendelkezési joga biztosításának, a harmadik személy részére történő
adattovábbításnak, a betekintési jog gyakorlásának, valamint az adatkezelésben részt vevő
köztisztviselő felelősségének és az adatokhoz történő hozzáférése terjedelmének szabályait.
Az adatvédelmi szabályzatot a központi közszolgálati hatóság vezetője hagyja jóvá.
(7) A szolgáltató központ által vezetett nyilvántartásból – jogszabályban meghatározott
módon – az (5) bekezdésben meghatározott célra a pályázatot kiíró közigazgatási szerv
számára személyazonosításra alkalmas módon, statisztikai célra csak személyazonosításra
alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
(8) A szolgáltató központ által vezetett nyilvántartásba – eljárásában indokolt mértékig –
jogosult betekinteni, illetve a szolgáltató központ hozzájárulásával abból adatokat átvenni:
a) a szolgáltató központ vezetője,
b) meghatározott körben a szolgáltató központ vezetője által feljogosított, szolgáltató
központnál alkalmazásban álló személy,
c)58 a szolgáltató központ felügyeletét ellátó közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter és az általa meghatározott körben, az általa
feljogosított köztisztviselő,
d) saját adatai tekintetében az adatbázisban szereplő személy,
e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
f) munkaügyi per kapcsán a bíróság,
g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati
jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a
bíróság,
h) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész.
(9) Kormányrendeletben meghatározott módon a szolgáltató központ által vezetett
nyilvántartásból – személy azonosítására alkalmas adatokat nem tartalmazó – adatszolgáltatás
végezhető. A pályázatot kiíró közigazgatási szerv számára személy azonosítására alkalmas
adatokat tartalmazó adatszolgáltatás végezhető.
10/C. §59 (1)60 Versenyvizsgát tehet az a magyar állampolgár, aki büntetlen előéletű,
cselekvőképes és legalább középfokú végzettséggel rendelkezik.
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(2) A versenyvizsga költségét a vizsgázó viseli. A köztisztviselői kinevezést, vezetői
megbízást, illetve kinevezést kapott vizsgázó versenyvizsga díját – ide nem értve a
megismételt versenyvizsga díját – a munkáltató megtéríti.
(3) A teljesített versenyvizsga annak letételétől számított 5 évig érvényes. Ha a vizsgázó a
vizsga teljesítését követően köztisztviselői kinevezést kapott, a versenyvizsga érvényessége a
közszolgálati jogviszony fennállásáig, de legalább 5 évig, illetve a közszolgálati jogviszony
megszűnését követő 1 évig érvényes.
(4) A sikertelen és a teljesített versenyvizsga egyaránt megismételhető.
(5)61
Kinevezés
11. § (1)62 A közszolgálati jogviszony kinevezéssel és annak elfogadásával – a (2)
bekezdésben és a 11/A. §-ban foglalt kivétellel – határozatlan időre létesül. A kinevezést és
annak elfogadását, továbbá minden lényeges, a közszolgálati jogviszonyt érintő
jognyilatkozatot írásba kell foglalni.
(2)63 Közszolgálati jogviszony helyettesítés vagy meghatározott feladat elvégzése céljából
határozott időre is létesíthető olyan személlyel, aki a 7. §-ban meghatározott feltételeknek
megfelel. A határozott idejű közszolgálati jogviszony időtartamát naptárilag, vagy más
alkalmas módon – így különösen meghatározott feladat elvégzéséhez vagy esemény
bekövetkeztéhez kötődően – kell meghatározni.
(3)64 A (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően a határozatlan időre szóló közszolgálati
jogviszony határozott idejűvé módosítandó, ha a köztisztviselő a prémiumévek programban
történő részvételéhez, illetőleg különleges foglalkoztatási állományba helyezéséhez
hozzájárul.
(4)65 A (2) bekezdés alapján kinevezett köztisztviselőt a 23. § szerint be kell sorolni,
illetményét a 42–48. §-ok alapján kell megállapítani. Ha a kinevezés időtartama az egy évet
nem haladja meg, a köztisztviselő előmenetelére e törvény rendelkezéseit nem kell
alkalmazni.
(5)66 A közszolgálati jogviszony létesítéséhez és a köztisztviselő besorolásához szükséges,
illetve a jogviszony fennállása alatt, azzal összefüggésben keletkezett adatokat és tényeket a
köztisztviselőnek igazolnia kell. A köztisztviselő legkésőbb a munkába lépése napján köteles
átadni a közigazgatási szervnek a korábbi foglalkoztatási jogviszonyának megszűnésekor
részére kiállított igazolásokat.
(6)67 A kinevezési okmánynak tartalmaznia kell a köztisztviselő besorolásának alapjául
szolgáló besorolási osztályt, besorolási és fizetési fokozatot, illetményét, annak a besorolása
szerinti alapilletményéhez viszonyított beállási szintjét, továbbá a munkakörét és
meghatározott feladatkörét, a munkavégzés helyét, az előmenetelhez előírt kötelezettségeket.
A kinevezési okmány a közszolgálati jogviszonyt érintő egyéb kérdésekről is rendelkezhet. A
kinevezési okmányhoz csatolni kell a köztisztviselő munkaköri leírását.
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(7)68 A kinevezéssel egyidejűleg a munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselőt
tájékoztatja:
a) az irányadó munkarendről,
b) a jubileumi jutalomra jogosító szolgálati idő kezdő időpontjáról, valamint a soron
következő fokozat elérésének várható időpontjáról,
c) az egyéb juttatásokról és azok mértékéről,
d) az illetmény átutalásának napjáról,
e) a munkába lépés napjáról,
f) a felmentési idő megállapításának szabályairól,
g) a rendes szabadság mértékéről és kiadásának rendjéről.
(8)69 A munkáltatói jogkör gyakorlója a (7) bekezdésben előírt tájékoztatást legkésőbb a
kinevezéstől számított 30 napon belül írásban is köteles a köztisztviselő részére átadni. Az
írásbeli tájékoztatás jogszabály vagy belső szabályozás rendelkezésére történő hivatkozással
is megadható. A (7) bekezdés a)–d) és f)–g) pontjában meghatározottak változásáról a
munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a változás hatálybalépését követő 30 napon belül
köteles írásban tájékoztatni a köztisztviselőt.
11/A. §70 (1) A képviselő-testület – a községi önkormányzat kivételével – önkormányzati
főtanácsadói, önkormányzati tanácsadói (a továbbiakban: politikai főtanácsadó, politikai
tanácsadó) munkaköröket hozhat létre a képviselő-testület hivatalában a képviselő-testület és
bizottságai döntésének előkészítéséhez, illetve a polgármester, főpolgármester, megyei
közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) tevékenységéhez közvetlenül
kapcsolódó feladatok ellátására.
(2) Az (1) bekezdésekben meghatározott munkakörök száma nem haladhatja meg a
közigazgatási szervnél foglalkoztatott köztisztviselők létszámának nyolc százalékát. Az (1)
bekezdésekben foglaltak szerint megállapított munkaköröket a szervezeti és működési
szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni.
(3) Politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakörbe az nevezhető ki, aki felsőfokú
iskolai végzettséggel és a 7. § (1) bekezdésben előírt egyéb feltételekkel rendelkezik. A
kinevezés polgármester, a képviselő-testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata
ellátásának idejére szól. A politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó felett a munkáltatói
jogokat a polgármester gyakorolja.
(4)71 A politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó – tekintet nélkül a közszolgálati
jogviszonyban eltöltött idejére – főtanácsos vagy vezető-tanácsos besorolást kap, illetményét
a besorolásától függetlenül a munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg. A tárgyév március
1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó illetmény nem haladhatja
meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre
vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
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(5) A vezetői megbízással nem rendelkező politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó a
köztisztviselőkre vonatkozó szabályok szerint közigazgatási alap- és szakvizsgát tehet. A
vizsgák költségei a politikai főtanácsadót, politikai tanácsadót terhelik, mely költségeket a
közigazgatási szerv átvállalhatja.
(6) Ha a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó közszolgálati jogviszonya a polgármester, a
képviselő-testület és bizottsága megbízatásának, illetve feladata ellátásának megszűnése
következtében szűnik meg, végkielégítés címén kéthavi illetményére jogosult, feltéve, hogy a
politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonya legalább két évig folyamatosan
fennállt.
(7) A végkielégítés kifizetéséről a jogviszony megszűnését követő 31. napon kell intézkedni.
(8) Amennyiben a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonyának a (6) bekezdés
szerinti megszűnését követő 30 napon belül újabb politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói
munkakörre kap kinevezést, végkielégítésre nem jogosult, de a (6) bekezdés szerinti
végkielégítés szempontjából jogviszonyát folyamatosnak kell tekinteni.
(9) Amennyiben a politikai főtanácsadó, politikai tanácsadó jogviszonyának a (6) bekezdés
szerinti megszűnését követő 30 napon belül közszolgálati jogviszonyt létesít, jogviszonyát
folyamatosnak kell tekinteni.
(10) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására adott kinevezés csak politikai
főtanácsadói, politikai tanácsadói munkakör betöltésére szólhat.
(11) Az (1) bekezdés szerinti munkakörben foglalkoztatott politikai főtanácsadó vagy
politikai tanácsadó kinevezése nem módosítható az e törvény szerinti köztisztviselői
munkakör betöltésére.
11/B. §72 (1) A kinevezésben a közszolgálati jogviszony létesítésekor legalább három, de
legfeljebb hat hónapig terjedő próbaidőt kell kikötni.
(2) A próbaidő nem hosszabbítható meg. A próbaidő tartamát a pályakezdőnél a gyakornoki
időbe be kell számítani.
(3) A próbaidő alatt a közszolgálati jogviszonyt bármelyik fél indokolás nélkül azonnali
hatállyal megszüntetheti.
12. § (1) A köztisztviselőnek kinevezésekor esküt kell tennie.
(2)73 Az eskü szövege a következő:
„Én ......... esküszöm, hogy hazámhoz, a Magyar Köztársasághoz és annak népéhez hű leszek.
Országunk Alkotmányát, alkotmányos jogszabályait megtartom. A minősített adatot
megőrzöm. Hivatali kötelességeimet részrehajlás nélkül, lelkiismeretesen, becsületesen, a
jogszabályoknak megfelelően, pontosan, etikusan, az emberi méltóságot feltétlenül
tiszteletben tartva, a legjobb tudásom szerint, nemzetem (és ................. önkormányzat)
érdekeinek szolgálatával teljesítem. Hivatalomban és azon kívül példamutatóan viselkedem, s
minden igyekezetemmel azon leszek, hogy a Magyar Köztársaság fejlődését, szellemi és
anyagi javainak gyarapodását előmozdítsam.”

769

(Az eskütevő meggyőződése szerint:)
„Isten engem úgy segéljen!”
(3)74 Az eskütételt a közigazgatási szerv köteles a köztisztviselői kinevezés előtt
megszervezni. Az eskütételre a munkáltatói jogkör gyakorlója és a munkatársak előtt kerülhet
sor. Az esküt szóban kell elmondani és írásban megerősíteni.
12/A. §75 (1) A közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy a kinevezést
megelőzően hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy büntetlen előéletű.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója felhívására a közszolgálati jogviszonyt létesíteni
szándékozó személy hatósági bizonyítvánnyal igazolja, hogy nem áll olyan foglalkozástól
eltiltás hatálya alatt, amely a közszolgálati jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.
(3) Indokolt esetben a munkáltatói jogkör gyakorlója írásban felszólíthatja a köztisztviselőt,
hogy a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül – ha e határidőn belül menthető ok
miatt nem lehetséges, annak megszűnését követően haladéktalanul – hatósági bizonyítvánnyal
igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a munkakörének megfelelő vagy a
munkakörének részét képező foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
(4) Ha a köztisztviselő igazolja, hogy büntetlen előéletű, illetve nem áll a (3) bekezdésben
meghatározott foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, a közigazgatási szerv a bűnügyi
nyilvántartó szerv által az igazolás céljából kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti
eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a köztisztviselő részére megtéríti.
(5) A közigazgatási szerv a foglalkoztatást kizáró és az (1) és (2) bekezdés alapján
vizsgálandó ok fennállásának megállapítása céljából kezeli
a) a köztisztviselőként közszolgálati jogviszonyt létesíteni szándékozó személy,
b) a köztisztviselő
azon személyes adatait, amelyeket a bűnügyi nyilvántartó szerv által a kizáró ok
fennállásának megállapítása céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalmaz.
(6) Az (1)–(4) bekezdésben foglaltak alapján megismert személyes adatokat a közigazgatási
szerv a közszolgálati jogviszony létesítéséről meghozott döntés időpontjáig vagy –
közszolgálati jogviszony létesítése és fennállása esetén – a közszolgálati jogviszony
megszűnéséig (megszüntetéséig) kezeli.
13. §76 (1) Ha a kinevezés érvénytelenségét a munkába lépés előtt állapítják meg, akkor az
érvénytelenséget előidéző ok megszüntetéséig a köztisztviselő nem állítható munkába. Ha az
érvénytelenség oka a munka megkezdése után jut a kinevezési jogkört gyakorló tudomására, a
köztisztviselőt az érvénytelenség orvoslásáig a munkavégzéstől el kell tiltani.
(2) Az eskütétel elmaradása érvénytelenségi ok. Eskütétel hiányában a köztisztviselő nem
állítható hivatalba, erre bárki hivatkozhat.
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14. § (1)77 A kinevezés tartalmát módosítani csak a közigazgatási szerv és a köztisztviselő
közös megegyezésével lehet. Nem kell a köztisztviselő beleegyezése
a) fizetési fokozatban történő előrelépése, illetményének e törvény szerinti megállapítása,
b) a közigazgatási szerven belüli átszervezés esetén, a közszolgálati jogviszony, a munkakör,
a feladatkör és az illetmény változatlanul hagyása, továbbá a munkavégzés helyének kizárólag
a település területén belüli megváltoztatása mellett, valamint
c) ha – a közszolgálati jogviszony, a feladatkör, az illetmény és a munkavégzés helye szerinti
település megváltozása nélkül – a közigazgatási szerv személyében jogutódlás miatt
bekövetkezett változás78 indokolja a kinevezés módosítását.
(2)79 A közigazgatási szerv, a köztisztviselő és egy másik közigazgatási szerv megállapodhat
a köztisztviselőnek a másik közigazgatási szervhez történő határozott idejű, illetőleg végleges
áthelyezésében. A határozott idő elteltével a köztisztviselőt az előmeneteli szabályok
figyelembevételével vissza kell helyezni a korábbi közigazgatási szervhez. Végleges
áthelyezés esetén az áthelyező közigazgatási szerv a hozzájárulást nem tagadhatja meg,
feltéve, hogy a megkeresés kézhezvétele és az áthelyezés kért időpontja közötti időtartam a
két hónapot meghaladja.
(3)80 Végleges áthelyezés esetén a közszolgálati igazolás, valamint a köztisztviselő
illetményének és egyéb járandóságainak kiadása szempontjából úgy kell eljárni, mintha a
közszolgálati jogviszony megszűnt volna.
(3a)81 A (2) bekezdés alkalmazása szempontjából közigazgatási szervnek kell tekinteni e
törvény 1. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010.
évi LVIII. törvény 1. §-ában meghatározott szerveket.
(4)82 Ha a jegyző jogviszonyának fennállása alatt másik jegyzői állás betöltésére irányuló
eredményes pályázatot nyújtott be és közszolgálati jogviszonyát – erre tekintettel – közös
megegyezéssel szüntette meg, a jogviszonya megszüntetésének jogkövetkezményeire az
áthelyezés szabályait kell megfelelően alkalmazni.
(5)83 Nem minősül a kinevezés módosításának, ha a köztisztviselő – a közigazgatási szerv
hatékony működéséhez szükséges munkaszervezési okból, ideiglenesen – munkáltatói jogkör
gyakorlójának írásbeli utasítása alapján eredeti munkaköre helyett, vagy eredeti munkaköre
mellett más munkakörbe tartozó feladatokat lát el (átirányítás). Az átirányítás csak akkor
rendelhető el, ha a másik munkakörbe tartozó feladatok ellátása megfelel a köztisztviselő
képzettségének. Az átirányítás a köztisztviselőre nézve – különösen beosztására, korára,
egészségi állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem
járhat.
(6)84 Az átirányításról, illetőleg várható időtartamáról a köztisztviselőt legalább három
munkanappal korábban írásban tájékoztatni kell. Az átirányítás alapján történő munkavégzés
időtartama nem haladhatja meg naptári évenként – a munkáltatói jogkör gyakorlója és a
köztisztviselő eltérő megállapodása hiányában – a negyvennégy munkanapot. Egy naptári
éven belül a több alkalommal elrendelt átirányítások időtartamát össze kell számítani. Ha az
átirányítás időtartama egy munkanapon belül a négy órát meghaladja, azt egy munkanapként
kell számításba venni.
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(7)85 Egy naptári éven belül az átirányítás, a kirendelés és a kiküldetés időtartamát össze kell
számítani és ezek együttes időtartama – a munkáltatói jogkör gyakorlója és a köztisztviselő
eltérő megállapodása hiányában – a száztíz munkanapot nem haladhatja meg.
14/A. §86 (1) A közigazgatási szerv évente, illetve – ha a foglalkoztatás feltételei ezt
indokolják – szükség szerint köteles megvizsgálni, hogy – különös figyelemmel a feladatok
hatékony, szakszerű és a jogszabályoknak megfelelő ellátására – mely munkakörben van
lehetőség a részmunkaidőben történő munkavégzésre.
(2) A munkáltató az Mt. 84/A. § (2) bekezdésében foglaltakon túlmenően a helyben szokásos
módon köteles tájékoztatni a köztisztviselőket azokról a munkakörökről, amelyeknél –
köztisztviselői kezdeményezés esetén – a kinevezés módosításával részmunkaidő köthető ki.
14/B. §87 (1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott köztisztviselő írásbeli kérelmére a
munkáltató köteles a kinevezésben
a) heti húsz óra,
b) készenléti jellegű munkakörben a kinevezés szerinti munkaidő mértéke felének megfelelő
tartamú
részmunkaidőt kikötni, ha a köztisztviselő a kérelem benyújtásakor a Munka Törvénykönyve
138. §-a (5) bekezdésének a) pontja szerinti fizetés nélküli szabadságot vesz igénybe.
(2) A munkáltató a köztisztviselőnek a munkaidő egyenlőtlen beosztására vonatkozó kérelmét
csak abban az esetben tagadhatja meg, ha az számára lényegesen nagyobb munkaszervezési
terhet jelentene. A munkáltató köteles írásban megindokolni a kérelem megtagadását.
(3) A részmunkaidő kikötése
a) a fizetés nélküli szabadság megszűnését követő naptól,
b) ha a köztisztviselőnek a 41/A. § (5) bekezdésének b) pontja alapján ki kell adni rendes
szabadságát, a szabadság leteltét követő naptól
hatályos. A b) pontban foglaltak alkalmazása esetén – a felek eltérő megállapodása hiányában
– a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli szabadság lejártát követő első munkanapon
meg kell kezdeni. Eltérő megállapodás esetén a rendes szabadság kiadását a fizetés nélküli
szabadság lejártát követő harminc napon belül meg kell kezdeni.
(4) A kérelmet az (1) bekezdés szerinti fizetés nélküli szabadság igénybevételének
megszűnése előtt legalább hatvan nappal kell a munkáltatóval közölni. A kérelemben a
köztisztviselő köteles tájékoztatni a munkáltatót
a) a fizetés nélküli szabadság igénybevételére jogosító gyermeke harmadik életéve
betöltésének időpontjáról, továbbá
b) ha egyenlőtlen munkaidő-beosztásban kíván dolgozni, a munkaidő-beosztásra vonatkozó
javaslatáról.
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(5) Az (1) bekezdés szerinti kérelem alapján kikötött részmunkaidőben a munkáltató a
köztisztviselőt
a) a kérelem szerinti időpontig, de
b) legfeljebb a gyermek hároméves koráig
köteles foglalkoztatni. Ezt követően a köztisztviselő munkaidejét a kérelem benyújtása előtti
mérték szerint kell megállapítani.
(6) Az (1)–(5) bekezdés nem alkalmazható a jegyző (ideértve a főjegyzőt, körzetközponti
jegyzőt is), valamint a vezetői megbízással vagy kinevezéssel rendelkező köztisztviselő
tekintetében.
A közszolgálati jogviszony megszűnése
15. §88 (1)89 A közszolgálati jogviszony megszűnik:
a) a kinevezésben foglalt határozott idő lejártával,
b) a köztisztviselő halálával,
c) e törvény erejénél fogva az e törvényben meghatározott esetekben,
d) az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíró, illetve
ügyész minisztériumi beosztásának megszűnésével,
e) a 70. életév betöltésével,
f) prémiumévek programban történő részvétel, illetőleg különleges foglalkoztatási állományba
helyezés esetén az erre vonatkozó külön törvény szabályai szerint,
g) a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésével,
h) a köztisztviselő politikai vezetővé történő megválasztásával, illetve kinevezésével,
i)90 hivatalvesztés fegyelmi büntetéssel,
j)91 ha a köztisztviselő a társadalombiztosítási szabályok alapján az öregségi nyugdíjkorhatárt
betöltötte és az öregségi teljes nyugdíjhoz szükséges szolgálati időt megszerezte, kivéve, ha a
köztisztviselő kérelmére és hivatali érdek alapján a munkáltató a jogviszonyt fenntartja.
(2)92 A közszolgálati jogviszony megszüntethető:
a) a felek közös megegyezésével,
b) áthelyezéssel a kormányzati szolgálati, illetve a közalkalmazotti vagy hivatásos szolgálati
jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervekhez,
c) lemondással,
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d) felmentéssel,
e) azonnali hatállyal a próbaidő alatt.
f)93
(3)94 A közigazgatási szerv a közszolgálati jogviszonyt a Munka Törvénykönyve 10. § (1)
bekezdése alapján azonnali hatállyal felszámolja, és az érvénytelenség jogkövetkezményeit
alkalmazza,
a) ha a köztisztviselő a 12/A. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettségének ismételt
szabályszerű felhívásra sem tesz eleget, és nem bizonyítja, hogy a kötelezettség elmulasztása
menthető ok következménye,
b) ha a foglalkoztatást kizáró és a 12/A. § (1) és (2) bekezdése alapján vizsgálandó ok
fennállását a munkáltatói jogok gyakorlója a bűnügyi nyilvántartó szerv által az igazolás
céljából kiállított hatósági bizonyítvány tartalma alapján megállapítja, vagy az egyéb módon a
tudomására jut.
(4)95 A közszolgálati jogviszony (3) bekezdésben meghatározott okból történő megszűnése
esetén a köztisztviselőt felmentési idő és végkielégítés nem illeti meg. A megszüntetés okát és
jogkövetkezményeit közölni kell a köztisztviselővel.
(5)96 Ha a közszolgálati jogviszony a 15. § (1) bekezdés g) pontjában foglaltak alapján szűnik
meg, a köztisztviselő részére annak megfelelő összeget kell kifizetni, amely felmentése esetén
a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetnek felel meg, kivéve,
ha felmentés esetén a munkavégzés alóli mentesítés időtartamára a köztisztviselő illetményre
nem lenne jogosult.
(6)97 A 15. § (1) bekezdés g) pont szerinti közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontját
közvetlenül megelőző, a köztisztviselőre irányadó felmentési idővel azonos időtartam alatt a
20/A. § (3)–(4) bekezdésének megfelelő alkalmazásával meg kell kísérelni a köztisztviselő
számára másik közigazgatási szervnél képzettségének, besorolásának megfelelő
köztisztviselői állás felajánlását.
16. § (1) A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyról bármikor lemondhat.
(2) A köztisztviselő lemondási ideje két hónap. A felek ennél rövidebb időben is
megállapodhatnak. Határozott idejű közszolgálati jogviszony esetén a lemondási idő nem
terjedhet túl a kinevezésben meghatározott időtartamon.
16/A. §98 (1)99 Ha a határozatlan időre kinevezett köztisztviselő
a) államvagy kormányközi nemzetközi szervezetnél,
b) az Európai Unió szerveinél
jogviszonyt létesít, közszolgálati jogviszonya az a) vagy b) pont szerinti jogviszony kezdete
előtti napon megszűnik. A megszűnés időpontját a felek ettől eltérően is meghatározhatják.
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(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározottak szerint szűnt meg a köztisztviselő közszolgálati
jogviszonya, annak megszűnésétől számított hat éven belül – a köztisztviselő írásban
bejelentett kérelmére – a kérelem megérkezésétől számított 30 napon belül, volt munkáltatója
a végzettségének, képzettségének megfelelő munkakört köteles számára felajánlani. A volt
munkáltatót felajánlási kötelezettség csak abban az esetben terheli, ha a köztisztviselő
kérelmét a nemzetközi szervezettel vagy az Európai Unió szerveivel való jogviszonya
fennállása alatt vagy annak megszűnésétől számított harminc napon belül küldi meg a volt
munkáltatónak. Ha a köztisztviselő az ajánlatot a kézhezvételtől számított 30 napon belül
elfogadja, a köztisztviselőt ki kell nevezni.
(3) Mentesül a volt munkáltató a munkakör-felajánlási kötelezettség alól, ha a köztisztviselő
a) az (1) bekezdés szerinti jogviszonyát neki felróható módon szüntette meg;
b) a 19/A. § szerint nyugdíjasnak minősül.
17. §100 (1) A közszolgálati jogviszony felmentéssel akkor szüntethető meg, ha
a) az Országgyűlés, illetve a helyi önkormányzati képviselő-testület döntése alapján a
közigazgatási szerv hivatali szervezetében létszámcsökkentést kell végrehajtani, és emiatt a
köztisztviselő további foglalkoztatására nincs lehetőség;
b) megszűnt a közigazgatási szervnek az a tevékenysége, amelynek körében a köztisztviselőt
foglalkoztatták;
c) átszervezés következtében munkaköre feleslegessé vált;
d) a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül (kivéve ha a jogviszony a 15. § (1) bekezdés j)
pontja alapján megszűnt).
(2) A közszolgálati jogviszonyt felmentéssel meg kell szüntetni, ha
a)101 a köztisztviselő hivatalára méltatlan [17/C. § (1) bekezdés];
b)102 a köztisztviselő munkavégzése nem megfelelő [17/D. § (1) bekezdés];
c) a köztisztviselő egészségügyi okból feladatai ellátására alkalmatlan;
d)103 a köztisztviselő vezetőjének bizalmát elveszti (17/E. §);
e) a rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjjogosultság (8) bekezdés szerinti feltételeivel
rendelkező köztisztviselő azt kérelmezi;
f) az előrehozott öregségi nyugdíjjogosultság életkori, valamint szolgálati idővel kapcsolatos
feltételeivel a felmentési idő leteltekor rendelkező köztisztviselő a (9) bekezdés szerint
kérelmezi;
g) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)
bekezdésben foglalt feltételekkel a felmentési idő leteltekor rendelkező köztisztviselő
kérelmezi.
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(3) A munkáltató a felmentést köteles megindokolni. Az indokolásból a felmentés okának
világosan ki kell tűnnie és a munkáltatónak kell bizonyítania, hogy a felmentés indoka valós
és okszerű.
(4) A közigazgatási szerv vezetője a közigazgatási szerv hivatali szervezetében történő, 17/B.
§ (2) bekezdése szerinti felmentésről a közigazgatási szervnél képviselettel rendelkező
munkavállalói érdek-képviseleti szerv véleményének kikérése után dönthet.
(5) Ha a közigazgatási szerv jogutód nélkül szűnik meg, akkor a közszolgálati jogviszony
megszüntetésével, valamint a 20/A. § (2), (5) bekezdésében meghatározott feladatokkal
kapcsolatos munkáltatói intézkedéseket – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik – a
megszűnő közigazgatási szerv hozza meg.
(6) A (2) bekezdés c) pontjában meghatározott egészségügyi okból bekövetkező
alkalmatlanság esetén a köztisztviselő akkor menthető fel, ha a hivatali szervezetben vagy
annak irányítása alatt álló közigazgatási szervnél a képzettségének, besorolásának és
egészségi állapotának megfelelő betöltetlen munkakör nincs, vagy ha az ilyen munkakörbe
való áthelyezéséhez a köztisztviselő nem járul hozzá.
(7) A (2) bekezdés e) pontjában foglalt jogcímen a köztisztviselő kezdeményezésére csak egy
alkalommal kötelező a felmentés.
(8) Ha a köztisztviselő rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíj iránti igényét érvényesíti és
ezen eljárás során a rokkantság (baleseti rokkantság) tényéről és a szükséges szolgálati idő
megszerzéséről az illetékes nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv értesíti, akkor az általa
kezdeményezett ellátás igénybevétele érdekében a kormánytisztviselői jogviszonyát –
kérelmére – a (2) bekezdés e) pontja alapján felmentéssel meg kell szüntetni.
(9) Az előrehozott öregségi nyugdíj megállapításához szükséges szolgálati időt a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával kell igazolni.
(10) A társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 18. § (2a)
bekezdésben foglalt feltételek megállapításához szükséges jogosultsági időt a
nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv külön jogszabály szerinti határozatával kell igazolni.
(11) Amennyiben a körjegyzőség megszűnik, illetve a körjegyzőségbe tartozó
önkormányzatok megváltoznak és e változás következtében a körjegyzői tisztségre új pályázat
kiírására kerül sor, vagy a polgármesteri hivatal megszűnik és az érintett önkormányzat
részvételével körjegyzőség alakul, illetve területszervezési intézkedés következtében
önkormányzat szűnik meg vagy jön létre, ez olyan átszervezésnek minősül, amely alapján a
jegyző közszolgálati jogviszonya felmentéssel az (1) bekezdés c) pontja alapján szüntethető
meg.
17/A. §104 (1)105 A közszolgálati jogviszony a 15. § (1) bekezdésének g) pontjában
meghatározottak alapján szűnik meg, ha a munkáltató szervezeti vagy jogállás változása miatt
az e törvény hatálya már nem terjed ki a jogutód munkáltatóra.
(2) A munkáltató a köztisztviselőt a szervezeti jogállás megváltozását megelőzően legalább
60 nappal a változásról értesíti. Ezzel egyidejűleg a köztisztviselőt írásban tájékoztatni kell
arról, hogy az új munkáltató a köztisztviselő továbbfoglalkoztatását vállalja-e.
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(3) Ha az új munkáltató a továbbfoglalkoztatást vállalja, a közszolgálati jogviszonyban álló a
tájékoztatást követő 30 napon belül írásban nyilatkozik, hogy hozzájárul-e a
továbbfoglalkoztatáshoz. Hozzájárulása esetén költségvetési szervhez áthelyezik, más
munkáltató esetében munkaszerződést köt.
(4)106 Ha a köztisztviselő nem járul hozzá a továbbfoglalkoztatáshoz, vagy a (3) bekezdésben
meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, közszolgálati jogviszonya a 15. § (1)
bekezdés g) pontja alapján szűnik meg.
(5) Ha a köztisztviselő munkaszerződést köt, a megkötést megelőző közszolgálati
jogviszonyát úgy kell tekinteni, mintha az új munkáltatójánál töltötte volna el. Határozatlan
idejű közszolgálati jogviszony esetén határozatlan idejű munkaviszonyt kell létesíteni.
(6)107 Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően a felmondási idő és a végkielégítés
tekintetében az új munkáltatónál eltöltött munkaviszony időtartamát az (1) bekezdésben
foglalt időponttól kell számítani. A felmondási idő és a végkielégítés mértékéhez a megelőző
közszolgálati jogviszony időtartama alapján, az (1) bekezdésben meghatározott időpontban
irányadó szabálya szerint számított felmentési időt és a végkielégítés mértékét hozzá kell
számítani.
(7) Az (1)–(6) bekezdés szabályait kell megfelelően alkalmazni, ha a munkáltató egy része
(szervezeti egysége) szűnik meg és ezzel egyidejűleg a feladat ellátására az e törvény hatálya
alá nem tartozó szervet létesít.
17/B. §108 (1) A közigazgatási szerv legkésőbb a felmentés közlésekor írásban tájékoztatja az
állami foglalkoztatási szervet a felmentéssel érintett köztisztviselők nevéről, utolsó
munkaköréről, szakképzettségéről és átlagkeresetéről. A tájékoztatási kötelezettség – ha
jogszabály eltérően nem rendelkezik – a jogutód nélkül megszűnő közigazgatási szervet
terheli.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt tájékoztatási kötelezettség feltétele, hogy a felmentéssel
érintett köztisztviselők létszáma harminc napon belül
a) 20 főnél kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább 5 fő,
b) 20-nál több és 100-nál kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább 10 fő,
c) 100 vagy annál több, de 300-nál kevesebb köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább a
köztisztviselők 10%-a,
d) 300 vagy annál több köztisztviselő foglalkoztatása esetén legalább 30 fő.
Az a)–d) pontban meghatározott rendelkezések alkalmazása szempontjából a közszolgálati
jogviszonyban és a munkaviszonyban állók létszámát össze kell számítani.
17/C. §109 (1) Hivatalára az a köztisztviselő méltatlan, aki olyan magatartást tanúsít – akár a
hivatali munkájával (munkavégzésével) összefüggésben, akár munkahelyén kívül –, amely
alkalmas arra, hogy az általa betöltött beosztás tekintélyét vagy a munkáltató jó hírnevét,
illetve a jó közigazgatásba vetett társadalmi bizalmat súlyosan rombolja, s emiatt nem várható
el, hogy a munkáltató a jogviszonyt fenntartsa. Ilyen magatartásnak kell tekinteni különösen
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azt, amely a pártatlanság, a befolyástól való mentesség, a hivatásetikai normák sérelmét
eredményezi.
(2) A méltatlanság címén való felmentés közlése előtt lehetőséget kell adni a
köztisztviselőnek a felmentés indokainak megismerésére és az azokkal szembeni védekezésre,
kivéve, ha az eset összes körülményeiből következően ez a munkáltatótól nem várható el.
(3) A méltatlanság jogcímén történő felmentés jogát az ennek alapjául szolgáló okról való
tudomásszerzéstől számított tizenöt napon belül, legfeljebb azonban az ok bekövetkeztétől
számított egy éven belül, bűncselekmény elkövetése esetén a büntethetőség elévüléséig lehet
gyakorolni. Ha a méltatlanság jogcímén történő felmentés jogát testület jogosult gyakorolni, a
tudomásszerzés időpontjának azt kell tekinteni, amikor a felmentés okáról a testületet – mint a
munkáltatói jogkört gyakorló szervet – tájékoztatják. A hivatalára méltatlanná vált
köztisztviselő jogviszonyát felmentési idő nélkül (azonnali hatállyal) kell megszüntetni.
(4) A sérelmezett munkáltatói intézkedés végrehajtására a közszolgálati jogvita
kezdeményezése nincs halasztó hatálya.
17/D. §110 (1) A 17. § (2) bekezdés b) pontjában foglalt felmentésre akkor kerülhet sor, ha
a) a munkáltató által végzett szakmai munka értékelése alapján a köztisztviselő munkaköri
feladatainak ellátása nem megfelelő színvonalú, és
b) a közigazgatási szervnél – feltéve, ha megfelelő felajánlható munkakörrel rendelkezik –
nincs másik felajánlható munkakör.
(2) A köztisztviselő számára a felmentését megelőzően a közigazgatási szervnél – feltéve, ha
ilyennel rendelkezik – másik megfelelő köztisztviselői munkakört kell felajánlani. A
köztisztviselő a felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól
számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. A nyilatkozat hiányát a munkakör
elutasításának kell tekinteni, kivéve, ha a késedelem a köztisztviselő önhibáján kívül eső
okból következett be. A köztisztviselő elfogadó nyilatkozata esetén őt az új munkakörének
megfelelően kell besorolni és besorolásának megfelelő illetményre jogosult.
(3) Nem lehet megfelelőnek tekinteni azt a munkakört, amelynek ellátásához a szakmai
munka értékelése során nem megfelelőnek minősített szakmai követelmény szükséges.
(4) Ha a köztisztviselő a felajánlott munkakört elutasítja, vagy ha a közigazgatási szervnél a
(2) bekezdésben meghatározott munkakör nincs, akkor a köztisztviselőt a 17. § (2) bekezdés
b) pontja alapján fel kell menteni.
(5) A köztisztviselő a munkaértékelés vonatkozásában kizárólag jogi tények vizsgálata
tekintetében, jogszabálysértésre hivatkozással hibás vagy valótlan ténymegállapításának
megsemmisítése, illetve a felajánlott munkakör megfelelőségének vizsgálata iránt
közszolgálati jogvitát kezdeményezhet a bíróságnál.
17/E. §111 (1) Bizalomvesztésnek minősül, ha a köztisztviselő a Ktv. 37. § (4) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének nem tesz eleget.
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(2) A bizalomvesztés indoka kizárólag a köztisztviselő magatartásában, illetve
munkavégzésében megnyilvánuló és bizonyítható tény lehet.
18. §112 (1)113 A felmentési idő két hónap. Ettől eltérően, ha a felmentés a 17. § (2)
bekezdésének b) pontján alapul, a felmentési idő egy hónap.
(2) Határozott idejű közszolgálati jogviszony megszüntetése esetén a felmentési idő nem
terjedhet túl azon az időponton, amikor a közszolgálati jogviszony a kinevezés értelmében
felmentés nélkül is megszűnt volna.
(3) A köztisztviselőt a felmentés időtartamának legalább a felére a munkavégzési
kötelezettség alól mentesíteni kell, erre az időtartamra átlagkeresetre jogosult. A 21. § (2) és
(3) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi szabály nem alkalmazható a
munkavégzési kötelezettség alól mentesített köztisztviselővel szemben.
(4) A köztisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés idejére járó átlagkeresetre
havonta egyenlő részletekben jogosult.
A végkielégítés
19. §114 (1)115 A köztisztviselőt – a (8) bekezdésben foglalt kivétellel – végkielégítés illeti
meg, ha közszolgálati jogviszonya felmentés vagy a közigazgatási szerv jogutód nélküli
megszűnése következtében szűnik meg.
(2)116 A végkielégítés összege, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyban töltött ideje
legalább
a) három év: egyhavi,
b) öt év: kéthavi,
c) nyolc év: háromhavi,
d) tíz év: négyhavi,
e) tizenhárom év: öthavi,
f) tizenhat év: hathavi,
g) húsz év: nyolchavi
– a felmentési idő kezdetekor vagy a közigazgatási szerv jogutód nélküli megszűnésekor
irányadó – illetményének megfelelő összeg. A végkielégítés mértéke négyhavi illetmény
összegével emelkedik, ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya az öregségi nyugdíjra
[19/A. § (1) bek. a) pont] vagy a korkedvezményes öregségi nyugdíjra való jogosultság
megszerzését megelőző öt éven belül szűnik meg. Nem illeti meg az emelt összegű
végkielégítés a köztisztviselőt, ha valamelyik jogcímen korábban már emelt összegű
végkielégítésben részesült. A kifizetett végkielégítés összegét fel kell tüntetni a közszolgálati
igazoláson.
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(3) A végkielégítés mértékének meghatározásakor csak a közigazgatási szervnél közszolgálati
jogviszonyban eltöltött időt lehet figyelembe venni.
(4)117 A 11. § (2) bekezdése szerint határozott időre létesített közszolgálati jogviszony
felmentéssel történő megszüntetése esetén a végkielégítés összegének meghatározásánál a
kinevezés és a felmentés közötti időtartamot kell figyelembe venni.
(5) A (3) és (4) bekezdés alkalmazása szempontjából közszolgálati jogviszonyban töltött
időnek minősül
a) a jogelőd munkáltatónál,
b)118 áthelyezés esetén a költségvetési szervnél közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban,
hivatásos szolgálati jogviszonyban, illetve 1992. július 1-jéig bármely munkáltatónál
munkaviszonyban,
c)119 11/A. § (9) bekezdése szerint folyamatosnak tekintendő közszolgálati jogviszony
esetében a politikai főtanácsadói, politikai tanácsadói jogviszonyban,
d)120 átminősítés esetén a hivatásos szolgálati viszonyban eltöltött idő is.
(6)121 A végkielégítés összegének a felére jogosult a köztisztviselő, ha felmentésére azért
került sor, mert a 17. § (6) bekezdése szerinti áthelyezéséhez nem járult hozzá, kivéve, ha a
hozzájárulását alapos indokkal tagadta meg, így különösen, ha
a) a felajánlott illetmény összege kevesebb a korábbi illetménye 80%-ánál,
b) a korábbi kötelező heti munkaidejéhez képest rövidebb vagy hosszabb heti kötelező
munkaidővel együttjáró munkakört ajánlanak fel,
c) a korábbi határozatlan idejű alkalmazás helyett határozott idejűt ajánlanak fel,
d) az új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel – történő oda- és
visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő köztisztviselő
esetében a másfél órát meghaladja.
Az a) pont alkalmazása szempontjából akkor is a köztisztviselő besorolása szerinti illetményt
kell figyelembe venni, ha besorolása szerinti illetményénél magasabb illetményben,
címadományozásban, főtanácsadói, tanácsadói megbízásban részesült.
(7)122 A végkielégítést a felmentési idő utolsó napján kell kifizetni.
(8) Végkielégítésre nem jogosult a köztisztviselő, ha
a) a felmentés a gyakornoki idő alatt történt;
b)123 legkésőbb a közszolgálati jogviszony megszűnésének időpontjában nyugdíjasnak
minősül [19/A. § (1) bekezdés].
c)124 felmentésére a 17. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott okból került sor;
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d)125 közszolgálati jogviszonya a 17/A. § (1) bekezdése szerint szűnt meg és az új
munkáltatóval a 17/A. § (3) bekezdése szerint foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít;
e)126 méltatlanság címén mentették fel [17. § (2) bekezdés a) pont].
(9)127 Ha a köztisztviselő a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés ideje alatt bármely
költségvetési szervvel vagy költségvetési szerv legalább többségi befolyása alatt álló bármely
gazdálkodó szervezettel teljes vagy részmunkaidős jogviszonyt létesít,
a) ezt a tényt korábbi munkáltatójának haladéktalanul köteles írásban bejelenteni,
b) a felmentési időből hátralevő idő tekintetében átlagkeresetre nem jogosult,
c) végkielégítésre nem jogosult, azonban új jogviszonyában a végkielégítés alapjául szolgáló
időszak számítása során a felmentéssel megszüntetett jogviszony alapján végkielégítésre
jogosító idejét is számításba kell venni.
(10)128
19/A. §129 (1)130 A 15. § (1) bekezdés j) pontja és 17. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 19.
§ (8) bekezdés b) pontja alkalmazása szempontjából a köztisztviselő nyugdíjasnak minősül,
ha
a) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény (Tny.) szerinti
öregségi nyugdíjkorhatárt betöltötte és az öregségi nyugdíjhoz szükséges szolgálati idővel
rendelkezik (öregségi nyugdíjra való jogosultság),
b) az a) pontban említett korhatár betöltése előtt öregségi nyugdíjban, vagy
c) korkedvezményes öregségi nyugdíjban, vagy
d) előrehozott (csökkentett összegű előrehozott) öregségi nyugdíjban, vagy
e) a Tny. 18. § (2a) bekezdés szerinti nyugdíjban, vagy
f) szolgálati nyugdíjban, vagy
g) korengedményes nyugdíjban, vagy
h) más, az öregségi nyugdíjjal egy tekintet alá eső nyugellátásban, vagy
i) rokkantsági (baleseti rokkantsági) nyugdíjban részesül, illetve
j) a 17. § (2) bekezdés f) vagy (9) bekezdése alapján, vagy
k) a 17. § (2) bekezdés g) pontja alapján felmentését kéri.
(2) A köztisztviselő akkor részesül az (1) bekezdés b)–i) pontokban felsorolt nyugellátásban,
amikor a nyugellátást kérelmére megállapították.
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(3) A köztisztviselő köteles tájékoztatni a munkáltatót, ha az (1) bekezdés hatálya alá esik.
(4)131 A 15. § (1) bekezdés j) pontja és 17. § (1) bekezdés d) pontja alkalmazása
szempontjából a köztisztviselő öregségi nyugdíjra az (1) bekezdés a)–c) pontokban
szabályozott esetben jogosult.
20. §132
A tartalékállomány133
20/A. §134 (1)135 Ha a közigazgatási szervnél alkalmazott köztisztviselőt közszolgálati
jogviszonyából a 17. § (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott okból, vagy a 17. § (2)
bekezdés b)–d) pontjaiban meghatározott okból mentik fel vagy a 15. § (1) bekezdés g) pontja
alapján szűnik meg a jogviszonya, legfeljebb a felmentési idő tartamára beleegyezésével
tartalékállományba kell helyezni abból a célból, hogy számára másik közigazgatási szervnél
képzettségének, besorolásának megfelelő állást ajánljanak fel. Ha a köztisztviselő a
tartalékállományba helyezéséhez nem járul hozzá, vagy kérésére a tartalékállományból törlik,
a reá irányadó végkielégítés felére jogosult. A közszolgálati jogviszony megszűnésével a
tartalékállományba helyezés is megszűnik.
(2)136 A tartalékállományba helyezésről a közigazgatási szerv hivatali szervezetének a
vezetője intézkedik. Intézkedéséről – a Kormány által meghatározott rendben – haladéktalanul
értesíti a központi közszolgálati hatóság központi közszolgálati nyilvántartását (62/A. §).
(3)137 A tartalékállományba helyezés alatt a központi közszolgálati nyilvántartás feladata – a
Kormány által meghatározott módon – a köztisztviselő és az (1) bekezdésben meghatározott
szervek szakmai és munkaköri adatainak felhasználásával a köztisztviselőnek felajánlható
másik köztisztviselői munkakör felkutatása. A közigazgatási szerv vezetője kérésére
tájékoztatást ad a tartalékállományba helyezésről, valamint a köztisztviselő e törvényben
meghatározott adatairól.
(4) A megkeresett közigazgatási szerv vezetője a rendelkezésére bocsátott információk
alapján mérlegelési jogkörében dönt a tartalékállományba helyezett köztisztviselő
alkalmazásáról. Döntéséről – a Kormány által meghatározott rendben – tájékoztatja a
központi közszolgálati nyilvántartást. A köztisztviselő alkalmazásakor az áthelyezésről – a
köztisztviselő beleegyezése esetén – rendelkezni kell. Ebben az esetben a felmentésre
irányuló munkáltatói intézkedést – az áthelyezés idejének megfelelően – vissza kell vonni; ez
azonban nem érinti a felmentési idő alatt a felmentés visszavonásáig már kifizetett illetmény
jogalapját. Ha a köztisztviselő az áthelyezéséhez nem járul hozzá, a 19. § (6) bekezdésében
foglaltak szerint kell eljárni.
(5) A tartalékállományba helyezés alatt a felmentésre és a végkielégítés kifizetésére
vonatkozó szabályokat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni:
a) a köztisztviselő a felmentési időre járó illetményre havonta egyenlő részletekben jogosult,
b)138
(6)139 A tartalékállományba helyezés nem érinti a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyából
eredő jogokat, illetve kötelezettségeket.
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(7)140 Meg kell szüntetni a tartalékállományba helyezést, ha:
a) a köztisztviselőt új munkakörbe helyezik át;
b) a köztisztviselő tartalékállományból való törlését kéri.
(8)–(11)141
Összeférhetetlenség
21. § (1)142 Köztisztviselő nem lehet – törvényben meghatározott egyéb megbízatásokon túl –
helyi önkormányzati, kisebbségi önkormányzati képviselő annál az önkormányzatnál, amely
az őt alkalmazó közigazgatási szerv illetékességi területén működik.
(2)143 A köztisztviselő munkavégzésre irányuló további jogviszonyt – tudományos, oktatói,
művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá a
közérdekű önkéntes tevékenység kivételével – csak a munkáltatói jogkör gyakorlójának
előzetes engedélyével létesíthet. A tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői,
valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység végzésére irányuló jogviszonyt annak
létesítését megelőzően a munkáltatói jogkör gyakorlójának írásban be kell jelenteni, ha e
jogviszony keretében végzett tevékenység a köztisztviselő munkaköri feladataival közvetlenül
összefügg.
(3)144 Vezetői megbízású köztisztviselő – tudományos, oktatói, művészeti, lektori,
szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység kivételével – munkavégzésre
irányuló egyéb és további jogviszonyt nem létesíthet.
(4)145 A (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően vezetői megbízású köztisztviselő gazdasági
társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag lehet, feltéve, ha a gazdasági
társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy tartósan állami tulajdonban
van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító részvény alapján delegálja,
továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett befolyás mértéke – a tőkepiacról
szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján számítva – legalább ötven százalék.
(5)146 Másik jegyző helyettesítése céljából – a képviselő-testületek megállapodása alapján – a
jegyző további egy közszolgálati jogviszonyt létesíthet.
(6)147 A köztisztviselő
a)148 nem folytathat olyan tevékenységet, nem tanúsíthat olyan magatartást, amely hivatalához
méltatlan, vagy amely pártatlan, befolyástól mentes tevékenységét veszélyeztetné;
b)149 pártban tisztséget nem viselhet, párt nevében vagy érdekében – az országgyűlési, az
európai parlamenti, illetve a helyi önkormányzati választásokon jelöltként való részvételt
kivéve – közszereplést nem vállalhat;
c)150 nem lehet gazdasági társaságnál vezető tisztségviselő, illetve felügyelő bizottsági tag,
kivéve, ha a gazdasági társaság önkormányzati, köztestületi többségi tulajdonban, vagy
tartósan állami tulajdonban van, vagy az állami tulajdonos különleges jogokat biztosító
részvény alapján delegálja, továbbá, ha a társaságban az állami közvetlen vagy közvetett
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befolyás mértéke – a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény rendelkezései alapján
számítva – legalább ötven százalék.
(7)151 A köztisztviselő a (2)–(3) bekezdésben foglaltaktól eltérően a tudományos, oktatói,
művészeti, lektori, szerkesztői, valamint jogi oltalom alá eső szellemi tevékenység, továbbá
közérdekű önkéntes tevékenység folytatására további munkavégzésre irányuló jogviszonyt
kizárólag a munkáltatói jogkör gyakorlójának előzetes engedélye alapján létesíthet, ha a
munkavégzés időtartama részben azonos a köztisztviselő beosztás szerinti munkaidejével.
21/A. §152 Nem keletkeztet összeférhetetlenséget az olyan állami befolyás gyakorlása
következtében gazdasági társaságban, vagy más szervezetben keletkező vezető tisztségviselői,
illetve felügyelő bizottsági, audit bizottsági tagság, melynek alapja az államháztartás, illetve a
pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítése érdekében hozott állami intézkedés,
különös tekintettel az állami tőkeemelésre, kölcsönnyújtásra, kezesség-, illetve
garanciavállalásra.
22. § (1)153 A köztisztviselő köteles haladéktalanul írásban bejelenteni, ha vele szemben
törvényben meghatározott összeférhetetlenségi ok merül fel, illetve ha közszolgálati
jogviszonyának fennállása alatt összeférhetetlen helyzetbe kerül. A munkáltatói jogkör
gyakorlója írásban köteles felszólítani a köztisztviselőt az összeférhetetlenség
megszüntetésére. Amennyiben a köztisztviselő az összeférhetetlenséget a felszólítás
kézbesítésétől számított 30 napon belül nem szünteti meg, közszolgálati jogviszonya
megszűnik.
(2) Ha a 9. § szerinti összeférhetetlenség a közszolgálati jogviszony fennállása alatt
keletkezik, akkor az érintettek megegyezése hiányában a munkáltatói jogkör gyakorlója dönti
el, hogy melyik köztisztviselőnek szűnik meg a közszolgálati jogviszonya.
A vagyongyarapodás vizsgálata154
22/A. §155 A munkáltatói jogkör gyakorlója az állami adóhatóságnál a közélet tisztasága
szempontjából jelentős érzékenységgel rendelkező munkakörben foglalkoztatott
köztisztviselő és vele egy háztartásban élő hozzátartozója vagyongyarapodásának az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti vizsgálatát a közszolgálati jogviszony fennállása alatt
ötévente, megszűnése esetén haladéktalanul kezdeményezi.
22/B. §156
III. FEJEZET
A KÖZTISZTVISELŐI ÉLETPÁLYA157
A közszolgálati jogviszony tartalma
23. §158 A köztisztviselőt az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén – a 26. §
(2) bekezdésében és a 32. §-ban foglaltak kivételével – iskolai végzettségének és a
közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell besorolni.
24. § (1)159 A pályakezdő köztisztviselő – a 27. § (3)–(4) bekezdései kivételével – gyakornoki
besorolást kap.
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(2)160 A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő
a) egy év gyakornoki besorolásban töltött idő után fogalmazó,
b) három év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után tanácsos,
c) nyolc év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető-tanácsos,
d) tizenhat év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főtanácsos,
e) huszonöt év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után vezető-főtanácsos besorolást kap.
(3)161 A középiskolai végzettségű köztisztviselő
a) két év gyakornoki besorolásban töltött idő után előadó,
b) tizenkét év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főelőadó,
c) harmincegy év közszolgálati jogviszonyban töltött idő után főmunkatárs besorolást kap.
(4)162
25. §163 (1) A köztisztviselőt – a 24. §-ban meghatározott közszolgálati jogviszonyban töltött
idő megszerzését követően – magasabb besorolási fokozatba kell sorolni, ha
a)164 a feladatainak ellátására – a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző
öt év kivételével – legalább ,,alkalmas'' minősítést kap, és
b) a következő besorolási fokozathoz jogszabályban előírt feltételeket, vagy
c) a közigazgatási szerv által írásban meghatározott feltételeket teljesítette.
(2)165 A közszolgálati jogviszonyban töltött idő 24. § szerinti számításánál a munkavégzési
kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül 6 hónapot meghaladó időtartamot – kivéve a
sor- és tartalékos katonai, polgári szolgálat idejét, a 14 éven aluli gyermek ápolásának,
gondozásának céljából, valamint a tartós külszolgálatot teljesítő dolgozó házastársa által
igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát – figyelmen kívül kell hagyni.
(3)–(6)166
(7)167 A pályakezdőként kinevezett köztisztviselőnek a tanácsos besorolási fokozatba
soroláshoz közigazgatási szakvizsgát kell tennie. Közigazgatási szakvizsga hiányában a
köztisztviselő nem sorolható a tanácsos besorolási fokozatba.
(8)168 Közigazgatási szakvizsgát az az I. besorolási osztályba sorolt köztisztviselő tehet, aki
közigazgatási szervnél szerzett legalább kétéves gyakorlattal rendelkezik. A jegyző, főjegyző
és a vezetői megbízással, kinevezéssel rendelkező köztisztviselő közigazgatási szervnél
szerzett gyakorlat nélkül is tehet közigazgatási szakvizsgát.
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(9)169 E törvény alkalmazásában közigazgatási szakvizsgával egyenértékű a jogi szakvizsga,
valamint az OKV elnöksége által teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített
tudományos fokozat és az annak alapján adott mentesítés. Az OKV elnöksége részben is
közigazgatási jellegűnek minősítheti a köztisztviselő tudományos fokozatát, ebben az esetben
a köztisztviselő a közigazgatási szakvizsgának abból a részéből tesz vizsgát, amelyre a
mentesítés nem vonatkozik.
(10)170 Közigazgatási szakvizsgát – ha jogszabály előírja – nem közszolgálati jogviszonyban
álló is tehet, feltéve, ha állam- és jogtudományi doktori, igazgatásszervezői, okleveles
közgazdász képesítést, illetve Rendőrtiszti Főiskolán oklevelet szerzett.
(11)171 Az (1) bekezdés c) pontjában említett feltételek a köztisztviselő feladatának
ellátásához nélkülözhetetlen ismeretek – képzés, továbbképzés, átképzés formájában történő –
megszerzésére irányulhatnak.
(12)172 Az OKV elnöke különösen indokolt esetben engedélyezheti a közigazgatási
szakvizsga teljesítését közigazgatási szervnél szerzett kétéves gyakorlat hiányában is.
26. § (1)173 Ha a köztisztviselő a 7. § (4) bekezdése szerint felmentést kapott, őt a feltétel
teljesítéséig a 23. § szerinti besorolásánál eggyel alacsonyabb besorolási fokozat legmagasabb
fizetési fokozatába kell sorolni.
(2)174 A köztisztviselő az I. besorolási osztályba csak akkor sorolható, ha a feladatkörére előírt
szakirányú felsőfokú iskolai végzettséget szerzett.
27. § (1)175 Ha a köztisztviselő a 25. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjában meghatározott
feltételeket a következő besorolási fokozathoz előírt várakozási idő lejárta előtt teljesítette, a
magasabb besorolási fokozat legalacsonyabb fizetési fokozatába kell sorolni.
(2)176 Ha a következő besorolási fokozathoz jogszabály, illetve a közigazgatási szerv nem írt
elő feltételeket [25. § (1) bekezdés b) vagy c) pontja], de a köztisztviselő legalább féléves
képzési időszak alatt, az adott szervezetben hasznosítható új ismereteket szerez, vagy
,,kiválóan alkalmas'' minősítést kap, illetve kimagasló munkát végez, őt az előírt várakozási
idő lejárta előtt eggyel magasabb besorolási fokozat legalacsonyabb fizetési fokozatába lehet
sorolni. Ha a vezető-főtanácsos, illetve a főmunkatárs besorolási fokozatba sorolt
köztisztviselő ,,kiválóan alkalmas'' minősítést kap, eggyel magasabb fizetési fokozatba
sorolható.
(3)177 Azt a köztisztviselőt, aki állam- és jogtudományi doktori, igazgatásszervezői, okleveles
közgazdász képesítést, illetve a Rendőrtiszti Főiskolán oklevelet szerzett, a fogalmazó
besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába kell sorolni, akkor is, ha közszolgálati
jogviszonyban töltött ideje az e besorolási fokozathoz előírt időtartamot nem éri el.
(4)178 Azt a pályakezdő köztisztviselőt, aki bizonyítványát, oklevelét kiváló vagy annak
megfelelő minősítéssel szerezte meg, a fogalmazó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába,
illetve előadó besorolási fokozat 2-es fizetési fokozatába kell sorolni.
(5)179 A (3)–(4) bekezdésben meghatározott besorolás esetén a köztisztviselő mindaddig nem
léphet magasabb besorolási fokozatba, ameddig a közszolgálati jogviszonyban töltött ideje,
illetve a munkáltatói intézkedés alapján arra jogosultságot nem szerez.
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28. § (1) Ha a köztisztviselő ,,kevéssé alkalmas'' minősítést kap, a következő besorolási
fokozathoz előírt várakozási ideje legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
(2)180 Ha a 25. § (1) bekezdés b) vagy c) pontjaiban meghatározott feltételeket a köztisztviselő
nem teljesíti az előírt határidőre, magasabb besorolási fokozatba sorolásánál nem vehető
figyelembe az előírt határidőtől a feltétel teljesítéséig eltelt időtartam.
29. §181 (1) A nem pályakezdő köztisztviselőt kinevezésekor, áthelyezésekor a 23. §
rendelkezésének megfelelően kell besorolni.
(2)182
(3) Ha a nem pályakezdő köztisztviselő kinevezésekor, áthelyezésekor, átsorolásakor nem
rendelkezik közigazgatási szakvizsgával, akkor a közigazgatási szakvizsgát kinevezésének,
áthelyezésének, átsorolásának időpontjától számított három éven belül köteles letenni. A
határidő számítására a 25. § (4) bekezdését megfelelően alkalmazni kell.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott határidő eredménytelen elteltét követően a
köztisztviselő magasabb fizetési, besorolási fokozatba nem sorolható a közigazgatási
szakvizsga teljesítéséig. A közigazgatási szakvizsga teljesítése után a 23. § rendelkezésének
megfelelően kell besorolni és illetményét megállapítani.
(5) A köztisztviselő az (1)–(3) bekezdésben, a 26. §-ban meghatározott esetekben – a 28. § (1)
bekezdés esetét kivéve – a közszolgálati jogviszonyban töltött ideje alapján jogosult az
előmenetelre.
(6) Ha az (1) bekezdés szerint kinevezett, áthelyezett köztisztviselő gyakornoki vagy
fogalmazói besorolású és kinevezésekor, áthelyezésekor nem rendelkezik közigazgatási
szakvizsgával, akkor a (3) bekezdés szerint köteles közigazgatási szakvizsgát tenni,
előmenetelére a (4)–(5) bekezdést megfelelően alkalmazni kell.
(7) Ha a 11. § (2) bekezdése alapján határozott időre létesített közszolgálati jogviszony
időtartama az egy évet meghaladja, a köztisztviselő előmenetelére e törvény rendelkezéseit
alkalmazni kell. Ha a köztisztviselő ismételten határozott idejű közszolgálati jogviszonyt
létesít, az egyéves határidő számítása szempontjából a határozott idejű jogviszonyok
időtartamát össze kell számítani.
30. §183 (1) A hivatali szervezet vezetője a tartósan kiemelkedő munkát végző felsőfokú
iskolai végzettségű, közigazgatási szakvizsgával rendelkező köztisztviselőnek címzetes
vezető-tanácsosi, címzetes főtanácsosi, címzetes vezető-főtanácsosi, a középiskolai
végzettségű köztisztviselőnek címzetes főmunkatársi címet adományozhat.
(2) Címzetes vezető-tanácsosi cím a legalább 5, címzetes főtanácsosi cím a legalább 12,
címzetes vezető-főtanácsosi cím a legalább 20, címzetes főmunkatársi cím a legalább 18 év
közszolgálati jogviszonyban töltött idővel rendelkező köztisztviselőnek adományozható.
(3) A köztisztviselő a címzetes vezető-tanácsosi címmel a vezető-tanácsos besorolási fokozat
7-es fizetési fokozatába, a címzetes főtanácsosi címmel a főtanácsos besorolási fokozat 11-es
fizetési fokozatába, a címzetes vezető-főtanácsosi címmel a vezető-főtanácsos besorolási
fokozat 14-es fizetési fokozatába, a címzetes főmunkatársi címmel a főmunkatárs besorolási
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fokozat 14-es fizetési fokozatába kerül. Ha a köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyban
töltött idő alapján eléri a címmel járó besorolási, fizetési fokozatot, akkor a cím megszűnik és
a köztisztviselő további előmenetelére az általános szabályok az irányadók.
(4) Ha a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya nyugdíjazás miatt szűnik meg, a
besorolására, valamint a cím viselésére, vezetői beosztására utaló megnevezést nyugdíjasként
is viselheti.
30/A. §184 (1)185 A hivatali szervezet vezetője szakmai tanácsadói, illetve szakmai
főtanácsadói címet adományozhat a (2) bekezdésben foglalt feltételekkel rendelkező
köztisztviselőnek. Az adományozható szakmai tanácsadói, illetve szakmai főtanácsadói címek
számát a közigazgatási szerv szervezeti és működési szabályzatában kell meghatározni. Az
adományozható kétféle cím együttesen nem haladhatja meg a közigazgatási szerv felsőfokú
iskolai végzettségű köztisztviselői létszámának 20%-át.
(2)186 Szakmai tanácsadói cím annak az I. besorolási osztályba tartozó, szakmai gyakorlattal
és közigazgatási vagy jogi szakvizsgával, illetve teljes körűen közigazgatási jellegűnek
minősített tudományos fokozattal rendelkező köztisztviselőnek; szakmai főtanácsadói cím
annak az I. besorolási osztályba tartozó, szakmai gyakorlattal és közigazgatási vagy jogi
szakvizsgával, illetve teljes körűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozattal
rendelkező köztisztviselőnek adományozható, aki ,,kiválóan alkalmas'' minősítésű.
(3)187 A szakmai tanácsadó, illetve szakmai főtanácsadó a közigazgatási szervre vonatkozó
szabályok szerint vezetői pótlék nélkül számított főosztályvezető-helyettesi, illetve
főosztályvezetői illetményre jogosult. A szakmai tanácsadói, szakmai főtanácsadói címmel és
vezetői megbízással, kinevezéssel rendelkező köztisztviselő a vezetői illetményre jogosult, ha
az magasabb, mint a címe alapján számított illetménye.
(4)188 A szakmai (fő)tanácsadói címet ,,kevéssé alkalmas'' minősítés esetén vissza kell vonni,
ebben az esetben a köztisztviselő a címmel járó illetmény helyett a besorolás szerinti
illetményére jogosult.
30/B. §189 (1)190 A miniszterelnök – a megyei vagy a fővárosi közgyűlés javaslatára
határozatlan időre címzetes főjegyzői címet adományozhat az illetékességi területén tartósan
kiemelkedő szakmai munkát végző jegyzőnek – ide nem értve az aljegyzőt –, aki
a) a cím adományozását megelőző tíz évben folyamatosan jegyzői, körzetközponti jegyző
esetében legalább öt éve körzetközponti jegyzői tisztséget tölt be;
b) „kiválóan alkalmas” minősítésű;
c)191 a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért felelős szerv támogató
véleményével rendelkezik.
A cím adományozására minden évben a Köztisztviselők Napja alkalmából kerül sor.
(2)192
(3)193
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(4)194 A címzetes főjegyzői cím adományozását a képviselő-testület a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv útján kezdeményezheti, amely a javaslatot köteles a
saját és a jegyzői szakmai érdek-képviseleti szerv véleményével ellátva a helyi
önkormányzatokért felelős miniszterhez felterjeszteni. A helyi önkormányzatokért felelős
miniszter a beérkezett javaslatokat megküldi a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszternek. A cím adományozását a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv is kezdeményezheti, de ilyenkor ki kell kérnie a
képviselő-testület, illetve a jegyzői szakmai érdek-képviseleti szerv véleményét.
(5)195 Nem jogosult a jegyző, valamint a körzetközponti jegyző a címzetes főjegyzői címre, ha
a jegyzői közszolgálati jogviszonya – a (6) bekezdésben foglalt eseteket kivéve – megszűnt,
illetve körzetközponti jegyzői feladatokat már nem lát el.
(6)196 A címzetes főjegyzői címet továbbra is használhatja az,
a) akinek közszolgálati jogviszonya nyugállományba helyezése miatt szűnt meg;
b) aki a cím adományozását követően jegyzői közszolgálati jogviszonyát megszünteti és az
azt követő munkanapon másik jegyzői közszolgálati jogviszonyt létesít.
(7)197 A címzetes főjegyzői címet vissza kell vonni attól, aki az (1) bekezdés b)–c) pontjában
meghatározott feltétellel már nem rendelkezik, vagy akivel szemben jogerős fegyelmi
büntetést szabtak ki. Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott feltétel hiánya esetén a
képviselő-testület köteles haladéktalanul kezdeményezni a helyi önkormányzatok
törvényességi ellenőrzéséért felelő szerv útján a cím visszavonását. A képviselő-testület
kezdeményezheti a cím visszavonását attól is, aki etikai vétséget követett el. Az (1) bekezdés
c) pontjában foglalt feltétel hiánya esetén a helyi önkormányzatok törvényességi
ellenőrzéséért felelő szerv kezdeményezi a cím visszavonását.
(8)198 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter együttes javaslatára a címet a miniszterelnök vonja
vissza.
(9)199 A helyi önkormányzatokért felelős miniszter és a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter együttes javaslatára a miniszterelnök eltilthatja a cím
viselésétől azt a nyugdíjas jegyzőt, aki a cím viselésére érdemtelenné vált.
(10) A címre való jogosultság megszűnése, a cím visszavonása a már kifizetett
címadományozási juttatást nem érinti.
(11)200
(12)201 A címzetes főjegyzői cím adományozásának, megszűnésének és visszavonásának
eljárási szabályait a helyi önkormányzatokért felelős miniszter, hogy a közigazgatási
minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter egyetértésével kiadott
rendeletben állapítja meg.202
(13)203 A címzetes főjegyző számára a költségvetési törvény címadományozási juttatást
állapíthat meg, amelynek fedezetét a központi költségvetés fejezeti kezelésű előirányzatként
biztosítja. Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a címadományozási juttatás kifizetésének
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szabályait rendeletben állapítsa meg. Abban az esetben, ha a költségvetési törvény
címadományozási juttatást nem állapít meg, akkor a helyi önkormányzat rendeletében saját
költségvetése terhére megállapíthat ilyen juttatást, azonban ennek összege nem haladhatja
meg az illetményalap huszonnégyszeresét.
31. §204 (1) A köztisztviselő – külön törvényben írtakon túlmenően – osztályvezetői,
főosztályvezető-helyettesi, főosztályvezetői megbízást kaphat közigazgatási szerv, illetve a
munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetésére. Legfeljebb kettő
főosztályvezető-helyettesi megbízás – a főosztályvezető helyettesítésére – szervezeti egység
vezetése nélkül is adható, ha a főosztályvezetőt a főosztály vezetésén túlmenően egyéb
rendszeres feladat ellátásával is megbízták, vagy a főosztály létszáma, illetve belső szervezeti
tagozódása ezt indokolttá teszi. Megbízás esetén a vezető részére a vezetői beosztással
kapcsolatos munkaköri leírását át kell adni.
(2)205 Vezetői megbízást, kinevezést csak felsőfokú iskolai végzettségű, jogi vagy
közigazgatási szakvizsgával, vagy a szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű
mentesítéssel rendelkező köztisztviselő kaphat. Vezetői megbízást, kinevezést közigazgatási
szakvizsgával nem rendelkező köztisztviselő is kaphat egy alkalommal, azzal a feltétellel,
hogy a szakvizsgát a vezetői megbízástól, kinevezéstől számított egy éven belül le kell tennie.
A szakvizsgakötelezettség teljesítésének elmulasztása miatt a vezetői megbízás, kinevezés a
törvény erejénél fogva megszűnik. A határidőbe nem számíthatók be a 30 napot meghaladó
fizetés nélküli szabadság, a keresőképtelenség, továbbá a 30 napot meghaladó hivatalos
kiküldetés időtartama.
(3) A köztisztviselő a 25. § (1) bekezdésében előírt feltételek teljesítése esetén vezetői
megbízatásának ideje alatt is magasabb besorolási fokozatba lép.
(4) A jegyző, főjegyző előmenetelére a (3) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni
kell.
(5) Törvény eltérő rendelkezése hiányában a vezetői megbízás határozatlan időre szól és
külön indokolás nélkül azonnali hatállyal visszavonható, illetőleg a megbízásról a
köztisztviselő bármikor indokolás nélkül harmincnapos lemondási idő megjelölésével
lemondhat. A lemondás érvényességéhez elfogadó nyilatkozat nem szükséges.
(6)206 A vezetői megbízásról történt lemondás esetén a köztisztviselőnek az (5) bekezdésben
meghatározott időtartam alatt a közigazgatási szervnél – feltéve, ha felajánlható munkakörrel
rendelkezik – köztisztviselői munkakört kell felajánlani. A köztisztviselő a felajánlott
munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a felajánlástól számított öt munkanapon belül
írásban nyilatkozik. A nyilatkozat hiányát a munkakör elutasításának kell tekinteni, kivéve, ha
a késedelem a köztisztviselő önhibáján kívül eső okból következett be. A köztisztviselő
elfogadó nyilatkozata esetén őt az új munkakörének megfelelően kell besorolni és
besorolásának megfelelő illetményre jogosult.
(7)207 A vezetői megbízásról lemondást közszolgálati jogviszonyról történő lemondásnak kell
tekinteni, ha a közigazgatási szervnél a (6) bekezdésben meghatározott munkakör nincs, vagy
a felajánlott munkakört a köztisztviselő nem fogadja el. Ilyenkor a 16. § rendelkezései az
irányadók azzal az eltéréssel, hogy a lemondási idő kezdete a vezetői megbízásról szóló
lemondásban megjelölt nap, ennek hiányában a lemondás kézbesítésének napja. A munkakör

790

jegyzőkönyvi átadás-átvételét követően a köztisztviselőt a munkavégzési kötelezettsége alól
mentesíteni kell, erre az időre átlagkeresetre jogosult.
(8)208 A vezetői megbízás visszavonása esetén – a (2) bekezdést, valamint az 50. § (2)
bekezdés g) pontját kivéve – a köztisztviselőnek a visszavonással egyidejűleg a közigazgatási
szervnél – feltéve, ha felajánlható munkakörrel rendelkezik – köztisztviselői munkakört kell
felajánlani. A köztisztviselő a felajánlott munkakör elfogadásáról vagy elutasításáról a
felajánlástól számított öt munkanapon belül írásban nyilatkozik. Ha a köztisztviselő a
felajánlott munkakört elfogadja, akkor a vezetői megbízás visszavonása időpontjától
kezdődően új munkakörének megfelelően kell besorolni.
(9) Ha a köztisztviselő a felajánlott állást elutasítja, akkor a vezetői megbízás visszavonását a
közszolgálati jogviszonyból történő felmentésnek kell tekinteni és a felmentési idő kezdete a
vezetői megbízás visszavonásának napja. A munkakör jegyzőkönyvi átadását-átvételét
követően a köztisztviselőt munkavégzési kötelezettsége alól mentesíteni kell, a mentesítés
idejére átlagkeresetre jogosult.
(10)209 Vezetői kinevezés, megbízás helyettesítés céljából határozott időre is adható. A
helyettesítés céljából adott határozott idejű vezetői kinevezés, illetve megbízás
meghosszabbítható.
(11)–(17)210
31/A–F. §211
32. §212 (1)213 Az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szerveknél főtanácsadói és tanácsadói
munkakörök létesíthetők.
(2)214 A főtanácsadói, tanácsadói munkakör betöltésére vonatkozó megbízás határozatlan
időre szól, nem minősül vezetői megbízásnak, és az külön indokolás nélkül bármikor
visszavonható. A megbízásról a köztisztviselő indokolás nélkül bármikor lemondhat. A
főtanácsadói vagy tanácsadói munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő – tekintet nélkül a
közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejére – vezető-főtanácsosi vagy főtanácsosi besorolást
kap. A vezető-főtanácsosi besorolású köztisztviselő főosztályvezetői, a főtanácsosi besorolású
köztisztviselő főosztályvezető-helyettesi illetményre jogosult.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltak szerint megállapított munkaköröket a szervezeti és működési
szabályzat (ügyrend) mellékletében fel kell tüntetni.
(4)215 Főtanácsadói munkakör ellátására megbízás annak a köztisztviselőnek adható, aki
feladata ellátásához szükséges szakirányú egyetemi végzettséggel, jogi vagy közigazgatási
szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes körű
mentesítéssel és legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(5)216 Tanácsadói munkakör ellátására megbízás annak a köztisztviselőnek adható, aki
feladata ellátásához szükséges szakirányú felsőfokú iskolai végzettséggel, jogi vagy
közigazgatási szakvizsgával, vagy a közigazgatási szakvizsga alól adott OKV elnökségi teljes
körű mentesítéssel és legalább 2 éves szakmai gyakorlattal rendelkezik.
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(6) Ha a főtanácsadó, illetve tanácsadó közszolgálati jogviszonya nyugdíjazása miatt szűnik
meg, a köztisztviselő jogosult a főtanácsadói, illetve tanácsadói elnevezés – ,,nyugalmazott''
jelzővel kiegészített – használatára.
(7) A köztisztviselőt, ha a főtanácsadói, tanácsadói munkakörben történő alkalmazása
megszűnik, újra be kell sorolni.
(8)217
A köztisztviselő képzése, továbbképzése
33. §218 (1)219 A köztisztviselő jogosult az előmenetelhez, és köteles a központilag vagy a
közigazgatási szerv által előírt képzésben, továbbképzésben vagy átképzésben – ideértve a
közigazgatási vezetőképzést is – (a továbbiakban együtt: továbbképzés) részt venni. Ha a
vezetői megbízással, kinevezéssel rendelkező köztisztviselő e kötelezettségének neki
felróható okból nem tesz eleget, vagy ha hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt, illetve a 77. §
(2) bekezdése alapján szűnt meg a közszolgálati jogviszonya, köteles a továbbképzés
költségeit megtéríteni.
(2)220 Az iskolarendszeren kívüli továbbképzés pénzügyi feltételeit az éves költségvetési
törvényben fejezeti kezelésű célelőirányzatként kell biztosítani. A célelőirányzat mértékét úgy
kell megállapítani, hogy az legalább a köztisztviselők előmeneteléhez a jogszabályban
jogosultságként meghatározott továbbképzés állam által elismert költségeit fedezze. Az
előirányzat felhasználásának módjáról, feltételeiről és a köztisztviselő előmeneteléhez
szükséges továbbképzés mértékének meghatározásáról, valamint a köztisztviselők
továbbképzésére fordítható egyéb pénzügyi forrásoknak a továbbképzés tervezési
rendszerében történő koordinált felhasználásáról a köztisztviselők továbbképzéséről szóló
kormányrendeletben kell intézkedni.
(3) Az iskolarendszerű továbbképzés költségeit a közigazgatási szervek saját
költségvetésükből fedezik.
(4)221 A közigazgatási szerv az előmenetelhez és a központilag vagy a közigazgatási szerv
által előírt iskolarendszeren kívüli továbbképzés (2) bekezdésben nem említett feltételeit
köteles biztosítani. A köztisztviselőnek az előmenetelhez szükséges, valamint a központilag
vagy a közigazgatási szerv által előírt továbbképzés és az ezzel összefüggő beszámolási vagy
vizsgakötelezettség teljesítése miatt kieső munkaidőre járó illetményét a közigazgatási szerv
köteles megtéríteni. A közigazgatási szakvizsga díja a közigazgatási szervet terheli.
(5)222 A továbbképzés költségeit a köztisztviselő köteles megtéríteni, ha neki felróható okból a
továbbképzést elmulasztja, illetve az előírt követelményeket nem teljesíti, vagy ha
hivatalvesztés fegyelmi büntetés miatt, illetve a 77. § (2) bekezdése alapján szűnt meg a
közszolgálati jogviszonya. Ha a köztisztviselő a továbbképzést a munkáltatónak felróható
okból mulasztja el, illetve nem teljesíti, akkor a továbbképzés költségeit a munkáltató köteles
megtéríteni. Nincs megtérítési kötelezettsége a köztisztviselőnek az iskolarendszeren kívüli
kötelező továbbképzés költségei esetében, kivéve az idegen nyelvi képzést, valamint a
külföldi képzést, továbbképzést.
(6)223 A köztisztviselők továbbképzésének rendszerességét és tervszerűségét középtávú és
éves tervek alapján kell biztosítani.
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(7)224 A polgármester és a helyi önkormányzati képviselő jogosult részt venni az (1)
bekezdésben meghatározott képzéseken. Ezek költségét a helyi önkormányzat biztosítja. A
költségek a (2) bekezdésben meghatározott célelőirányzatból, illetve egyéb forrásból is
biztosíthatóak, feltéve, hogy az nem veszélyezteti a köztisztviselői továbbképzések pénzügyi
feltételeit.
(8)225 Ha a központi államigazgatási szerv a köztisztviselő képzésére, továbbképzésére saját
forrást használ fel, akkor ennek összegét az éves költségvetésében szerepeltetnie kell. A
központi államigazgatási szerv a köztisztviselő képzésére, továbbképzésére tervezett forrást a
szolgáltató központ útján használhatja fel a külön jogszabályban meghatározott akkreditált
képzési programokra, kivéve, ha a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter megállapítja, hogy a képzés, továbbképzés specialitása miatt a szolgáltató
központ útján történő felhasználás indokolatlan lenne.
A köztisztviselő teljesítményének értékelése, minősítése226
34. §227 (1)228 A köztisztviselő munkateljesítményét munkakörének és a közigazgatási szerv
kiemelt céljainak figyelembevételével meghatározott teljesítménykövetelmények alapján a
munkáltatói jogkör gyakorlója évente mérlegelési jogkörében eljárva írásban értékeli. A
közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter ajánlást adhat az
alkalmazandó módszerre.229
(2) A miniszter, az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szerv vezetője, a Központi Statisztikai
Hivatal elnöke évente meghatározza az irányítása, ellenőrzése és felügyelete alá tartozó
közigazgatási szervekre is kiterjedően a teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt
célokat.
(3) A helyi önkormányzat esetében a teljesítménykövetelmények alapját képező célokról a
képviselő-testület dönt.
(4) A munkáltatói jogkör gyakorlója a (2) és (3) bekezdésben meghatározott célok alapján
előre írásban megállapítja a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselővel szemben támasztott
követelményeket (a továbbiakban: teljesítménykövetelmények). Figyelembevételükkel a
munkáltatói jogkör gyakorlója legkésőbb a tárgyév végéig értékeli a köztisztviselő
teljesítményét. A teljesítménykövetelmények megállapítását, az írásbeli értékelés átadását
szóbeli megbeszéléshez kell kötni.
(5) A helyi önkormányzatnál a jegyző, főjegyző a (3) bekezdés szerint kijelölt célok alapján
évente meghatározza a köztisztviselő munkateljesítményének értékeléséhez szükséges
teljesítménykövetelményeket.
(6) A jegyző, főjegyző esetében a polgármester állapítja meg a (4) bekezdésben meghatározott
teljesítménykövetelményeket, értékeli teljesítményüket, és az értékelésről tájékoztatja a
képviselő-testületet.
(7) A teljesítményértékelés tartalma hibás vagy valótlan ténymegállapításának
megsemmisítése iránt a köztisztviselő közszolgálati jogvitát kezdeményezhet.
(8)230
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(9)231
(10)232
(11)233
(12)234
(13)235
(14)236
34/A. §237 (1)238 A köztisztviselőt előmeneteli pályáján – a reá irányadó öregségi
nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt év kivételével – legalább négyévente és minden
magasabb besorolási fokozatba sorolása előtt, vagy a köztisztviselő írásbeli kérelmére, ha az
utolsó minősítése óta két év már eltelt – a teljesítményértékeléseket is figyelembe véve –
minősíteni kell, feltéve, hogy a minősítési időszakban a köztisztviselő legalább egy évig a
minősítő irányítása alatt dolgozott.
(2) A minősítés a munkáltatói jogkör gyakorlójának feladata. Ha a hivatali szervezet vezetője
e jogát átruházta, a minősítő a minősítést közvetlen felettesének — a köztisztviselővel történő
ismertetése előtt — bemutatja.
(3) A minősítés célja a köztisztviselő szakmai teljesítményének megítélése, a teljesítményt
befolyásoló ismeretek, képességek, személyiségjegyek értékelése, továbbá a szakmai fejlődés
elősegítése.
(4) A minősítés kötelező elemeit az 1. számú mellékletben foglalt minősítési lap tartalmazza.
A minősítő a munkaköri követelményekhez igazodó további szempontok szerint is értékelheti
a köztisztviselő tevékenységét.
(5)239 A minősítésben csak kellően alátámasztott, tényeken alapuló megállapítások
szerepelhetnek. A minősített alkalmasságának megítélését a minősítő írásban indokolni
köteles.
34/B. §240 A köztisztviselőt soron kívül minősíteni kell, ha a 34. § (4) bekezdése szerinti
teljesítményértékelés alapján megállapítható, hogy a köztisztviselő a
teljesítménykövetelményeket nem vagy nagyon csekély mértékben, illetve nagyon alacsony
színvonalon teljesítette.
35. § (1) A köztisztviselő kérésére a minősítő a minősítés kialakításába a közigazgatási
szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szervet köteles bevonni és a minősítésben
foglalt megállapításokra tett észrevételeit a minősítési lapon rögzíteni.
(2) A köztisztviselővel a minősítést ismertetni kell, aki arra írásban észrevételt tehet. A
megismerés tényét a köztisztviselő a minősítésen aláírásával igazolja.
(3) A köztisztviselőnek a minősítés egy példányát az aláíráskor át kell adni.
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36. § A köztisztviselő a minősítés hibás vagy valótlan ténymegállapításának, személyiségi
jogát sértő megállapításának megsemmisítését a bíróságtól kérheti.
Munkavégzés, pihenőidő241
37. § (1)242 A köztisztviselő feladatait a köz érdekében a jogszabályoknak és az irányító
testület döntésének megfelelően, szakszerűen, pártatlanul és igazságosan, a kulturált
ügyintézés szabályai szerint köteles ellátni.
(2)243 A köztisztviselő köteles megtartani a minősített adatot.
(3) A köztisztviselő illetéktelen személynek és szervnek nem adhat tájékoztatást olyan
tényekről, amelyek tevékenysége során jutottak tudomására és kiszolgáltatásuk az állam, a
közigazgatási szerv, munkatársa vagy az állampolgár számára hátrányos, vagy jogellenesen
előnyös következményekkel járna.
(4)244 Az (1) bekezdésében meghatározottakon túl a köztisztviselő vezetői iránti szakmai
lojalitással köteles ellátni feladatait. Szakmai lojalitás alatt kell érteni különösen a vezető által
meghatározott szakmai értékek iránti elkötelezettséget, a vezetőkkel és a munkatársakkal való
alkotó együttműködést, szakmai elhivatottsággal történő, fegyelmezett és lényeglátó
feladatvégzést.
37/A. §245 A közigazgatási szervvel közszolgálati jogviszonyban állók tekintetében – ha a
rendőrségről szóló törvény előírja – a rendőrségről szóló törvény szerinti belső bűnmegelőzési
és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv ellenőrizheti, hogy a közigazgatási szervvel
közszolgálati jogviszonyban álló köztisztviselő eleget tesz-e az e törvényben meghatározott
hivatali kötelezettségének.
38. § (1) A köztisztviselő köteles felettese utasítását végrehajtani.
(2)246 A köztisztviselő köteles felettese utasításának végrehajtását megtagadni, ha annak
teljesítésével:
a) bűncselekményt, illetve szabálysértést valósítana meg;
b) más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné.
(3)247 A köztisztviselő az utasítás végrehajtását megtagadhatja, ha annak teljesítése az életét,
egészségét vagy testi épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné, vagy jogszabályba
ütközne.
(4)248 A köztisztviselő köteles az utasítást adó figyelmét felhívni, és egyben kérheti az utasítás
írásba foglalását, ha az, vagy annak végrehajtása jogszabályba ütközne, vagy teljesítése kárt
idézhet elő és a köztisztviselő a következményekkel számolhat, vagy az utasítás az érintettek
jogos érdekeit sérti. Az utasítást adó felettes az utasítás írásba foglalását nem tagadhatja meg.
A köztisztviselőt az írásba foglalásra irányuló kérelme miatt hátrány nem érheti.
(5) Ha az utasítást adó a köztisztviselőnek nem közvetlen felettese, akkor a közvetlen felettes
útján kell az írásba foglalást kérni.

795

(6) A köztisztviselő, ha felettese döntésével, illetve utasításával nem ért egyet, jogosult
különvéleményét írásba foglalni. Emiatt hátrány nem érheti.
39. §249 (1)250 A munkaidő heti negyven óra, hétfőtől csütörtökig 8–16.30 óráig, pénteken 8–
14 óráig tart. A képviselő-testület a heti munkaidő figyelembevételével a napi munkaidő
beosztását eltérően is megállapíthatja.
(2) A munkaidő az (1) bekezdésben foglaltnál kevesebb is lehet, ebben az esetben az
egyébként járó illetményt arányosan csökkenteni kell.
(3)251 A munkaidőt – az (1)–(2) bekezdésben meghatározott időtartam figyelembevételével –
a munkáltatói jogkör gyakorlója legfeljebb négyhavi, illetve tizennyolc heti keretben is
meghatározhatja.
(4) A köztisztviselő munkaidő-beosztását a munkáltatói jogkör gyakorlója az (1) bekezdésben
foglaltaktól eltérően is megállapíthatja.
(5)252 A köztisztviselő napi, illetve heti munkaideje a tizenkét, illetve a negyvennyolc órát
nem haladhatja meg. A heti munkaidő e bekezdésben meghatározott legmagasabb
időtartamába az ügyelet teljes tartamát, valamint az ügyeleten kívül elrendelt rendkívüli
munkavégzés időtartamát is be kell számítani.
(6)253 Munkaidőkeret megállapítása esetén az (5) és (10) bekezdés rendelkezését azzal az
eltéréssel kell alkalmazni, hogy a heti munkaidő mértékét a munkaidőkeret átlagában kell
figyelembe venni.
(7) Rendkívüli esetben a köztisztviselő az (1) bekezdésben meghatározott munkaidején felül
is köteles munkahelyén munkát végezni, illetőleg meghatározott ideig és helyen a
munkavégzésre készen állni.
(8) Az (5)–(6) bekezdés alkalmazása során a készenlét teljes időtartamát munkaidőként kell
figyelembe venni, ha a munkavégzés időtartama nem mérhető.
(9)254 Ügyelet elrendelése esetén az (5) bekezdéstől eltérően a köztisztviselő napi munkaideje
legfeljebb huszonnégy óra lehet. Ebben az esetben a beosztás szerinti munkaidő és a
rendkívüli munkavégzés időtartama nem haladhatja meg a tizenkét órát.
40. §255 (1)256 A rendkívüli munkavégzést írásban kell elrendelni. Az ilyen munkavégzés
elrendelésének, nyilvántartásának és elszámolásának rendjét a hivatali szervezet vezetője
állapítja meg.
(2) A köztisztviselőt a rendkívüli munkavégzés esetén annak időtartamával azonos mértékű
szabadidő illeti meg.
(3) A (2) bekezdéstől eltérően a köztisztviselőnek a heti pihenőnapon és munkaszüneti napon
végzett munka ellenértékeként a munkavégzés időtartama kétszeresének megfelelő mértékű
szabadidő jár.
(4) A köztisztviselőt a napi munkaidőn túl teljesített ügyeletért, készenlétért legfeljebb annak
időtartamával megegyező mértékű szabadidő illeti meg. Ha az ügyeletre, készenlétre a
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köztisztviselő heti pihenőnapján, illetve munkaszüneti napon kerül sor, részére a (3) bekezdés
szerinti szabadidő jár.
(5) A rendkívüli munkavégzés időtartama évente legfeljebb 160 óra lehet. A rendszeresen
rendkívüli munkavégzést teljesítő köztisztviselő számára legfeljebb évi húsz munkanap
szabadidő átalány állapítható meg.
(6) A szabadidőt a rendkívüli munkavégzést követően, legkésőbb harminc – az Országgyűlés
Hivatalában száznyolcvan – napon belül kell kiadni, ha ez nem lehetséges, meg kell váltani. A
megváltás mértéke a köztisztviselő kifizetéskori illetményének a szabadidőre járó arányos
összege.
(7) A rendkívüli munkavégzésért járó szabadidőre, illetve szabadidő-átalányra a vezetői
kinevezéssel, megbízással rendelkező köztisztviselő nem jogosult.
40/A. §257 Ha a napi munkaidő a hat órát meghaladja, a köztisztviselő részére a munkaidőn
belül – a munkavégzés megszakításával – napi 30 perc, valamint minden további három óra
munkavégzés után a köztisztviselő részére legalább húsz perc munkaközi szünetet kell
biztosítani.
40/B. §258 (1) A köztisztviselő a közigazgatási szervek között létrejött megállapodás alapján
más munkáltatónál történő munkavégzésre is kötelezhető (kirendelés), feltéve, ha a másik
munkakörbe tartozó feladatok ellátása megfelel a köztisztviselő képzettségének. A kirendelés
a köztisztviselőre nézve – különösen beosztására, korára, egészségi állapotára vagy egyéb
körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat.
(2)259 A kirendelésről, illetve annak várható időtartamáról a köztisztviselőt legalább tíz
munkanappal korábban írásban tájékoztatni kell. A kirendelés időtartamára, valamint az
időtartamok számítására a 14. § (6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni
azzal, hogy más helységbe történő kirendelés esetén a kirendelés időtartama nem haladhatja
meg a huszonkét munkanapot.
(3) Nem rendelhető ki:
a) a nő terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig,
b) kiskorú gyermekét egyedül nevelő köztisztviselő,
c) tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó köztisztviselő.
(4) A kirendelés a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyát nem érinti. A kirendelés
időtartama alatt a köztisztviselő a kirendelés időpontjában érvényes illetményére jogosult, de
ha a kirendelés helye szerinti közigazgatási szervnél kedvezőbb illetményre lenne jogosult,
akkor illetményét ennek megfelelően kell megállapítani. Hasonlóan kell eljárni a külön és
egyéb juttatások tekintetében is. A köztisztviselő illetményét, külön és egyéb juttatását, az
ezzel járó közterheket és a kirendeléssel felmerülő költségeket az a közigazgatási szerv viseli,
ahova a köztisztviselőt kirendelték.
(5) A kirendelésről írásban kell rendelkezni és meg kell határozni:
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a) a kirendelés helyét,
b) a kirendelés időtartamát,
c) a (4) bekezdés szerinti illetményt, külön és egyéb juttatást,
d) a kirendeléssel felmerült költségeket,
e) a munkáltatói jogok gyakorlójának személyét,
f) a kirendeléssel kapcsolatos egyéb lényeges kérdéseket.
(6) A köztisztviselő az (1)–(5) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóhoz is
kirendelhető.
40/C. §260
Kihelyezés261
40/D. §262 (1) A köztisztviselő a munkáltató – jogszabályban megállapított, az európai uniós
vagy más nemzetközi források, illetve az ezekhez kapcsolódó nemzeti források
felhasználásával összefüggő pénzügyi ellenőrzési és ehhez kapcsolódó – feladatainak
végrehajtása céljából másik költségvetési szerv vagy más jogi személy székhelyén, illetve
telephelyén történő, eredeti munkakörébe tartozó munkavégzésre is kötelezhető (kihelyezés).
(2) A kihelyezésről és annak várható időtartamáról a köztisztviselőt – ha kifejezetten az (1)
bekezdésben meghatározott ellenőrzési és ehhez kapcsolódó feladatok végrehajtására létesül a
közszolgálati jogviszonya – a kinevezéssel egyidejűleg, egyéb esetben legalább tíz
munkanappal korábban, írásban tájékoztatni kell. A kihelyezés határozott időtartamra jöhet
létre.
(3) A kihelyezéshez a köztisztviselő hozzájárulása – a (4) bekezdés szerinti eltéréssel – nem
szükséges. A kihelyezés a köztisztviselőre nézve – különösen beosztására, korára, egészségi
állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat. Nem
helyezhető ki a köztisztviselő, ha
a) a kihelyezéssel a korábbi kötelező heti munkaidejéhez képest hosszabb heti kötelező
munkaidővel együtt járó munkakört kell ellátnia,
b) a kihelyezés szerinti új munkahely és a lakóhely között – tömegközlekedési eszközzel –
történő oda- és visszautazás ideje naponta a két órát, illetve 10 éven aluli gyermeket nevelő
köztisztviselő esetében a másfél órát meghaladja.
(4) Nem helyezhető ki
a) a nő terhessége megállapításától gyermeke hároméves koráig,
b) kiskorú gyermekét egyedül nevelő köztisztviselő,
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c) tartósan ápolásra szoruló közeli hozzátartozóját gondozó köztisztviselő, kivéve, ha a
kihelyezéshez kifejezetten hozzájárult.
(5) Ha a (3)–(4) bekezdésben meghatározott okok bármelyike a kihelyezés ideje alatt
következik be, vagy a munkáltatói jogokat gyakorló tudomására jut, akkor a kihelyezést
haladéktalanul – a (4) bekezdés szerinti esetekben pedig a köztisztviselő erre irányuló
kérelmére – meg kell szüntetni.
(6) A kihelyezés időtartama nem haladhatja meg az egy évet. A kihelyezés ugyanarra az
ellenőrzési feladatra egy alkalommal, legfeljebb egy évvel meghosszabbítható.
(7) A kihelyezés a köztisztviselő jogviszonyát nem érinti, a kihelyezett köztisztviselő felett a
munkáltatói jogokat a kihelyező munkáltató a 6. §-ban foglaltak szerint gyakorolja.
(8) A kihelyezésről írásban kell rendelkezni, és meg kell határozni:
a) a kihelyezés helyét,
b) a kihelyezés időtartamát,
c) a kihelyezéssel kapcsolatos egyéb lényeges kérdéseket.
(9) A kihelyezés megszűnik:
a) a határozott idő lejártával,
b) a határozott idő letelte előtti visszarendeléssel,
c) a közszolgálati jogviszony megszűnésével, illetve megszüntetésével.
41. § (1)263 A köztisztviselőt évi 25 munkanap alapszabadság illeti meg.
(2) A köztisztviselőnek az alapszabadságon felül besorolásától függően pótszabadság jár.
(3)264 A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetén a pótszabadság mértéke évente
a) fogalmazó besorolásnál 3 munkanap,
b) tanácsos besorolásnál 5 munkanap,
c) vezető-tanácsos besorolásnál 7 munkanap,
d) főtanácsos besorolásnál 9 munkanap,
e) vezető-főtanácsos besorolásnál 11 munkanap.
(4)265 Középiskolai végzettségű köztisztviselő esetén a pótszabadság mértéke évente
a) előadó besorolásnál 5 munkanap,
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b) főelőadó besorolásnál 8 munkanap,
c) főmunkatárs besorolásnál 10 munkanap.
(5) A vezető beosztású köztisztviselőt a (3) bekezdésben szereplő pótszabadság helyett
vezetői pótszabadság illeti meg, amelynek mértéke évente
a) osztályvezetőnél 11 munkanap;
b) főosztályvezető-helyettesnél 12 munkanap;
c) főosztályvezetőnél 13 munkanap.
d)–e)266
(6)267 Az aljegyzőt 11, a jegyzőt 12 és a főjegyzőt évente 13 munkanap pótszabadság illeti
meg.
(7)268 Ha a föld alatt állandó jelleggel, illetve az ionizáló sugárzásnak kitett munkahelyen
dolgozó köztisztviselő naponta legalább 3 órán keresztül tevékenységét ionizáló sugárzásnak
kitett munkakörülmények között végzi, évenként 5 munkanap pótszabadságra jogosult. Ha a
köztisztviselő ilyen munkahelyen legalább 5 évet eltöltött, évenként 10 munkanap
pótszabadság illeti meg.
(8)269 A sugárártalomnak kitett munkahelyen eltöltött napi munkaidőtől függetlenül a (7)
bekezdésben meghatározott pótszabadság megilleti azt a köztisztviselőt is, akit rendszeres
kettős egészségi ártalomnak kitett munkakörben foglalkoztatnak, feltéve, hogy az egyik
egészségi ártalom sugárártalom.
(9)270 Ha a szabadság mértékét érintő változásra év közben kerül sor, akkor a köztisztviselő
számára a szabadság arányos része jár.
(10)271
41/A. §272 (1)273 A munkáltatói jogkör gyakorlója, a köztisztviselő igényének megismerése
után, a tárgyévben február végéig köteles szabadságolási tervet készíteni a szabadságok
tárgyévi ütemezéséről, s arról a köztisztviselőt tájékoztatja. A szabadságokat a tervben
foglaltaknak megfelelően kell kiadni, azoktól csak rendkívül indokolt esetben lehet eltérni, de
a köztisztviselő ezzel összefüggésben felmerülő kárát, költségeit – kivéve, ha az eltérésre a
köztisztviselő kérelmére került sor – köteles megtéríteni. A köztisztviselő kérelmére az
alapszabadság kettőötödét – a közszolgálati jogviszony első három hónapját kivéve – a tervtől
eltérően a köztisztviselő által kért időpontban kell kiadni. A köztisztviselőnek erre vonatkozó
igényét a szabadság kezdete előtt legkésőbb tizenöt nappal be kell jelentenie.
(2) A tárgyévet követő hónap végéig a munkáltatói jogkör gyakorlója megállapítja a
köztisztviselő tárgyévben igénybe vett, illetve ki nem adott szabadságának mértékét. A
tárgyévben ki nem adott szabadságot a következő évben járó szabadság mértékéhez
hozzászámítja.
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(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója köteles nyilvántartani a köztisztviselők szabadságának
kiadásával, egyéb munkaidő-kedvezményével kapcsolatos adatokat.
(4) A szabadság kiadásának időpontját – a köztisztviselő előzetes meghallgatása után – az
éves szabadságolási terv alapján a munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.
(5) A szabadságot esedékességének évében kell kiadni. A munkáltatói jogkör gyakorlója
a)274 szolgálati érdek esetén a szabadságot a tárgyévet követő év január 31-ig, kivételesen
fontos szolgálati érdek esetén legkésőbb március 31-ig,
b) a köztisztviselő betegsége vagy a személyét érintő más elháríthatatlan akadály esetén az
akadályoztatás megszűnésétől számított harminc napon belül adja ki, ha az esedékesség éve
eltelt.
(6)275 Az (5) bekezdés a) pontjában meghatározott szolgálati érdeknek minősül különösen, ha
a szabadság kiadása miatt nem biztosítható
a) a szervezet alapfeladatainak folyamatos működése,
b) előre nem tervezhető, rendkívüli feladatok határidőre történő ellátása, kivételesen fontos
szolgálati érdeknek minősül a közigazgatási szerv működési körében fellépő veszélyhelyzet
(baleset, elemi csapás, súlyos kár).
(7)276 A szabadságot kettőnél több részletben csak a köztisztviselő kérésére lehet kiadni.
(8)277 A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő már megkezdett szabadságát
kivételesen fontos érdekből megszakíthatja. Ebben az esetben a szabadság alatti tartózkodási
helyről a munkahelyre, illetőleg a visszautazással, valamint a munkával töltött idő a
szabadságba nem számít be. A köztisztviselőnek a megszakítással összefüggésben felmerült
kárát, illetve költségeit a közigazgatási szerv köteles megtéríteni.
(9)278 A képviselő-testület – a Kormány ajánlásának figyelembevételével – a rendes szabadság
kiadására igazgatási szünetet rendelhet el. Az ilyen módon kiadott rendes szabadság nem
haladhatja meg a köztisztviselő adott évre megállapított alapszabadságának a háromötödét.
41/B. §279 Fizetés nélküli szabadságot kell biztosítani a külszolgálat időtartamára a
köztisztviselőnek, ha házastársa külszolgálatot teljesít.
A köztisztviselő díjazása
42. § (1)280 A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonya alapján havonta illetményre jogosult.
Az illetményt száz forintra kerekítve kell megállapítani. A kerekítés nem minősül munkáltatói
intézkedésen alapuló, az általánostól eltérő illetménymegállapításnak.
(2) Az illetmény a 43. § (2) bekezdése szerint megállapított alapilletményből, valamint — az
e törvényben meghatározott feltételek esetén — illetménykiegészítésből és illetménypótlékból
áll.
(3)281
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(4)282 A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőt az I., a középiskolai végzettségű
köztisztviselőt a II., az ügykezelőt a III. osztályba kell besorolni (a továbbiakban: besorolási
osztály). A besorolási osztály fizetési fokozatokból áll.
(5)283
43. § (1)284 Az illetményalapot a közszolgálati érdekegyeztetés keretében kialakított
állásfoglalás figyelembevételével évente az állami költségvetésről szóló törvény állapítja meg
úgy, hogy az nem lehet alacsonyabb, mint az előző évi illetményalap.285
(2) Az egyes osztályok emelkedő számú fizetési fokozataihoz növekvő szorzószámok
tartoznak. A szorzószám és az illetményalap szorzata határozza meg az egyes osztályok
különböző fokozataihoz tartozó alapilletményt.286
(3) A besorolási osztályokat és a fizetési fokozatokat e törvény 2. számú melléklete
tartalmazza.
(4)287 A hivatali szerv vezetője – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – át nem ruházható
hatáskörében, a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év
szakmai munkája értékelése alapján – ide nem értve, ha a köztisztviselő kinevezése év közben
történik, vagy áthelyezésére kerül sor – a tárgyévre vonatkozóan a köztisztviselő besorolása
szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét – a hivatali szervezet vezetője esetében a
kinevezésre jogosult, jegyző, főjegyző esetében a polgármester – december 31-éig – helyi
önkormányzatnál tárgyév március 1-jétől következő év február végéig – terjedő időszakra
legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentett mértékben állapíthatja
meg. Az eltérítésről a hivatali szervezet vezetője minden év január 31-éig – helyi
önkormányzatnál március 1-jéig – dönt. Az így megállapított eltérítés mértéke a tárgyévben
nem módosítható. A főjegyző, illetve a jegyző részére a polgármester – a
teljesítményértékeléstől függően – személyi illetmény megállapítására is jogosult. A tárgyév
március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó illetmény nem
haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
(5)288 A főosztályvezető alapilletményét – vezetői munkájuk értékelésétől függően – át nem
ruházható hatáskörében legfeljebb 30%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal
csökkentett mértékben állapíthatja meg:
a)289
b)290
c) költségvetési fejezetet irányító szervnél – ideértve a társadalombiztosítási költségvetési
szerveket is – a szerv vezetője tekintetében a kinevezésre jogosult, egyéb esetben – törvény
eltérő rendelkezésének hiányában – a hivatali szervezet vezetője,
d) az 1. § (2) bekezdésében felsorolt szerveknél a szerv vezetője tekintetében a kinevezésre
jogosult, egyéb esetben – törvény eltérő rendelkezésének hiányában – a szerv vezetője.
E bekezdés eltérő rendelkezése hiányában a (4) bekezdésben foglaltakat is megfelelően
alkalmazni kell.
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(6)291 A (4) bekezdés alkalmazása során a köztisztviselő korábban már megállapított
alapilletménye legfeljebb 20%-kal csökkenhet.
(7)292 Az illetmény-összetevők – ide nem értve az illetménypótlékokat – változása esetén, így
különösen az illetményalap emelkedése, a besorolási vagy fizetési fokozat változása során a
köztisztviselő illetményét újra meg kell állapítani.
(8)293 A (4) bekezdés szerint megállapított eltérítés a tárgyévben akkor módosítható, ha a
tárgyévben a köztisztviselő vezetői kinevezést, megbízást kap, vagy azt tőle visszavonják,
illetve címadományozásra, vagy annak visszavonására, vagy átsorolásra [26. § (2) bekezdés]
kerül sor. A módosítás eredményeként az alapilletmény nem lehet alacsonyabb, mint az e
törvény alapján az eltérítés nélkül meghatározott összeg.
44. §294 (1)295 Törvény eltérő rendelkezése hiányában a Gazdasági Versenyhivatalnál, a
Magyar Tudományos Akadémia Titkárságánál, a Közbeszerzések Tanácsánál és az
Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltáránál az illetménykiegészítés mértéke a
felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 50%-a,
középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletményének 15%-a.
(2)–(4)296
(5)297 Az Országgyűlés Hivatalánál, a Köztársasági Elnök Hivatalánál, az Alkotmánybíróság
Hivatalánál, az országgyűlési biztos hivatalában, az Állami Számvevőszéknél, a Pénzügyi
Szervezetek Állami Felügyeleténél és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál az
illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az
alapilletményének 80%-a, a középiskolai végzettségű köztisztviselő esetében az
alapilletményének 35%-a.
44/A. §298 (1)299 A helyi önkormányzat rendeletben egységesen valamennyi felsőfokú iskolai
végzettségű köztisztviselőnek illetménykiegészítést állapíthat meg, amelynek mértéke a
köztisztviselő alapilletményének
a)300 a megyei önkormányzatnál, a megyei jogú városnál, illetve a körzetközponti feladatot
ellátó önkormányzatnál legfeljebb 40%-a,
b)301 községi önkormányzatnál legfeljebb 20%-a,
c)302 az a)–b) pontban nem szereplő önkormányzatnál legfeljebb 30%-a.
(2)303 A helyi önkormányzat az (1) bekezdés szerint rendeletben illetménykiegészítést
állapíthat meg egységesen valamennyi középiskolai végzettségű köztisztviselőnek, amelynek
mértéke legfeljebb 20%.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott illetménykiegészítések egymástól függetlenül is
megállapíthatóak.
(4) A fővárosi kerületi, illetve a fővárosi önkormányzat illetménykiegészítésének
megállapítására az (1) bekezdés a) pontját, illetve a (2) bekezdést kell alkalmazni.
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(5)304 A helyi önkormányzat a már megállapított illetménykiegészítés mértékét nem
csökkentheti.
44/B. §305 A képviselő-testület hivatalánál, teljesítményértékeléssel alátámasztott, kimagasló
teljesítményt nyújtó köztisztviselőnek az e törvényben meghatározott illetményrendszerre
vonatkozó szabályoktól eltérő személyi illetményt állapíthat meg – a polgármester, a
főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke jóváhagyásával – a jegyző, illetve a főjegyző. A
tárgyév március 1-jétől a következő év február végéig terjedő időszakra vonatkozó illetmény
nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet
megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttó kereset tízszeresét.
45. §306 (1)307 A vezető alapilletménye:
a)–d)308
e) főosztályvezető esetében az illetményalap 8-szorosa,
f) főosztályvezető-helyettes esetében az illetményalap 7,5-szerese,
g) osztályvezető esetében az illetményalap 7-szerese.
(2) A jegyző, illetve a főjegyző alapilletménye:
a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az illetményalap 6,25-szorosa,
b) a 3000–10 000 lakosú településen az illetményalap 7,75-szorosa,
c) a 10 000–100 000 lakosú településen az illetményalap 8-szorosa,
d)309 a fővárosi kerület jegyzőjének, valamint a kistérségi társulás székhely településének
jegyzője az illetményalap 8,25-szorosa,
e) a megyei jogú város jegyzőjének és a megyei főjegyzőnek az illetményalap 8,5-szerese,
f) a fővárosi főjegyző esetében az illetményalap 8,75-szorosa.
(3) A körjegyző, illetve a körjegyzői feladatot ellátó nagyközségi, városi (megyei jogú városi)
jegyző illetményének a (2) bekezdés, 46. § (4) bekezdése szerinti megállapításánál a
körjegyzőséghez tartozó települések együttes lakosságszámát, illetve az érintett nagyközség
vagy város és községek együttes lakosságszámát kell alapul venni.
(4) Az aljegyző illetményét kinevezésekor a képviselő-testület, azt követően a jegyző a (2)
bekezdés alapján összegszerűen állapítja meg úgy, hogy az nem érheti el a jegyző illetményét
és nem lehet alacsonyabb a már megállapított illetményénél.
(5) Ha a köztisztviselő vezetői beosztása megszűnik, illetményét a 43. és 44. §
figyelembevételével kell meghatározni.
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(6) E törvény alkalmazásában körzetközponti jegyző az a jegyző, aki a körzetközponti
feladatot ellátó önkormányzatnál törvény vagy kormányrendelet alapján más településekre is
kiterjedő illetékességgel államigazgatási hatáskört gyakorol.
(7)–(8)310
(9)311
(10)312 A helyi önkormányzatnál a főjegyzői, jegyzői, aljegyzői kinevezésen túlmenően
a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen – ide nem értve a városokat – vezetői megbízás
nem adható,
b) a 3000–10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú városokban
osztályvezetői szintnek megfelelő vezetői megbízás adható,
c)313 10 000 feletti lakosú településen, valamint a körzetközponti feladatot ellátó
önkormányzatnál, megyei jogú városi önkormányzatnál, megyei önkormányzatnál, fővárosi
kerületi, fővárosi önkormányzatnál osztályvezetői és főosztályvezető-helyettesi szintnek
megfelelő vezetői megbízáson túl további vezetői megbízás is adható.
(11)314
(12)315 Az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára főigazgatója és főigazgatóhelyettese főosztályvezetői illetményre jogosult azzal, hogy a főigazgató alapilletménye az
illetményalap 11-szerese, a főigazgató-helyettesé 9,5-szerese, s egyéb juttatásaikat az
Országgyűlés elnöke állapítja a meg.
(13)316
46. §317 (1)318 A vezetői illetménypótlék mértéke a 44. § (1) és (5) bekezdésekben
meghatározott közigazgatási szervnél:
a)319
b)320
c)321 főosztályvezető esetén az alapilletmény 30%-a,
d) főosztályvezető-helyettes esetén az alapilletmény 20%-a,
e) osztályvezető esetén az alapilletmény 10%-a.
(2)–(3)322
(4) A jegyző, főjegyző vezetői illetménypótlékra jogosult, amelynek mértéke:
a) a 3000-nél kevesebb lakosú településen az alapilletményének 10%-a,
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b)323 a 3000–10 000 lakosú településen, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú város esetén az
alapilletményének 20%-a,
c) a 10 000–100 000 lakosú településen az alapilletményének 30%-a,
d)324 a megyei jogú város, fővárosi kerület jegyzőjének, kistérségi társulás székhely
településének jegyzője és a megyei főjegyzőnek az alapilletményének 40%-a,
e) a fővárosi főjegyző esetében az alapilletményének 50%-a.
(5)325 A 3000-nél kevesebb lakosú település kivételével – ide nem értve a 3000-nél kevesebb
lakosú várost – a helyi önkormányzat rendeletben vezetői illetménypótlékot állapíthat meg – a
(4) bekezdésben meghatározott esetet kivéve – egységesen valamennyi vezetőre kiterjedően,
amelynek mértéke:
a) a 3000–10 000 lakosú település, valamint a 3000-nél kevesebb lakosú város esetén a vezető
alapilletményének legfeljebb 10%-a,
b) az a) pontban meghatározott település kivételével az osztályvezetői szintnek megfelelő
vezető alapilletményének legfeljebb 10%-a, a főosztályvezető-helyettesi szintnek megfelelő
vezető alapilletményének legfeljebb 15%-a.
A már megállapított vezetői illetménypótlék nem csökkenthető.
(6) A körjegyző a vezetői illetménypótlékon felül körjegyzői illetménypótlékra jogosult,
amelynek mértéke:
a) két községből álló körjegyzőség esetén az alapilletményének 10%-a,
b) három községből álló körjegyzőség esetén az alapilletményének 15%-a,
c) négy vagy több községből álló körjegyzőség esetén az alapilletményének 25%-a.
(7) A körjegyzői feladatot ellátó nagyközségi, városi (megyei jogú városi) jegyző a vezetői
illetménypótlékon felül körjegyzői feladat-illetménypótlékra jogosult, melynek mértéke:
a) a székhelyén kívül egy község esetén az alapilletményének 5%-a,
b) a székhelyén kívül két község esetén az alapilletményének 10%-a,
c) a székhelyén kívül három vagy több község esetén az alapilletményének 20%-a.
(8)326 A (6)–(7) bekezdésben meghatározott községek számának változását az illetményben a
bekövetkezett változástól kezdődően kell érvényesíteni.
(9)327 A 45. § (2) bekezdés a)–c) pont, a 45. § (10) bekezdés a)–c) pont, a 46. § (4) bekezdés
a)–c) pont, valamint az (5) bekezdés a) pont alkalmazása során a költségvetési törvényben
meghatározott normatív támogatásoknál figyelembe vett lakosságszám az irányadó. A
lakosságszámtól függő illetményelemek változását a tárgyév január 1-jétől kell érvényesíteni.
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(10)328 A (8)–(9) bekezdés alkalmazása során a köztisztviselő illetménye csökkenhet is.
47. § (1)329 Az e törvényben meghatározottak alapján a köztisztviselő illetménypótlékra
jogosult.
(2) Az illetménypótlék mértékét az illetményalap százalékában kell meghatározni.
(3)330 Éjszakai pótlékra az jogosult, aki a munkaidő beosztása alapján 22,00 és 6,00 óra között
végez munkát. A pótlék mértéke óránként az illetményalap 0,14%-a. Abban az esetben, ha a
munkaidő-beosztás részben esik 22,00 és 6,00 óra közé, az éjszakai pótlék időarányosan jár.
(4)331 Ha a köztisztviselő rendszeresen hivatali gépjárművet vezet és ezáltal külön
gépjárművezető foglalkoztatása szükségtelen, gépjárművezetési pótlékra jogosult. A pótlék
mértéke az illetményalap 13%-a.
(5)332 A köztisztviselő illetménypótlékra jogosult, ha a munkavégzésre munkaideje nagyobb
részében egészségkárosító kockázatok között kerül sor, vagy egészségének védelme csak
olyan egyéni védőeszköz állandó vagy tartós használatával valósítható meg, amely a
köztisztviselő számára fokozott megterhelést jelent. A pótlék mértéke az illetményalap 45%a.
(6)333 A (4)–(5) bekezdésben meghatározott illetménypótlékra jogosító munkaköröket a
hivatali szervezet vezetője állapítja meg.
48. § (1)334 Ha a köztisztviselő olyan munkakört tölt be, amelyben idegen nyelv használata
szükséges idegennyelv-tudási pótlékra jogosult.
(2)335 Az idegennyelv-tudást az államilag elismert nyelvvizsga eredményét igazoló
bizonyítvánnyal vagy azzal egyenértékű okirattal kell igazolni.
(3)336 A képzés nyelve szempontjából államilag elismert nyelvvizsga nélkül is C típusú
felsőfokú nyelvvizsgának minősül a köztisztviselő külföldön szerzett közigazgatási tárgyú
felsőfokú végzettsége, vagy az azt kiegészítő szakosító továbbképzési, illetve vezetőképzési
végzettsége, ha a képzés időtartama az egy évet eléri vagy meghaladja.
(4) Az idegenyelv-tudási pótlékra jogosító nyelveket és munkaköröket a munkáltatói jogkör
gyakorlója állapítja meg.
(5)337 A pótlék mértéke nyelvvizsgánként
a) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 50%-a, az A vagy B típusú
nyelvvizsga esetében 25-25%-a;
b) középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 30%-a, az A vagy B típusú
nyelvvizsga esetében 15-15%-a.
(6)338 A (4)–(5) bekezdéstől eltérően az angol, francia és német nyelvek tekintetében a pótlék
alanyi jogon jár, amelynek mértéke nyelvvizsgánként
a) felsőfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 100%-a,
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b)339 középfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 60%-a,
c)340 alapfokú C típusú nyelvvizsga esetében az illetményalap 15%-a.
(7)341 Ha a köztisztviselő a (6) bekezdésben meghatározott idegen nyelvekből A vagy B
típusú nyelvvizsgával rendelkezik, az (5) bekezdésben foglalt C típusú nyelvvizsgára
meghatározott mérték szerint jogosult a nyelvpótlékra.
(8)342 Ha a köztisztviselő ugyanazon idegen nyelvből azonos típusú, de különböző fokozatú,
illetve különböző típusú és különböző fokozatú nyelvvizsgával rendelkezik, a magasabb
mértékű pótlékra jogosult.
(9)343 Ha a közigazgatási szerv – kivéve a felsőfokú szaknyelvi vizsgát – tanulmányi
szerződés alapján pénzügyi támogatást nyújt a nyelvvizsga megszerzéséhez, a köztisztviselő a
(6) bekezdésben meghatározott idegennyelv-tudási pótlékra mindaddig nem jogosult, amíg a
havonta fizetendő pótlék együttes összege nem éri el a tanulmányi szerződés alapján kifizetett
pénzügyi támogatás mértékét.
(10)344 A 7. § (2) bekezdésében előírt idegennyelv-ismerethez kötött munkaköröket a
munkáltatói jogkör gyakorlója állapítja meg.
48/A. §345 (1)346 A feladatkör szakszerűbb ellátását biztosító tudományos fokozat, valamint a
feladatkörön belüli szakosodást elősegítő további szakképesítés, szakképzettség
elismeréseként a közigazgatási szerv köztisztviselői számára a hivatali szervezet vezetője – a
közigazgatási szerv személyi juttatása előirányzata terhére – képzettségi pótlékot állapíthat
meg.
(2) Képzettségi pótlék állapítható meg annak a köztisztviselőnek is, aki a besorolásánál
figyelembe vett iskolai végzettségénél magasabb szintű szakképesítéssel, szakképzettséggel
rendelkezik, feltéve, ha az a munkakör ellátásához szükséges.
(3) A képzettségi pótlékra jogosító munkaköröket és képzettségeket a szervezeti és működési
szabályzat (ügyrend) mellékletében kell feltüntetni.
(4) A képzettségi pótlék mértéke:
a)347 doktori (PhD) fokozat vagy a felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 149. §ának (5) bekezdése alapján azzal egyenértékű, vagy ennél magasabb tudományos fokozat
esetén az illetményalap 75%-a,
b)348 felsőfokú iskolai rendszerű képzésben, továbbképzésben szerzett további szakképesítés,
szakképzettség esetén az illetményalap 50%-a,
c)349 akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben vagy iskolarendszeren kívüli
felsőfokú szakképzésben szerzett szakképesítés, szakképzettség esetén az illetményalap 40%a,
d)350 iskolarendszeren kívüli középfokú szakképzésben szerzett további szakképesítés,
szakképzettség esetén az illetményalap 30%-a.
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(5)351 A több feltételnek is megfelelő köztisztviselő csak egy, a magasabb összegű pótlékra
jogosult. A (4) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott több, a képzettségi pótlék
szempontjából azonos szintű oklevél vagy szakképesítés esetén is csak egyszeres pótlék
állapítható meg.
(6)352 A felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő nem jogosult képzettségi pótlékra, ha a
(4) bekezdés d) pontjában meghatározott további szakképesítéssel rendelkezik.
49. §353
49/A. §354 (1)355 A köztisztviselőt az e törvény 42—48. §-a alapján megillető illetmény
kifizetése a köztisztviselő által választott fizetési számlára történő átutalással, fizetési számla
hiányában pénzforgalmi számláról történő készpénzkifizetés kézbesítése útján történik.
(2)356 Az illetmény fizetési számlára történő átutalása és egyszeri felvétele, illetve az
illetménykifizetés a köztisztviselő részére költségtöbbletet nem okozhat.
(3)357
49/B. §358 (1)359 Ha a köztisztviselő a munkáltató intézkedése alapján munkakörébe nem
tartozó munkát végez, s az eredeti munkakörét is ellátja, illetményén felül külön díjazás
(helyettesítési díj) is megilleti. A helyettesítési díj mértéke időarányosan a helyettesítő
köztisztviselő illetményének 25–50%-áig terjedhet. A helyettesítési díj mértékét a hivatali
szervezet vezetője állapítja meg. A helyettesítési díj a helyettesítés első napjától jár.
(2) A köztisztviselő akkor is jogosult a helyettesítési díjra, ha tartósan távol lévő
köztisztviselőt helyettesít, illetve részben vagy egészben többletfeladatként betöltetlen
munkakört lát el.
(3) Nem jár helyettesítési díj, ha
a) a helyettesítés a vezető munkaköri kötelezettsége,
b) a helyettesítés rendes szabadság miatt szükséges.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott tilalom nem vonatkozik arra az esetre, amikor
a helyettesítésre azért van szükség, mert a helyettesítésre okot adó munkakör nincs betöltve,
feltéve, ha a helyettesítés időtartama a 30 napot meghaladja.
49/C. §360 (1) A közigazgatási szerv a szokásos munkavégzési hely szerinti településen kívüli
munkavégzésre kötelezheti a köztisztviselőt (kiküldetés). Ennek feltétele, hogy a
köztisztviselő a kiküldetés időtartama alatt is a munkáltató irányítása és utasítása alapján
végezze a munkát. Nem minősül kiküldetésnek, ha a köztisztviselő a munkáját – a munka
természetéből eredően – szokásosan a közigazgatási szerv székhelyén kívül végzi, valamint,
ha olyan településen végzi, amely a közigazgatási szerv szervezetszerű működéséhez tartozik.
Így különösen nem minősül kiküldetésnek, ha a körjegyző vagy az igazgatási, hatósági
társulás köztisztviselője a körjegyzőséghez, valamint a társuláshoz tartozó településen látja el
munkaköri feladatait.
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(2) Nem kötelezhető a beleegyezése nélkül más helységben végzendő munkára a nő
terhessége megállapításának kezdetétől gyermeke hároméves koráig. Ezt a rendelkezést
megfelelően alkalmazni kell a gyermekét egyedül nevelő férfira is.
(3)361 A kiküldetés a köztisztviselőre nézve – különösen beosztására, korára, egészségi
állapotára vagy egyéb körülményeire tekintettel – aránytalan sérelemmel nem járhat. A
kiküldetés időtartamára, illetve az időtartamok számítására a 14. § (6) bekezdésében
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(4) A kiküldetésben lévő köztisztviselőnek az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei
fedezetére a kiküldetés tartamára élelmezési költségtérítés (a továbbiakban: napidíj) jár.
(5) A napidíj mértéke a költségvetési törvényben meghatározott illetményalap egy
munkanapra eső összegének 25%-a. Kiszámításánál havonta 21 munkanapot kell figyelembe
venni és azt tíz forintra felkerekítve kell megállapítani.
(6) A napidíj átalányként is elszámolható, ha a köztisztviselő havonta, rendszeresen
kiküldetésben végez munkát. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött
naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.
(7) A napidíj fele jár, ha a kiküldetésben töltött idő a 8 órát nem éri el.
(8) Nem számolható el napidíj, ha a kiküldetésben töltött idő a 4 órát nem éri el.
(9) Kiküldetés esetén a napidíjon túlmenően a munkáltató köteles a köztisztviselő számára
megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt többletköltségeit.
49/D. §362 A közigazgatási szerv a köztisztviselő önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári
tagságához egyéb juttatásként támogatást nyújthat. A központi költségvetés támogatásának
részletes szabályait a Kormány határozza meg.
Egyéb juttatások363
49/E. §364 (1) A köztisztviselő 25, 30, 35, illetve 40 évi közszolgálati jogviszonyban töltött
idő után jubileumi jutalomra jogosult. A jubileumi jutalom az említett közszolgálati
jogviszonyban töltött idő betöltésének a napján esedékes.
(2) A jubileumi jutalom
a) 25 évi közszolgálati jogviszony esetén kéthavi,
b) 30 évi közszolgálati jogviszony esetén háromhavi,
c) 35 évi közszolgálati jogviszony esetén négyhavi,
d) 40 évi közszolgálati jogviszony esetén öthavi illetménynek megfelelő összeg.
(3) A jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál a 72. § (1)–(2) bekezdése az irányadó
azzal, hogy a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban, illetőleg 1992. július 1-je után
munkaviszonyban töltött időt figyelmen kívül kell hagyni.
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(4) A köztisztviselő nem jogosult jubileumi jutalomra, ha másik foglalkoztatási jogviszonyban
már megkapta.
(5) A közszolgálati jogviszonyának megszűnése esetén a köztisztviselőnek nyugdíjazásakor ki
kell fizetni
a) a nyugdíjazása évében esedékessé váló jubileumi jutalmat;
b) a 30 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra
jogosító szolgálati idejéből 2 év vagy ennél kevesebb van hátra,
c) a 35 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra
jogosító szolgálati idejéből 3 év vagy ennél kevesebb van hátra,
d) a 40 év közszolgálati jogviszony után járó jubileumi jutalmat, ha a jubileumi jutalomra
jogosító szolgálati idejéből 4 év vagy ennél kevesebb van hátra.
(6) Ha a közszolgálati jogviszony a köztisztviselő halála miatt szűnik meg, az (5)
bekezdésben foglalt szabály alkalmazása alapján járó jubileumi jutalmat az örökösnek kell
kifizetni.
(7)365 Arra a köztisztviselőre, akinek a 17. § (2) bekezdés f) vagy g) pontja alapján szűnik meg
a jogviszonya, nem alkalmazható az (5) bekezdés.
49/F. §366 (1)367 A köztisztviselő cafetéria-juttatásként – választása szerint, az Önkéntes
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 12. § (3) bekezdésére is
figyelemmel – a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71. § (1) bekezdés
a)–f) pontjában, továbbá (3) bekezdésében felsorolt juttatásokra, legfeljebb az ott
meghatározott mértékig és feltételekkel jogosult. A miniszter – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – utasításban a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában,
egyéb szervek esetében pedig a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban
további választható juttatásokat is meghatározhat, illetve az egyes juttatások választható
mértékét magasabban is meghatározhatja.368
(2) Nem jogosult cafetéria-juttatásra a tartós külszolgálaton lévő, illetve nemzeti szakértőként
foglalkoztatott köztisztviselő, továbbá a köztisztviselő azon időtartam vonatkozásában,
amelyre illetményre vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama
meghaladja a harminc napot.
(3) A köztisztviselő írásban vagy elektronikus úton a tárgyév január 15-ig – helyi
önkormányzatnál tárgyév március 1-jéig –, illetve a jogviszony létesítésekor vagy az
áthelyezésekor nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra
tart igényt. A nyilatkozat ezt követően csak akkor módosítható, ha azt a vezetése vagy az
irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter utasításban, egyéb szervek esetében
a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati szabályzatban lehetővé teszi. A hivatali szervezet
vezetője a közszolgálati szabályzatban előírhatja, hogy a köztisztviselő helyi utazására
szolgáló bérlet választására vonatkozó nyilatkozatot korábban kell megtenni.369
(4) A köztisztviselőt megillető cafetéria-juttatás éves összegét – ha jogszabály eltérően nem
rendelkezik – a vezetése vagy az irányítása alá tartozó szervek vonatkozásában a miniszter
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utasításban, egyéb szervek esetében a hivatali szervezet vezetője a közszolgálati
szabályzatban határozza meg, az azonban nem lehet alacsonyabb az illetményalap
ötszörösénél, és nem lehet magasabb az illetményalap huszonötszörösénél. A cafetéria-juttatás
éves összege biztosít fedezetet az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a juttatást teljesítő
munkáltatót terhelő közterhek megfizetésére is.370
(5) A (2) bekezdésben meghatározott esetben, illetve ha a köztisztviselő közszolgálati
jogviszonya a tárgyév közben szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe
vett cafetéria-juttatás értékét a távollét vége utáni első munkanapon, illetve a jogviszony
megszűnésekor vissza kell fizetni, illetve – a köztisztviselő választása szerint, ha a juttatás
természete ezt lehetővé teszi – vissza kell adni (a továbbiakban együtt: visszafizetés). Nem
kell visszafizetni a cafetéria-juttatás értékét, ha a jogviszony a 15. § (1) bekezdés b) pontjában
meghatározott okból szűnik meg.
(6) Ha a köztisztviselőt a tárgyév közben áthelyezik, cafetéria-juttatásra az egyes
munkáltatóknál időarányosan jogosult. Ha a köztisztviselő a korábbi munkáltatónál az
időarányos részt meghaladó értékű cafetéria-juttatást vett igénybe, visszafizetési kötelezettség
nem terheli, azonban az időarányos részt meghaladó mértékkel az új munkáltatónál igénybe
vehető cafetéria-juttatás értékét – legfeljebb az új munkáltatónál igénybe vehető juttatás
mértékéig – csökkenteni kell.
(7) A közigazgatási szerv adatot szolgáltat a cafetéria juttatásokról a közszolgálati hatóság
számára.
(8) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a cafetéria-juttatás
kifizetésének rendjét és módját, a visszafizetés rendjét, valamint a (7) bekezdésben
meghatározott adatszolgáltatás tartalmát és módját.371
49/G. §372
49/H. §373 (1) A köztisztviselő részére további, visszatérítendő, illetve vissza nem térítendő
szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatás biztosítható. Ilyen juttatás lehet, különösen:
a)374
b) lakhatási, lakásépítési, -vásárlási támogatás,375
c) albérleti díj hozzájárulás,
d) családalapítási támogatás,
e)376
f) szociális támogatás,377
g) illetményelőleg,
h) tanulmányi ösztöndíj, képzési, továbbképzési, nyelvtanulási támogatás,
i)378
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(2)379
(3)380 Az (1) bekezdésben foglalt juttatás mértékét, feltételeit, az elbírálás és elszámolás
rendjét, valamint a visszatérítés szabályait a hivatali szervezet vezetője állapítja meg.381
49/I. §382 (1)383 Ha a köztisztviselő lakás építéséhez, vásárlásához hitelintézettől igényelt
állami kamattámogatású kölcsön összege meghaladja e lakásingatlan hitelbiztosítéki
értékének a hitelintézet által meghatározott legmagasabb arányát, a különbözetre az állam
készfizető kezességet vállal. A köztisztviselő az állami kezességvállalást – az erre az
állammal szerződésben kötelezettséget vállaló – hitelintézeten keresztül veheti igénybe.
(2) Az állam készfizető kezességet az (1) bekezdésben foglaltakon túl annál a
köztisztviselőnél vállalhat, aki:
a) határozatlan időre létesített közszolgálati jogviszonyt;
b) legalább három éves közigazgatási gyakorlattal rendelkezik;
c) felmentési vagy lemondási idejét nem tölti;
d) ellen nem folyik fegyelmi eljárás, vagy
e)384 nem áll – a magánindítvány vagy pótmagánvádló vádindítványa alapján indult eljárás
kivételével – büntetőeljárás hatálya alatt, és
f) az (1) bekezdés szerinti kezességvállalással biztosított hitelrészt a hitelintézetnek
kiegyenlítette, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettárs – az igénylés
időpontjában – állami kezességvállalással biztosított lakáscélú hitel törlesztésére nem
kötelezett.
(3) A (2) bekezdés a)–d) pontjaiban foglalt feltételek teljesülését, valamint a kezességvállalás
alapjául szolgáló közszolgálati jogviszony fennállását a közigazgatási szerv vezetője igazolja.
(4)385 A (2) bekezdés e) pontjában foglalt feltétel teljesülését a köztisztviselő hatósági
bizonyítvánnyal igazolja, a (2) bekezdés f) pontjában foglalt feltétel teljesüléséről a
köztisztviselő a kölcsönt nyújtó hitelintézetnek nyilatkozik.
(5) A köztisztviselő a munkáltatói jogkör gyakorlójának köteles bejelenteni a hitelszerződés
megkötését követő öt munkanapon belül
a) a hitelszerződést kötő pénzintézet nevét, címét;
b) az állami kezességvállalással biztosított hitel nagyságát;
c) a hitel lejártának időpontját.
A fenti adatokban bekövetkezett változásokról a köztisztviselő haladéktalanul köteles
tájékoztatni a munkáltatói jogkör gyakorlóját.
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(6)386 Amennyiben a köztisztviselő közszolgálati jogviszonya a 15. § (1) bekezdés c) pontja,
(2) bekezdés a), c) vagy f) pontja vagy (3) bekezdése alapján szűnik meg, a még fennálló
állami kezesség után a központi költségvetés javára – a hitelintézet útján – egyszeri
kezességvállalási díjat kell fizetnie. A kezességvállalási díj mértéke a kezességgel biztosított
kötelezettség összegének 2%-a.
(7)387 A munkáltatói jogkör gyakorlója a köztisztviselő közszolgálati jogviszonyának (6)
bekezdés szerinti megszűnése esetén erről 8 napon belül értesíti a köztisztviselő által az (5)
bekezdés alapján bejelentett hitelintézetet.
(8)388 A hitelintézet megállapítja, és 8 napon belül írásban közli a köztisztviselővel a (6)
bekezdés szerint megfizetendő kezességvállalási díj összegét, melyet a köztisztviselő a
hitelintézeti értesítés kézhezvételétől számított 30 napon belül a folyósító hitelintézet részére
megfizet.
(9)389 Ha a köztisztviselő a (6) bekezdés szerinti fizetési kötelezettségének nem tesz eleget,
úgy a hitelintézet erről, valamint a köztisztviselő adatairól 8 napon belül értesíti az állami
adóhatóságot.
(10)390 A hitelintézet a negyedévet követő hónap 15. napjáig tájékoztatja a kincstárt a
köztisztviselőknek nyújtott kölcsönök állami kezességvállalással érintett részének negyedév
végén fennálló állományáról, valamint e kölcsönök számáról. Az adatgyűjtés és
adatszolgáltatás egyedi azonosításra alkalmatlan módon történhet.
(11)391 Amennyiben az állam a készfizető kezességvállalás alapján a köztisztviselő helyett a
kezességvállalással biztosított – a hitelintézetnek meg nem térülő – összeget kifizette, illetve a
(6) bekezdés szerinti egyszeri kezességvállalási díj megfizetését a köztisztviselő
elmulasztotta, akkor a köztisztviselő ezen tartozásai a Magyar Állammal szembeni
köztartozásnak minősülnek, amelyet az állami adóhatóság adók módjára hajt be.
(12)392
49/J. §393 (1) A nyugállományú köztisztviselő a szociális helyzetére figyelemmel, rászorultság
alapján pénzbeli vagy természetbeni támogatásban részesíthető.
(2) Szociális és kegyeleti támogatás céljára a közigazgatási szerv költségvetésében fedezetet
kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható
át.
(3) A szociális támogatások körültekintő felhasználásának biztosítására, a nyugállományú
köztisztviselők szociális helyzetének folyamatos figyelemmel kísérésére, az igényjogosultság
megállapítására és a támogatások folyósítására – szociális bizottságok bevonásával – a szerv
vezetője a személyügyi szervezet útján köteles intézkedni.
(4) A szervek vezetői a személyügyi szervezet útján, a szociális bizottságokkal és a társadalmi
és érdekképviseleti szervekkel együttműködve kötelesek figyelemmel kísérni a nyugdíjas
köztisztviselői állomány szociális helyzetét, nyilvántartani a tartósan gondozásra szorulókat,
folyamatosan kapcsolatot tartani a gondozottakkal.
(5) A szociális keret terhére nyújtható pénzbeli és természetbeni támogatások:
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a) eseti szociális segély,
b) jövedelem-kiegészítés,
c) temetési segély,
d) kedvezményes étkeztetés,
e) kedvezményes üdültetés,
f) egyes szolgáltatások kedvezményes igénybevétele.
49/K. §394 (1) A 49/J. § (4) bekezdésében meghatározott feladatokat annak a szervnek a
vezetője látja el, ahonnan az érintett nyugállományba került.
(2) A szerv megszűnése esetén ezt a feladatot a jogutód szerv, ennek hiányában a felettes
vagy az általa kijelölt szerv látja el.
49/L. §395 (1) A nyugállományú köztisztviselők szociális gondozásának, illetve szakmai
tapasztalata hasznosításának elősegítésére, a velük való kapcsolattartás biztosítására a
munkáltató nyugdíjas bizottságot hozhat létre, illetve támogathatja az e célokat szolgáló
egyesületek létrehozását. A rendkívüli feladatok végrehajtása során, így különösen választás,
népszámlálás, egyéb statisztikai felmérések keretében elsősorban az életpályájukat a
közszolgálatban letöltő, tapasztalt nyugdíjas köztisztviselőket előnyben kell részesíteni. A
nyugdíjas bizottság javaslatot tehet nyugdíjas köztisztviselő elismerésére a Köztisztviselők
Napja alkalmából.
(2)396 A központi államigazgatási szerv vezetője legalább kétévente áttekinti, értékeli az (1)
bekezdésben, valamint a 49/J–49/K. §-okban meghatározott rendelkezések érvényesülését, és
szükség esetén a nyugdíjas köztisztviselők helyzetét javító intézkedést hoz. Az értékelés
megvitatására a nyugdíjas bizottság képviselőjét is meg kell hívni.
(3) Ha nyugdíjas bizottságot nem hoznak létre, a nyugdíjas köztisztviselők ügyeinek
intézésével referens bízható meg.
49/M. §397 (1) Az elhunyt köztisztviselőt a hivatali szerv vezetője a közszolgálat halottjává
nyilváníthatja. Az elhunyt nyugalmazott köztisztviselő akkor nyilvánítható a közszolgálat
halottjává, ha közszolgálati jogviszonyát nem bírói ítélet alapján vagy fegyelmi eljárás
eredményeként szüntették meg.
(2) A szerv megszűnése esetén ezt a feladatot a jogutód szerv, ennek hiányában a felettes
vagy az általa kijelölt szerv látja el.
(3) Az (1) bekezdésben meghatározott szerv a közszolgálat halottjává nyilvánított személy
temetési költségeit részben vagy egészben átvállalja.
49/N. §398 (1) A köztisztviselő az adott közszolgálati feladat kiemelkedő teljesítéséért, illetve
feladatainak hosszabb időn át történő eredményes végzéséért a következő elismerésekben
részesíthető:
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a) pénz- vagy tárgyjutalom,
b) hazai vagy külföldi jutalomüdülés,
c) a miniszter által adományozott, névre szóló emléktárgy,
d) a miniszter által alapított kitüntető cím, díj, plakett, oklevél, emléklap stb.,
e) kitüntetés.
(2) Az (1) bekezdés c)–d) pontjai alkalmazása szempontjából a miniszteren saját hivatal
tekintetében a köztársasági elnököt, az Országgyűlés elnökét, az Alkotmánybíróság elnökét,
az országgyűlési biztost, a Magyar Tudományos Akadémia elnökét, a közgyűlés elnökét, a
főpolgármestert, a polgármestert és a közigazgatási szerv vezetőjét is érteni kell.
(3)399
(4)400 Az (1) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott elismeréssel járó, köztisztviselőnek
kifizetett pénzjutalom összege a naptári évben nem haladhatja meg az illetményalap 10szeresét.
49/O. §401 (1)402 A központi államigazgatási szerv a központi államigazgatási szervek
köztisztviselőinek jutalmazásáról a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős miniszter részére elektronikus úton adatot szolgáltat.
(2) Az adatszolgáltatás kiterjed:
a)403 a köztisztviselő technikai azonosító kódjára,
b) szervezeti egységére, besorolására, vezetői megbízására,
c) a kifizetés időpontjára,
d) az illetményére,
e) a jutalmára,
f) a tartós távollétére,
g) a közszolgálati jogviszonyának keletkezésére, megszűnésére és áthelyezésére,
h) munkáltatójának, szervezeti egységének jutalomkeretére.
(3) A nyilvántartás célja a jutalmazással kapcsolatos jogok gyakorlásának és kötelezettségek
teljesítésének ellenőrzéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása az ellenőrzésre
jogosult számára.
(4)404 A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter az (1)
bekezdés alapján részére szolgáltatott adatokat az adatszolgáltatás naptári évét követő ötödik
év utolsó napjáig kezelheti.
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(5)405 A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter a
jutalmazással kapcsolatos adatkezelői feladatait a kormányzati személyügyi igazgatási
feladatokat ellátó szerv útján látja el.
(6) Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg a központi
államigazgatási szerveknél, azok területi és helyi szerveinél foglalkoztatott köztisztviselők
jutalmazására vonatkozó részletes szabályokat és a jutalmazással összefüggő adatkezelésre és
adatszolgáltatásra vonatkozó részletes eljárási szabályokat.406
(7)407 A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter ellenőrzi a
minisztériumoknál a Kormány rendeletében meghatározott kötelező eloszlás szabályainak
érvényesülését, azok megsértése esetén jelzéssel fordul a miniszterhez és felhívja a jogsértés
orvoslására. A miniszter a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős
minisztert tájékoztatja a megtett intézkedésekről.
IV. FEJEZET
FEGYELMI ÉS KÁRTÉRÍTÉSI FELELŐSSÉG
50. § (1) Fegyelmi vétséget követ el a köztisztviselő, ha közszolgálati jogviszonyból eredő
kötelezettségét vétkesen megszegi.
(2)408 A fegyelmi vétséget elkövető köztisztviselővel szemben kiszabható fegyelmi
büntetések:
a) a megrovás;
b) az előmeneteli rendszerben a várakozási idő meghosszabbítása;
c)409
d) az előmeneteli rendszerben visszavetés egy fizetési fokozattal;
e) az előmeneteli rendszerben visszavetés egy besorolási fokozattal;
f)410
g) az e törvény szerinti címtől való megfosztás, vezetői megbízás visszavonása;
h) hivatalvesztés.
(3) A (2) bekezdésben foglalt büntetések közül a juttatás csökkentése, megvonása — a
megrovás kivételével — a többi büntetéssel együtt is kiszabható.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti meghosszabbítás időtartama legfeljebb 2 év lehet.
(5)411 A köztisztviselő a fegyelmi büntetés hatálya alatt áll a (2) bekezdés
– b) pontjában meghatározott büntetésnél a várakozási idő meghosszabbításának ideje alatt;
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– d), e) pontjában meghatározott büntetésnél a visszavetés időpontja szerinti fokozat ismételt
eléréséig;
–412 c), g) pontjában meghatározott büntetés végrehajtásától számított 2 évig;
– h) pontjában meghatározott büntetésnél 3 évig.
Az időtartam elteltével a fegyelmi büntetést minden nyilvántartásból törölni kell.
(6) A köztisztviselő a hatályos fegyelmi büntetéséről a közszolgálati jogviszony tartama alatt
köteles számot adni. Ha a közszolgálati jogviszony hivatalvesztés miatt szűnt meg, a volt
köztisztviselő közigazgatási szervnél három évig nem alkalmazható.
51. §413 (1) Fegyelmi vétség elkövetésének alapos gyanúja esetén a munkáltatói jogkör
gyakorlója köteles az eljárást – a (2) bekezdés esetét kivéve – megindítani. Nem lehet
fegyelmi eljárást indítani, ha a kötelezettségszegés felfedezése óta három hónap, illetőleg a
fegyelmi vétség elkövetése óta három év eltelt.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója megrovás fegyelmi büntetést fegyelmi eljárás
lefolytatása nélkül is kiszabhat, amennyiben a tényállás megítélése egyszerű és a
kötelezettségszegést a köztisztviselő elismeri.
(3) Ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult és az anélkül
fejeződött be, hogy megállapították volna a köztisztviselő felelősségét, a három hónapos
határidőt az eljárás befejezéséről szóló jogerős határozat közigazgatási szerv részére történő
közlésétől, a hároméves határidőt az eljárás jogerős befejezésétől kell számítani.
(4) Külföldön elkövetett kötelezettségszegés esetén a határidőket a belföldre történő
visszaérkezéstől kell számítani.
(5) A fegyelmi eljárás során vizsgálatot kell tartani, amelynek lefolytatására a fegyelmi eljárás
megindítója az eljárás megindításától számított három munkanapon belül írásban
vizsgálóbiztost jelöl ki a közigazgatási szervnek a fegyelmi eljárás alá vontnál magasabb
besorolású, ennek hiányában vezető megbízású köztisztviselői közül. Ha ilyen köztisztviselő
nincs
a) az önkormányzati képviselő-testület hivatalában a fegyelmi eljárás megindítója képviselőtestületi tagot is felkérhet,
b) más közigazgatási szerv esetében a felettes közigazgatási szerv vezetője saját
köztisztviselőjét jelölheti ki
a vizsgálóbiztosi feladatok ellátására.
(6) Nem lehet vizsgálóbiztos az, akivel szemben az 53. § (3) bekezdés b) és d) pontjában
meghatározott összeférhetetlenségi ok áll fenn.
(7) A testület által kinevezett köztisztviselő fegyelmi és kártérítési ügyében a kinevező
testület eljárására az 51–58. §-ok rendelkezései az irányadók.
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(8) Ha az összeférhetetlenségi szabályok miatt a fegyelmi határozat meghozatalára a testület
határozatképtelenné válik, akkor háromtagú fegyelmi tanácsot kell kialakítani a testület
tagjaiból. Ez esetben a testület a fegyelmi tanács határozatát nem változtathatja meg.
51/A. §414 (1) A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított 15 napon belül köteles a vizsgálatot
lefolytatni és ennek keretében a fegyelmi vétség elkövetésével alaposan gyanúsított
köztisztviselőt meghallgatni. A vizsgálat időtartama indokolt esetben egy alkalommal,
legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
(2) A vizsgálat során a köztisztviselővel közölni kell a kötelezettségszegés elkövetésével
kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait. Módot kell részére adni, hogy azokra
észrevételt tehessen és további bizonyítást javasolhasson. Lehetővé kell számára tenni, hogy
az ügy iratait megtekinthesse. A köztisztviselő védekezéséről és a lefolytatott bizonyításról
jegyzőkönyvet kell felvenni.
(3) A köztisztviselő a vizsgálat folyamán jogi képviselőt vehet igénybe. A köztisztviselő
kérelmére a fegyelmi eljárás során a közigazgatási szervnél működő munkavállalói
érdekképviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását lehetővé kell tenni.
A köztisztviselő meghallgatását úgy kell kitűzni, hogy azon jogi képviselője, illetve – a
köztisztviselő ilyen irányú kérését követően – az érdekképviseleti szerv képviselője is jelen
lehessen.
(4) Ha a köztisztviselő meghallgatására tartós akadályoztatása miatt a vizsgálat időtartama
alatt nem kerülhet sor, a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és
azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és 8 napos határidő kitűzésével fel kell szólítani,
hogy védekezését terjessze elő.
(5) A vizsgálóbiztos javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója a vizsgálatot felfüggesztheti:
a) – legfeljebb az akadály megszűnéséig –, ha a köztisztviselő önhibáján kívüli okból
védekezését a (4) bekezdésben meghatározottak szerint nem tudja előterjeszteni, illetve
b) – legfeljebb az eljárás jogerős befejezéséig –, ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy
szabálysértési eljárás indult, feltéve, ha enélkül a tényállás nem tisztázható.
(6) A vizsgálóbiztos a vizsgálat lezártától számított 8 napon belül köteles megküldeni az ügy
összes iratát saját véleményével ellátva a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
52. § (1)415 A vizsgálóbiztos javaslatára a munkáltatói jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás alá
vont köztisztviselőt legfeljebb a fegyelmi határozat kihirdetéséig állásából felfüggesztheti, ha
jelenléte a tényállás tisztázását gátolná vagy a kötelezettségszegés súlya és jellege a
munkahelytől való távoltartást indokolja. A hivatalvesztés büntetéssel – az erről szóló
határozat jogerőre emelkedéséig – a felfüggesztés együtt jár.
(2) Azonnal meg kell szüntetni a felfüggesztést, ha annak indoka már nem áll fenn.
(3)416 A felfüggesztés idejére illetmény jár, ennek azonban 50%-át a felfüggesztés
megszüntetéséig vissza kell tartani. A teljes illetményt vissza kell tartani a hivatalvesztést
kimondó fegyelmi határozat kézbesítésétől kezdve, annak jogerőre emelkedéséig.
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(4) A visszatartott összeget a fegyelmi határozat jogerőre emelkedése után ki kell fizetni,
kivéve, ha a hivatalvesztést kimondó határozat vált jogerőssé.
53. § (1) Az ügy érdeméről a vizsgálóbiztos előterjesztésétől számított 8 napon belül három
tagú fegyelmi tanács határoz. A fegyelmi tanács határozatát zárt ülésen szótöbbséggel hozza
meg.
(2)417 A fegyelmi tanács elnöke a munkáltatói jogkör gyakorlója; tagjai az általa kijelölt, az
eljárás alá vonttal legalább azonos besorolású, illetőleg vezető megbízású köztisztviselők. Ha
az önkormányzati képviselő-testület hivatalában nincs elegendő ilyen köztisztviselő, a
polgármester a képviselő-testület tagjai közül kérhet fel a fegyelmi tanácsba tagokat.
(3) A fegyelmi tanács eljárásában és döntéshozatalában tagként, illetve
jegyzőkönyvvezetőként nem vehet részt:
a) az ügyben vizsgálatot folytatott vizsgálóbiztos, illetőleg annak hozzátartozója;
b) az eljárás alá vont köztisztviselő hozzátartozója;
c) akit a vizsgálat során, mint tanút vagy szakértőt meghallgattak, valamint
d) akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.
54. § (1)418 A fegyelmi tanács tárgyalását úgy kell kitűzni, hogy arról a felek az értesítést a
tárgyalás előtt legalább három munkanappal korábban megkapják.
(2) A tárgyaláson a közigazgatási szervet az ügy vizsgálóbiztosa képviseli, a köztisztviselő
jogi képviselőt is igénybe vehet, vagy kérelmére a közigazgatási szervnél működő
munkavállalói érdekképviseleti szerv részvételét, illetve képviseleti jogának gyakorlását
lehetővé kell tenni.
(3) Ha valamelyik fél vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani és az
ügyet érdemben elbírálni csak akkor lehet, ha a köztisztviselőt vagy képviselőjét
szabályszerűen értesítették. Az eljárás lefolytatható, ha a köztisztviselő vagy képviselője
bejelentette, hogy a tárgyaláson nem kíván részt venni.
(4)419 Ha a köztisztviselő tartós akadályoztatása miatt nem tud részt venni a tárgyaláson, a
fegyelmi tanács elnöke az eljárást az akadályoztatás okának megszűnéséig felfüggesztheti.
(5)420 A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása céljából tanúkat hallgathat meg, iratokat
szerezhet be, szakértőt vehet igénybe, szemlét tarthat.
(6)421 Amennyiben az ügy a tárgyaláson nem volt tisztázható, további 8 napon belül újabb
tárgyalást kell tartani.
55. § A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket a közigazgatási szerv viseli.
Ha azonban a köztisztviselő fegyelmi felelősségét jogerősen megállapították, a köztisztviselő
köteles megtéríteni az általa indítványozott eljárási cselekmények, illetve a részéről igénybe
vett jogi képviselő költségeit.

820

55/A. §422 (1) Meg kell szüntetni a fegyelmi eljárást, ha
a) annak tartama alatt a közszolgálati jogviszony megszűnik;
b) a fegyelmi eljárás megindítására az 51. § (1) és (3)–(4) bekezdésekben meghatározott
határidő után kerül sor;
c) a köztisztviselő a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem
bizonyítható;
d) felelősségre vonást kizáró ok áll fenn.
(2) A fegyelmi eljárás megszüntetéséről az (1) bekezdés a) pontja esetén a munkáltatói jogkör
gyakorlója, a b)–d) pontok esetében a fegyelmi tanács dönt.
56. § (1)423 A fegyelmi határozatot az ellene benyújtott kereset jogerős elbírálásáig – a
hivatalvesztés büntetés kivételével – végrehajtani nem szabad. Ha azonban a köztisztviselő a
kereset benyújtására nyitva álló határidő eltelte vagy a kereset jogerős elbírálása előtt a
közszolgálati jogviszonyát megszünteti, a határozat azonnal végrehajthatóvá válik.
(2)424
(3)425 Ha a közszolgálati jogviszony az 50. § (2) bekezdésének b)–e) pontjában
meghatározott, jogerősen kiszabott fegyelmi büntetés végrehajtása előtt vagy annak
végrehajtása közben megszűnik, a büntetést vagy annak hátralévő időtartamát a törvény
hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél kell végrehajtani, feltéve, hogy a köztisztviselő a
büntetés végrehajthatóságától számított három éven belül ismételten közszolgálati jogviszonyt
létesít.
Kártérítési felelősség
57. § (1)426 A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyából eredő kötelezettség vétkes
megszegésével okozott kárért kártérítési felelősséggel tartozik.
(2)427 Gondatlan elkövetés esetén a köztisztviselő háromhavi illetménye erejéig, a tartósan
külföldön foglalkoztatott köztisztviselő – a külszolgálata alatt – három havi ellátmánya erejéig
felel, amennyiben
a) a közigazgatási szerv gazdálkodására vonatkozó szabályok súlyos megsértésével;
b) az ellenőrzési kötelezettség elmulasztásával vagy hiányos teljesítésével;
c) hatósági intézkedés során a jogszabályok megsértésével
kárt okozott, vagy a kár olyan — jogszabályba ütköző — utasítása teljesítéséből keletkezett,
amelynek következményeire az utasított köztisztviselő előzőleg a figyelmét felhívta.
57/A. §428 A munkáltatói jogkör gyakorlója – vétkességre tekintet nélkül – teljes kártérítési
felelősséggel tartozik azért, ha az illetmény megállapítására vonatkozó intézkedése
jogszabályba ütközik és ezzel összefüggésben kerül sor kifizetésre. Amennyiben a kifizetést a
821

képviselő-testület jogszabálysértő döntése alapozza meg, a kártérítési felelősség a döntést
megszavazó képviselő-testületi tagokat egyenlő arányban terheli.
57/B. §429 (1) Leltárhiány a kezelésre szabályszerűen átadott és átvett anyagban, áruban
(leltári készletben) ismeretlen okból keletkezett, a természetes mennyiségi csökkenéssel és a
kezeléssel járó veszteség mértékét meghaladó hiány. Azon anyagok körét, amelyek után
természetes mennyiségi csökkenés, kezeléssel járó veszteség nem számolható el, valamint a
csökkenés és a veszteség alsó és felső határát a hivatali szervezet vezetője határozza meg. Egy
leltári időszakra a természetes mennyiségi csökkenés, illetve a kezeléssel járó veszteség
változó mértékben is megállapítható.
(2) Az a köztisztviselő, akinek kinevezési okiratában rögzített munkaköri feladatai közé
tartozik a részére szabályszerűen átadott és átvett anyag, áru (leltári készlet) kezelése, a
keletkezett leltárhiányért vétkességére való tekintet nélkül felel.
(3) A leltárhiány miatt való felelősséget csak abban az esetben lehet érvényesíteni, ha
a) a köztisztviselő kinevezési okirata tartalmazza a leltárhiányért való felelősség
megnevezését és mértékét;
b) a leltári készlet szabályszerű átadása és átvétele megtörtént;
c) a leltárhiányt a közigazgatási szerv által meghatározott leltározási rend szerint
lebonyolított, a teljes leltári készletet érintő leltárfelvétel során állapítják meg.
(4) Ha a leltárhiányért kinevezési okirata alapján felelős köztisztviselő olyan munkakörben,
illetve olyan munkahelyen dolgozik, ahol az átvett leltári készletet állandóan egyedül kezeli, a
leltárhiány teljes összegéért felel.
(5) A leltárhiányért kinevezési okirata alapján felelős, valamint a leltári készletet kezelő többi
köztisztviselő a leltárhiányért illetményük arányában felelnek.
(6) Leltározásnál a köztisztviselő, illetve akadályoztatása esetén képviselője jelenlétének
feltételét biztosítani kell. Ha a köztisztviselő a képviseletéről nem gondoskodik, a
közigazgatási szerv e feladat ellátására szakmailag alkalmas, érdektelen képviselőt köteles
kijelölni.
(7) A köztisztviselő a leltárfelvétel során, illetve a leltárfelvétel után a leltározással
kapcsolatban észrevételt tehet.
(8) A leltárhiányért fennálló felelősség megállapítására az 58. §-ban foglaltak az irányadók
azzal az eltéréssel, hogy a felelősséget a leltárfelvétel befejezését követő 60 napon belül el
kell bírálni. Büntetőeljárás esetén a határidő a nyomozó hatóság, illetve a bíróság jogerős
határozatának kézbesítését követő nappal kezdődik. A 60 nap eltelte után a leltárhiányért
kinevezési okirata alapján felelős köztisztviselőt kártérítésre nem lehet kötelezni.
58. § A köztisztviselő kártérítési felelősségének megállapítására e törvénynek a fegyelmi
eljárásra vonatkozó szabályait430 kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az eljárás
megindítására az elévülésre vonatkozó rendelkezések431 az irányadók.
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58/A–58/Z. §432
V. FEJEZET
KÖZSZOLGÁLATI JOGVITA
59. § (1)433 A köztisztviselő a közszolgálati jogviszonyból származó igényének érvényesítése
érdekében közvetlenül a bírósághoz fordulhat.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlójának mérlegelési jogkörébe tartozó döntése ellen a
köztisztviselő bírósághoz akkor fordulhat, ha e törvény megengedi.
(3)434 A keresetet a munkáltatói intézkedésről szóló irat kézbesítésétől számított harminc
napon belül lehet a bírósághoz benyújtani
a) a közszolgálati jogviszony megszüntetésével,
b) az összeférhetetlenség megszüntetésére irányuló írásbeli felszólítással,
c) a minősítés és a teljesítményértékelés megállapításaival,
d) a fegyelmi és kártérítési ügyben hozott határozattal,
e) a kinevezés egyoldalú módosításával,
f) a fizetési felszólítással,
g) a 33. § (1) bekezdésében foglalt vezetői pótlék csökkentésével kapcsolatos ügyekben.
Egyéb esetekben a köztisztviselő az igény érvényesítésére vonatkozó elévülési időn belül
fordulhat a bírósághoz.
(4)435 A keresetlevél beadására megállapított határidőt megtartottnak kell tekinteni, ha a
bírósághoz intézett keresetlevelet legkésőbb a határidő utolsó napján postára adták. Ha a fél a
keresetlevél beadására megállapított határidőt elmulasztja, igazolással élhet.
(5)436 A (3) bekezdés b)–f) pontjaiban foglalt esetekben a sérelmezett intézkedés a bíróság
jogerős döntéséig nem hajtható végre.
60. §437 (1) Ha a bíróság megállapítja, hogy a munkáltató a köztisztviselő közszolgálati
jogviszonyát jogellenesen szüntette meg, a köztisztviselő abban az esetben kérheti az eredeti
munkakörében történő továbbfoglalkoztatását, ha
a)438 a megszüntetés a rendeltetésszerű joggyakorlás követelményébe (Mt. 4. §), illetve
felmentési védelembe [Mt. 90. § (1) bekezdés] ütközik, vagy a munkáltató megszegi a
felmentési korlátozásokra vonatkozó rendelkezéseket [17. § (6) bekezdés], vagy
b) a munkáltató a választott szakszervezeti tisztségviselő, illetve a munkavédelmi
képviselőnek (munkavédelmi bizottság tagjainak) közszolgálati jogviszonyát az Mt. 28. §ába, vagy a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 76. §-ának (3) bekezdésébe
ütköző módon szüntette meg,
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c) a fegyelmi felelősség nem áll fenn, vagy annak megállapítása esetén a hivatalvesztés
fegyelmi büntetés nem áll arányban az elkövetett fegyelmi vétség súlyával.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt esetben meg kell téríteni a köztisztviselő elmaradt illetményét
(egyéb járandóságait), továbbá a jogviszony jogellenes megszüntetésével összefüggésben
felmerült kárát is. Nem kell megtéríteni az illetménynek (egyéb járandóságnak), illetve a
kárnak azt a részét, amely máshonnan megtérült vagy kellő gondosság mellett megtérülhetett
volna. A kellő gondosság elmulasztásának különösen azt kell tekinteni, ha a köztisztviselő az
állami foglalkoztatási szervvel nem működik együtt a munkavégzésre irányuló jogviszony
létesítése érdekében, nem köt álláskeresési megállapodást, illetve az e szerv által felajánlott –
a foglalkoztatás elősegítéséről szóló jogszabályban foglalt feltételekre tekintettel – megfelelő
munkahelyet elutasítja, továbbá maga nem keres aktívan munkahelyet. A bíróság a kellő
gondosság elmulasztásának az elmaradt illetmény, egyéb járandóságok, illetve a
köztisztviselői kár megtérítésével kapcsolatos következményét az eset összes körülményének
mérlegelése alapján állapítja meg.
(3) Ha a közszolgálati jogviszony (1) bekezdésben foglalt módon történő jogellenes
megszüntetése esetén a köztisztviselő az eredeti munkakörébe való visszahelyezést nem kéri,
a közszolgálati jogviszony a jogellenességet megállapító határozat jogerőre emelkedésének
napján szűnik meg. Ekkor – a (2) bekezdésben foglaltakon felül a bíróság a munkáltatót – az
eset összes körülményeinek, így különösen a jogsértés és annak következményei súlyának
mérlegelésével – a köztisztviselő legalább két, legfeljebb tizenkét havi átlagkeresetének
megfelelő összeg megfizetésére kötelezi.
(4) Ha a közszolgálati jogviszonyt nem az (1) bekezdésben foglalt módon szüntették meg
jogellenesen, a közszolgálati jogviszony a megszüntetésről szóló jognyilatkozat szerinti
időpontban megszűnik, de a köztisztviselő részére – az eset összes körülményeinek, így
különösen a jogsértés és annak következményei súlyának mérlegelése alapján – legalább két,
legfeljebb harminchat havi átlagkeresetnek megfelelő átalány-kártérítést kell fizetni.
60/A. §439 (1) A köztisztviselő, ha a közszolgálati jogviszonyát nem az e törvényben előírtak
szerint szünteti meg, köteles a munkáltató számára a lemondási időre járó illetményének
megfelelő összeget megfizetni.
(2) Ha a köztisztviselő a határozott időtartamú közszolgálati jogviszonyát szünteti meg
jogellenesen, az (1) bekezdésben meghatározottakat megfelelően kell alkalmazni. Ha azonban
a határozott időből még hátralévő időtartam rövidebb két hónapnál, a munkáltató csak a
hátralévő időre járó illetmény megfizetését követelheti.
(3) A munkáltató jogosult az (1), illetve a (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó
kárának érvényesítésére is.
(4) A munkáltató (1)–(3) bekezdés alapján keletkezett igényeinek érvényesítésére, a
köztisztviselő által okozott kár megtérítésére vonatkozó szabályok az irányadók.
VI. FEJEZET
A KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONNYAL ÖSSZEFÜGGŐ ADATKEZELÉS EGYES
SZABÁLYAI, A KÖZSZOLGÁLATI NYILVÁNTARTÁS440
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61. § (1) A közigazgatási szerv a köztisztviselőről az e törvény 3. számú mellékletében
meghatározott adatkörre kiterjedő nyilvántartást vezet (a továbbiakban: közszolgálati
alapnyilvántartás). A 3. számú mellékletben nem szereplő körben — törvény eltérő
rendelkezésének hiányában — adatszerzés nem végezhető, ilyen adatot nyilvántartani nem
lehet.
(2)441
(3)442 A közszolgálati alapnyilvántartás célja a közszolgálati jogviszonyból származó jogok
gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatok kezelésének biztosítása a
közszolgálati jogviszony alanyai számára.
(4)443 A közszolgálati alapnyilvántartásban szereplő személyes adatok védelméért, az
adatkezelés jogszerűségéért, valamint a 62. § (1) bekezdésében, a 62/A. §-ban előírt
adatszolgáltatásokért – eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában – a köztisztviselőt alkalmazó
közigazgatási szerv hivatali szervezetének vezetője, képviselő-testület hivatala esetén a
jegyző, főjegyző felelős.
(5)444 Közszolgálati adatvédelmi szabályzatban (a továbbiakban: szabályzat) kell
meghatározni az iratok, az adatok kezelésének adatvédelmi, adatbiztonsági szabályait, így
különösen a köztisztviselő saját adataival történő rendelkezési joga biztosításának, a harmadik
személy részére történő adattovábbításnak, a betekintési jog gyakorlásának, valamint az
adatkezelésben részt vevő köztisztviselő felelősségének és az adatokhoz történő hozzáférése
terjedelmének szabályait. A szabályzathoz a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter ajánlást ad.
(6)–(9)445
62. § (1)446 A közszolgálati alapnyilvántartásnak a 4. számú mellékletben szereplő
alapadatairól és változásairól, továbbá a közigazgatási szerv szervezeti adatairól évente a
szeptember 1-jei állapotnak megfelelően a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint
a közigazgatási szervek, valamint a szolgáltató központ – a minisztériumok és a
Miniszterelnökség tekintetében – adatszolgáltatást végeznek a központi közszolgálati
nyilvántartás részére.
(2)447 A köztisztviselőknek, valamint a közigazgatási szervnél foglalkoztatott
munkavállalóknak az (1) bekezdésben meghatározott időpontra vonatkozó létszám- és
illetményadatait, kereseti adatait a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai
információs rendszer a Kormány által meghatározott rendben átadja a központi közszolgálati
nyilvántartás számára az (5) bekezdés b) pontjában előírtak, valamint a közigazgatási
szerveknél foglalkoztatott munkavállalók adatainak elemzése céljából.
(3)448 A központi közszolgálati nyilvántartás adatkezelője a központi közszolgálati hatóság. A
központi közszolgálati nyilvántartás kezeléséért, az adatkezelésre vonatkozó döntésekért, az
adatkezelés jogszerűségéért, a kapcsolódó iratok, adatok védelméért és a feldolgozott
adatokból történő adatszolgáltatásokért a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter a felelős.
(4)449 A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei ellenőrzik az
illetékességi körükbe tartozó közigazgatási szervek adatszolgáltatását és adatgyűjtői
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feladatokat látnak el. A központi közszolgálati hatóság – a Kormány által meghatározott
rendben – a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei rendelkezésére
bocsátja az illetékességi körükbe tartozók adatainak feldolgozott, karbantartott
adatállományát. A Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szervei a
közigazgatási szervek adatszolgáltatásának ellenőrzése céljából, valamint a közszolgálati
ellenőrzéshez, a közigazgatási képzési, továbbképzési feladatokhoz, illetve – a Kormány által
meghatározott körben – a közvélemény tájékoztatásához hasznosíthatják a rendelkezésükre
bocsátott adatállományt, amelyből hivatali adatfeldolgozást kizárólag e célból végezhetnek.
(5)450 A központi közszolgálati nyilvántartás célja:
a) a Kormány közszolgálati személyzetpolitikájának kialakításához és megvalósításához
szükséges, a köztisztviselői életpályával összefüggő adatok és elemzések biztosítása;
b) a köztisztviselői életpálya előmeneteli és illetményrendszerének országos működtetéséhez
szükséges létszám- és illetményadatok elemzése az illetményalapra vonatkozó országgyűlési
döntést előkészítő illetékes kormányzati szervek, illetve országgyűlési bizottságok részére;
c)451
d) az európai integrációval összefüggő esetenkénti adatszolgáltatás biztosítása az illetékes
szervek számára;
e) a köztisztviselői tartalékállomány információs bázisának működtetése;
f) a Kormány által meghatározott körben a közvélemény tájékoztatása a köztisztviselői
életpályával összefüggő adatokról.
(6)452 A közigazgatási szerv közszolgálati alapnyilvántartási rendszere és a központi
közszolgálati nyilvántartás törvény felhatalmazásának hiányában más adatrendszerrel nem
kapcsolható össze.
(7)453 A központi közszolgálati nyilvántartásból – jogszabályban meghatározott módon – a
20/A. §-ban meghatározott célra és jogosult számára személyazonosításra alkalmas módon,
statisztikai célra csak személyazonosításra alkalmatlan módon szolgáltatható adat.
(8)454 Nem minősülnek közérdekből nyilvános adatnak a 3. számú melléklet I/A. pontjának
másodiktól nyolcadikig terjedő francia bekezdésében, I/B. pontjában, V. pontjának
kilencediktől tizedikig terjedő francia bekezdésében, VII. pontjának első francia
bekezdésében és XI. pontjában meghatározott személyes adatok, valamint a III. pontjában
meghatározott, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló
1992. évi LXIII. törvény 19. § (1) bekezdésének hatálya alá nem tartozó munkáltatóval
fennállt jogviszonyokra vonatkozó adatok.
62/A. §455 A tartalékállományba helyezett köztisztviselőknek az 5. számú melléklet szerinti
adatairól a közigazgatási szerv folyamatos adatszolgáltatást végez a Kormány által
meghatározott rendben a központi közszolgálati nyilvántartás részére.
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63. § (1)456 A közigazgatási szervnél vezetett közszolgálati alapnyilvántartásba – eljárásában
indokolt mértékig – jogosult betekinteni, illetőleg a központi közszolgálati nyilvántartáson
túlmenően abból adatokat átvenni:
a) saját adataiba a köztisztviselő,
b) a köztisztviselő felettese,
c) a minősítést végző vezető,
d) a törvényességi ellenőrzést végző,
e) a fegyelmi eljárást lefolytató testület vagy személy,
f) munkaügyi per kapcsán a bíróság,
g) feladatkörükben eljárva a nemzetbiztonsági szolgálatok, valamint a közszolgálati
jogviszonnyal összefüggésben indult büntetőeljárásban a nyomozó hatóság, az ügyész és a
bíróság,
h) az ügyészi törvényességi feladatkörében eljárva az ügyész,
i) a személyes adatok kezelésével összefüggésben az adatvédelmi biztos,
j) a személyzeti, munkaügyi és illetmény-számfejtési feladatokat ellátó szerv e feladattal
megbízott munkatársa feladatkörén belül, e törvény 3. számú mellékletének I/A., I/B., II., IV.,
V., VII., VIII. és X. pontokban foglalt adatkörökből a köztisztviselő illetményének
számfejtése, illetve annak ellenőrzése céljából,
k)457 a központi közszolgálati nyilvántartás vezetésével összefüggésben a központi
közszolgálati hatóság és a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerve
köztisztviselője feladatkörében,
l)458 a feladatai ellátásához szükséges mértékig adategyezés, adatösszevetés, adatkorrigálás
érdekében a minisztériumokra, illetve a Miniszterelnökségre vonatkozó adatok tekintetében a
szolgáltató központ vezetője, valamint az általa meghatározott körben, az általa feljogosított,
szolgáltató központnál alkalmazásban álló személy.
(2)459 A központi közszolgálati nyilvántartásba jogosult betekinteni:
a) saját adataiba a köztisztviselő,
b) a kormányzati döntések megalapozásához szükséges körben a miniszter,
c)460
d)461 illetékességi területének adatai körében a Kormány általános hatáskörű területi
államigazgatási szerve vezetője,
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e)462 a feladatai ellátásához szükséges mértékig a minisztériumokra, illetve a
Miniszterelnökségre vonatkozó adatok tekintetében a szolgáltató központ vezetője, valamint
az általa meghatározott körben, az általa feljogosított, szolgáltató központnál alkalmazásban
álló személy.
(3) Kormányrendeletben meghatározott módon a központi közszolgálati nyilvántartásból —
személyi azonosításra alkalmas adatokat nem tartalmazó — adatszolgáltatás végezhető.
(4)463
(5) A köztisztviselő jogosult a róla nyilvántartott helytelen adat helyesbítését, a jogellenesen
nyilvántartott adat törlését kérni, a jogellenesen kért adat közlését megtagadni. Az adatkezelő
köteles a helytelen adatot haladéktalanul helyesbíteni, illetve törölni.
(6)–(8)464
(9)465 A közigazgatási szervek köztisztviselőinek képzésével, továbbképzésével,
vizsgáztatásával összefüggő nyilvántartást a szolgáltató központ üzemelteti. A szolgáltató
központ – az adatfelhasználás dokumentálásával – jogszabályban meghatározott feladatai
ellátása érdekében statisztikai adatfeldolgozást végezhet.
64. § (1)466 A köztisztviselő közszolgálati jogviszonyával kapcsolatos iratok közül a
köztisztviselő öt évnél nem régebbi fényképét, a közszolgálati alapnyilvántartás adatlapját, az
önéletrajzot, a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítványt, az
esküokmányt, a kinevezést és annak módosítását, a főtisztviselői kinevezést, a vezetői
megbízást és annak visszavonását, a címadományozást, a besorolásról, illetve a
visszatartásról, valamint az áthelyezésről rendelkező iratokat, a teljesítményértékelést, a
minősítést, a közszolgálati jogviszonyt megszüntető iratot, a hatályban lévő fegyelmi
büntetést kiszabó határozatot, a közszolgálati igazolás másolatát együttesen kell tárolni
(személyi anyag).
(2) A személyi anyagba való betekintésre a 63. § (1) bekezdésben foglaltak jogosultak.
(3) A köztisztviselő személyi anyagát a közigazgatási szerv fekteti fel, illetve kéri meg, ha a
köztisztviselő korábban közszolgálati jogviszonyban állt.
(4)467
Közszolgálati ellenőrzés
64/A. §468 A Kormány ellenőrzi – a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzéséért
felelős szerv közreműködésével – a közszolgálati jogszabályok végrehajtását. Ennek
keretében a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
javaslatára évente meghatározza a vizsgálati tárgyköröket (célvizsgálat), valamint a vizsgálat
alá vont 1. § (1) bekezdésében meghatározott szerveket (a továbbiakban: vizsgált szervek). A
célvizsgálatot a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter
folytatja le, amelynek tapasztalatairól a Kormányt évente tájékoztatja.
VII. FEJEZET
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KÖZTISZTVISELŐI ÉRDEKEGYEZTETÉS469
65. §470 A közigazgatási szervek, a köztisztviselők érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések
tárgyalásos rendezése, megfelelő megállapodások kialakítása céljából a Kormány, valamint a
köztisztviselők országos munkavállalói érdekképviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja
részvételével érdekegyeztetési fórumok működnek.
A központi érdekegyeztetési fórumok471
65/A. §472 (1)473 Az Országos Közszolgálati Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OKÉT)
az e törvény, a kormánytisztviselők jogállásáról szóló 2010. évi LVIII. törvény, a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, és a Magyar
Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV.
törvény által szabályozott jogviszonyokat együttesen érintő munkaügyi, foglalkoztatási, bérés jövedelempolitikai kérdések országos szintű érdekegyeztetési fóruma.
(2) Az OKÉT-ban a Kormány – az alapszabályban meghatározott – országos szakszervezeti
szövetségek és országos önkormányzati érdekképviseleti szervezetek képviselőivel egyeztet.
(3) Az OKÉT az alapszabályában maga határozza meg a szervezetét, a működésének rendjét,
az egyeztetés célját és tárgyköreit, valamint a szociális partnereket megillető jogosítványokat.
(4)474 Az OKÉT működésének feltételeit a Kormány a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter útján biztosítja.
65/B. §475
65/C. §476 (1)477 A helyi önkormányzat képviselő-testületének hivatala, valamint az általa
alkalmazott köztisztviselők érdekeinek egyeztetése, a vitás kérdések tárgyalásos rendezése és
megállapodások kialakítása céljából országos szinten a közigazgatási minőségpolitikáért és
személyzetpolitikáért felelős miniszter, az országos önkormányzati érdekképviseleti
szervezetek, illetve az önkormányzati köztisztviselők országos munkavállalói
érdekképviseleti szervezeteinek tárgyalócsoportja részvételével Országos Önkormányzati
Köztisztviselői Érdekegyeztető Tanács (a továbbiakban: OÖKÉT) működik.
(2)478 Az OÖKÉT hatáskörébe az önkormányzatoknál foglalkoztatott köztisztviselők élet- és
munkakörülményeire, foglalkoztatási feltételeire vonatkozó tárgykörök tartoznak. A
közszolgálati jogviszonnyal összefüggő kérdésekben, valamint a közigazgatási munkaerővel
és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseiben véleményezésre és
tájékoztatáskérésre jogosult.
(3) Az OÖKÉT ajánlást adhat ki a képviselő-testületek, illetve a munkáltatók
köztisztviselőket érintő szabályozásának összehangolására. Így különösen:
a)479
b) a szociális, jóléti, kulturális, egészségügyi juttatásokra, szociális és kegyeleti
támogatásokra vonatkozó szabályozásra,
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c) a közigazgatási munkaerővel és személyi juttatásokkal való gazdálkodás elvi kérdéseire.
(4)480 Az OÖKÉT szervezetének és működésének szabályait a Kormány nevében eljáró
közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter és az
érdekegyeztetésben részt vevő felek közötti megállapodás tartalmazza. Titkársági feladatait a
központi közszolgálati hatóság látja el.
Munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés481
66. §482 (1) A munkahelyi közszolgálati kérdések rendezésére a munkahelyi köztisztviselői
érdekegyeztetés szolgál. A munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetésben a közigazgatási
szerv vezetője és a közigazgatási szervnél működő munkavállalói érdekképviseleti szerv
választott tisztségviselője vesz részt. A tárgyalópartnerek a vitás kérdések egyeztetésébe
szakértőket is bevonhatnak.
(2) A közigazgatási szerv vezetője köteles kikérni a helyi munkavállalói érdekképviseleti
szerv véleményét a köztisztviselők munkavégzésére, munka- és pihenőidejére, jutalmazására,
valamint juttatásaira vonatkozó, a hivatalvezető hatáskörébe utalt szabályozásról.
(3) A helyi munkavállalói érdekképviseleti szerv tájékoztatást kérhet:
a) a (2) bekezdésben felsorolt tárgykörökben készült tervezetek, statisztikai létszám- és
illetményadatok, számítások, elemzések és irányelvek megismerése érdekében,
b) a közszolgálati jogszabályok végrehajtásáról,
c) a helyi megállapodások betartásáról,
d)483 legalább félévente a részmunkaidős és a határozott időre szóló foglalkoztatás
helyzetének alakulásáról.
(4) A helyi munkavállalói érdekképviseleti szerv javaslatot tehet:
a) a közigazgatási szerv részére a köztisztviselőket érintő intézkedésekre,
b) a köztisztviselőket érintő helyi szabályozás egységes értelmezésére, valamint
c) a köztisztviselőket érintő helyi szabályozási tárgykörökre.
(5) A munkahelyi köztisztviselői érdekegyeztetés keretében a képviselő-testület, közgyűlés
köteles kikérni a helyi munkavállalói érdekképviseleti szerv véleményét az illetményalap
mértékének megállapítása tekintetében.
VIII. FEJEZET484
AZ ÜGYKEZELŐK KÖZSZOLGÁLATI JOGVISZONYÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
67. § (1)485 Az ügykezelők közszolgálati jogviszonyában az e törvény 4–7. §-aiban, 9. §-ában,
11. §-ában, 11/B. §-ában, 12–19/A. §-aiban, 21–22/A. §-aiban, 33. §-ában, 37–40/B. §-aiban,
41. § (7)–(9) bekezdésében, 41/A–42. §-aiban, 43. § (1)–(3) és (7) bekezdéseiben, 47. §-ában,
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48. § (1)–(5) bekezdésében, 49/A–49/N. §-aiban, a IV., V., VI. és IX. fejezetében, továbbá az
e fejezetben foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni. A 44. § (1) és (5)
bekezdésében meghatározott szerveknél kinevezett ügykezelő a középiskolai végzettségű
köztisztviselőre irányadó illetménykiegészítésre jogosult. A 44/A. § (2) és (4) bekezdésében
meghatározott önkormányzatoknál kinevezett ügykezelő részére a középiskolai végzettségű
köztisztviselőre irányadó szabályok szerint állapítható meg illetménykiegészítés.
(2) Az ügykezelők szabadságának mértékére a Munka Törvénykönyve 131. §-ában foglaltak
az irányadók.
68. § (1) Az ügykezelőt a közszolgálati jogviszonyban eltöltött idejének megfelelően kell a
fizetési fokozatba besorolni. Az ügykezelőnek a közszolgálati jogviszony keletkezésétől
számított hat hónapon belül ügykezelői alapvizsgát kell tennie. Ha az ügykezelő az
alapvizsgát az előírt határidőt követő hat hónapon belül nem teszi le, közszolgálati
jogviszonya megszűnik.
(2) Nem kell ügykezelői alapvizsgát tennie annak, aki közgazdasági szakközépiskola
igazgatás ügyviteli szakán szerzett képesítéssel, illetőleg közigazgatási alap- vagy
szakvizsgával rendelkezik.
(3) Az ügykezelő – a 31. § (1), (5)–(9) bekezdésében foglaltak értelemszerű alkalmazásával –
ügykezelőkből álló szervezeti egység vezetésére osztályvezetői megbízást kaphat.
(4) Az ügykezelő osztályvezető alapilletménye az illetményalap három és félszerese.
69. § Az ügykezelő tevékenységét legalább ötévenként értékelni kell. Az értékelés
szempontjait – a 34/A–36. §-okban meghatározott minősítési szabályok alapulvételével – a
munkáltatói jogkör gyakorlója határozza meg.
70. §486
IX. FEJEZET
VEGYES RENDELKEZÉSEK
71. § (1) A közszolgálati jogviszonyra a Munka Törvénykönyve487 szabályait akkor kell
alkalmazni, ha e törvény kifejezetten elrendeli.
(2)488 A Munka Törvénykönyve rendelkezéseit az alábbiak szerint kell megfelelően
alkalmazni:
a)489 3. §-ának (1)–(4) bekezdését, 4. §-át, 5–12. §-át, 15–19/A. §-át, 21–28. §-át, 70/A. §-át,
74. §-át, 77. §-át, 84/A. §-át, 85. §-át, 86/B–86/D. §-át, 90. § (1)–(4) és (6) bekezdését, 97. §át, 102. §-ának (1)–(3) bekezdését, 103. §-ának (1)–(2) és (4) bekezdését, 104. §-ának (4)–(5)
bekezdését, 107. §-át, 117. §-ának (1) és (3) bekezdését, 117/A. §-ának (4) bekezdését, 117/B.
§-ának (5) bekezdését, 118. §-ának (2) bekezdését, 118/A. §-ának (4)–(5) bekezdését, 119. §ának (1)–(2) bekezdését és a (4) bekezdését, 120–121. §-át, 123–124/A. §-át, 125. §-ának (1)
bekezdését a b) pont kivételével, valamint (2)–(5) bekezdését, 126. §-át, 127. §-ának (1)–(2)
és (6)–(7) bekezdését, 128. §-ának (1) bekezdését, 129. §-át, 130. §-ának (2) bekezdését, 132.
§ának (1)–(3) bekezdését, 133. §-át, 134. §-ának (11) bekezdését, 135–140/A. §-át, 142/A. §-
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át, 144. §-ának (1) bekezdését, 144/A. §-át, 151. §-ának (2)–(4) bekezdését, 152–153. §-át,
154. §-a (1) bekezdésének első és harmadik mondatát, 155–157. §-át, 159–164. §-át, 165. §ának (2) bekezdését, 166. §-ának (2) bekezdését, 167. §-ának (1) és (3) bekezdését, 168–169.
§-át, 171–172. §-át, 174. §-át, 176–183. §-át, 184. §-ának (1)–(2) bekezdését, 185–187. §-át,
192/C–192/G. §-át, 193–193/A. §-át, 204–205. §-át, 207. §-át;
b)490
c) 110—115. §-ának rendelkezéseit azzal az eltéréssel, hogy a köztisztviselő más
közigazgatási szervvel, illetőleg más munkáltatóval tanulmányi szerződést csak a munkáltatói
jogkör gyakorlójának előzetes engedélyével köthet;
d) 158. §-át azzal, hogy az (1) bekezdés első mondatának rendelkezésétől az e törvény 49/A.
§-ában szabályozott fizetési módok esetén lehet eltérni.
(3) Eltérő rendelkezés hiányában, ahol jogszabály
— munkaviszonyt említ, ott közszolgálati jogviszonyt,
— munkáltatót, ott közigazgatási szervet,
— munkavállalót, ott közszolgálati jogviszonyban állót,
— munkaszerződést, ott kinevezést,
— munkáltatói rendes felmondást, ott felmentést,
— munkaügyi vitát, ott közszolgálati jogvitát,
—491 munkabért, vagy távolléti díjat, ott illetményt,
— hátrányos jogkövetkezménnyel járó intézkedést, ott fegyelmi eljárást,
–492 személyi alapbért, ott a köztisztviselő alapilletményét, illetménykiegészítését, valamint a
vezetői illetménypótlékát is érteni kell.
71/A. §493 A Köztisztviselők Napja július 1-je, amely a közigazgatási szerveknél – a
munkaviszonyban állókra is kiterjedően – munkaszüneti nap.
72. § (1)494 A köztisztviselő besorolásánál (23. §) a munkaviszonyban, állami vezetői
szolgálati jogviszonyban, közszolgálati, közalkalmazotti jogviszonyban, bírósági szolgálati,
igazságügyi alkalmazotti szolgálati, illetve munkaviszonyban, ügyészségi, hivatásos
(szerződéses) szolgálati jogviszonyban, ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban,
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban töltött időt kell alapul venni azzal, hogy a
munkavégzési kötelezettséggel nem járó, megszakítás nélkül hat hónapot meghaladó
időtartamból hat hónapot kell beszámítani. A sor- és tartalékos katonai, valamint a polgári
szolgálat, a 14 éven aluli gyermek ápolására, gondozására, illetve a tartós külszolgálatot
teljesítő dolgozó házastársa által igénybe vett fizetés nélküli szabadság teljes időtartamát
figyelembe kell venni.
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(2)495 Az (1) bekezdés alkalmazása szempontjából az 1992. július 1-jét megelőzően
munkaviszonyban töltött időként jogszabály alapján elismert időtartamból — tekintet nélkül
arra, hogy annak ideje alatt munkavégzésre irányuló jogviszony fennállt-e vagy ilyen
jogviszony fennállása esetén érvényesült-e munkavégzési kötelezettség — hat hónapot be kell
számítani.
(3)496 E törvény alkalmazása során munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonynak tekintendő
különösen a bedolgozói munkaviszony és a munkavégzési kötelezettséget magában foglaló
szövetkezeti tagsági viszony, a szakcsoporti tagsági viszony, a vállalkozási és megbízási
szerződésen alapuló, valamint a személyes közreműködéssel járó gazdasági és polgári jogi
társasági vagy egyéni cég tagjaként végzett tevékenység, valamint az ügyvédi és az egyéni
vállalkozói tevékenység.
(4)497 Az országgyűlési, az európai parlamenti, az önkormányzati képviselői és a
polgármesteri megbízatás időtartamát – ha e megbízatás megszűnését követően a
köztisztviselő ismételten közszolgálati jogviszonyt létesít – a közszolgálati jogviszonyban
töltött időnek kell tekinteni.
(5)498 E törvény alkalmazásában hozzátartozó:
a) az egyeneságbeli rokon és annak házastársa,
b) az örökbe fogadó és a nevelőszülő,
c) az örökbe fogadott és a nevelt gyermek,
d) a testvér, a házastárs, az élettárs,
e) a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.
(6)499 Ahol jogszabály
a) államigazgatási szervet említ, azon közigazgatási szervet;
b) államigazgatási vezetőt vagy ügyintézőt említ, azon köztisztviselőt;
c)500 ügyviteli dolgozót említ, azon ügykezelőt;
d)501 államigazgatási dolgozót említ, azon köztisztviselőt és ügykezelőt kell érteni.
(7)502 E törvény alkalmazásában közigazgatási gyakorlatnak kell tekinteni a közigazgatási
szervnél, illetve annak jogelőd szervénél közszolgálati jogviszonyban, államigazgatási
munkaviszonyban töltött időt tekintet nélkül arra, hogy a jogviszony folyamatosan fennállt-e
vagy sem.
73. § (1) E törvény 21. § (1) bekezdésében foglaltakat csak a törvény hatálybalépése után kiírt
választásnál kell alkalmazni.
(2) Az e törvény hatálya alá tartozó szervek jegyzékét a Kormány teszi közzé.503
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(3) E törvény hatálybalépését követően a közigazgatási szerv létrehozásakor rendelkezni kell
vezetőjének és alkalmazottainak jogállásáról.
(4)504
(5) E törvény hatálybalépésével az 1. § (1) és (2) bekezdésében felsorolt szerveknél
foglalkoztatottak munkaviszonya közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Az érintetteket e
törvény hatálybalépését követő hat hónapon belül — a közszolgálati idő és az iskolai
végzettség alapján — be kell sorolni. Aki az e törvényben előírt feltételeknek nem felel meg,
csak ideiglenes besorolást kaphat.
(6)–(7)505
74. § (1) E törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő fegyelmi eljárást e törvény szabályai
szerint kell lefolytatni. A fegyelmi határozattal összefüggő munkaügyi pert meg kell
szüntetni, és a munkáltatói jogkör gyakorlója a megszüntetésről szóló határozat kézbesítését
követő 30 napon belül indíthatja meg a fegyelmi eljárást.
(2) Amennyiben a fegyelmi határozatban nem elbocsátás büntetés került kiszabásra, az
újonnan lefolytatott fegyelmi eljárásban hivatalvesztés büntetés nem szabható ki.
75. § (1)506 E törvény által előírt közigazgatási alapvizsga-kötelezettségnek 1995. december
31-ig kell eleget tenni. E határidő eredménytelen elteltével — a 25. § (7) bekezdésében
foglaltakra is figyelemmel — a közszolgálati jogviszony megszűnik.
(2)507
(3)508 A köztisztviselő véglegesen csak akkor sorolható be, ha a besoroláshoz szükséges, a
törvényben előírt vizsgafeltételeknek eleget tett, kivéve, ha 1992. július 1-jén a
nyugdíjkorhatár eléréséhez
a) közigazgatási alapvizsga esetén öt évnél,
b)509 kevesebb idő van hátra.
(4)510
(5) E törvény hatálybalépésekor központi közigazgatási szerv alaptevékenységét ellátó
szervezeti egységében dolgozó középfokú végzettségű köztisztviselő közszolgálati
jogviszonya — a 7. § (5) bekezdésében meghatározott feltétel hiánya miatt — nem
szüntethető meg, ha
a) az öregségi nyugdíjkorhatára eléréséig kevesebb, mint öt év van hátra, vagy
b) felsőfokú oktatási intézményben alapképzésben legkésőbb az 1993/94-es oktatási tanévben
megkezdi tanulmányait és az előírt idő alatt a képesítést megszerzi.
(6) Az (5) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott feltételek hiányában nem lehet
megszüntetni a közszolgálati jogviszonyt, ha központi közigazgatási szerv
alaptevékenységéhez nem tartozó feladatot ellátó szervezeti egységében történő alkalmazásra
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lehetőség van. Ha a köztisztviselő ehhez az alkalmazáshoz nem járul hozzá, akkor a
közszolgálati jogviszonya e törvény erejénél fogva megszűnik.
(7)511 A 25. § (3)–(4) bekezdéseinek rendelkezései és a 68. § (1) bekezdésének az ügykezelői
alapvizsgára vonatkozó rendelkezései nem alkalmazhatók azzal a köztisztviselővel és
ügykezelővel szemben, aki kinevezésekor vagy a közalkalmazotti jogviszonyt, hivatásos
szolgálati jogviszonyt szabályozó jogszabályok hatálya alá tartozó szervektől történő
áthelyezésekor az öregségi nyugdíjra már jogosultságot szerzett.
(8)512 A köztisztviselő az összeférhetetlenségi okot e törvény hatálybalépésétől számított 30
napon belül köteles megszüntetni. E határidő elmulasztása esetén a 22. §-ban foglalt
rendelkezéseket kell alkalmazni.
(9)513 E törvény hatálybalépése előtt vezetett adatnyilvántartást az új nyilvántartás
bevezetéséig — az e törvényben meghatározott adatok körére kiterjedően — folyamatosan
vezetni kell.
(10)514 E törvény hatálybalépése előtt elnyert főtanácsosi és tanácsosi cím a végleges
besorolással megszűnik, de a címmel járó pótlékot az illetménybe be kell építeni.
76. § (1) Ez a törvény — a (2) bekezdésben foglaltak kivételével — 1992. július 1-jén lép
hatályba.
(2)515 Az illetményrendszer szabályai e törvény kihirdetésének napján lépnek hatályba. E
szabályokat — kivéve az illetményrendszer szerinti illetményeket — 1992. január 1-jétől
alkalmazni kell. Az illetményrendszer szerinti illetményeket 1995. január 1-jéig kell elérni.
Az illetményrendszerre vonatkozó kedvezőbb szabályok 1992. január 1-jétől alkalmazhatók
azon szerveknél, ahol ennek feltételeit bérmegtakarításból, illetve költségvetési fedezetből
(címzett tartalékból) tudják biztosítani. Az illetményalap mértéke 1992. évben 15 000 Ft.
(3) E törvény hatálybalépése után létesített közszolgálati jogviszonyban a köztisztviselő
számára megállapított illetmény nem lehet magasabb az e törvény szerint járó illetménynél.
(4)516 E törvény hatálybalépésével közszolgálati jogviszonyba kerülő köztisztviselő
illetménye — az új illetményrendszer bevezetése miatt — nem csökkenhet.
(5) E törvény alapján végkielégítésre e törvény hatálybalépését követő időpontban felmentett
köztisztviselő jogosult.
77. §517 (1) Ha e törvény hatálybalépését követően jogszabály által meghatározott fontos és
bizalmas munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő nem felel meg az állami élet és a
nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági feltételeknek, a hivatali
szervezet vezetője kezdeményezi a köztisztviselő – vezető esetében a vezetői megbízás,
kinevezés visszavonásával együtt – képzettségének és iskolai végzettségének megfelelő
enyhébb megítélésű fontos és bizalmas munkakörbe vagy fontos és bizalmasnak nem
minősülő munkakörbe történő áthelyezését.
(2) Ha a köztisztviselő az áthelyezést nem fogadja el, a hivatali szervezet vezetője
kezdeményezi a közszolgálati jogviszony megszüntetését közös megegyezéssel. Ha a
köztisztviselő ehhez nem járul hozzá, a közszolgálati jogviszonyt az 1995. évi CXXV.
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törvény (a továbbiakban: Nbt.) 72. §-ának (2) bekezdésében meghatározott tájékoztatás
időpontjával azonnali hatállyal meg kell szüntetni.
(3) Ha a köztisztviselő úgy nyilatkozik, hogy a fontos és bizalmas munkakörrel együttjáró
kötelezettségeknek nem kívánja magát alávetni, úgy kell tekinteni, mint aki a biztonsági
feltételeknek nem felel meg, s közszolgálati jogviszonya a törvény erejénél fogva megszűnik.
(4) Ha a hivatali szervezet vezetője a nemzetbiztonsági szolgálattól kapott tájékoztatás alapján
úgy dönt, hogy a fontos és bizalmas munkakörben foglalkoztatott köztisztviselő nem felel
meg az állami élet és a nemzetgazdaság jogszerű működéséhez szükséges biztonsági
feltételeknek, de a köztisztviselő az Nbt. 72. §-ának (3) bekezdése alapján panasszal él a
biztonsági szakvéleményben szereplő megállapításokkal kapcsolatban, a tájékoztatás
időpontjától kezdődően a panasz elbírálásáig a köztisztviselőt a munkavégzés alól fel kell
menteni. A felmentés idejére a köztisztviselő illetményre jogosult.
(5) Az Nbt. 72. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szakvéleményről szóló tájékoztatást a
titkos ügykezelés szabályai szerint kell kezelni.
78. §518 (1)519 A hivatali szervezet vezetője – ide nem értve a helyettesítést – rendkívüli,
célhoz köthető feladatot állapíthat meg a köztisztviselő részére, amelynek teljesítése a
munkakör ellátásából adódó általános munkaterhet jelentősen meghaladja (a továbbiakban:
célfeladat). A hivatali szervezet vezetője a célfeladat eredményes végrehajtásáért – a
köztisztviselő illetményén felül, írásban, a célfeladat megállapításakor vagy teljesítésének
igazolásakor – céljuttatást határoz meg a megállapított személyi juttatások előirányzatán
belül. A céljuttatás teljesítés igazolásakor történő meghatározásáról a kifizetést megelőzően,
kifizetéséről, annak összegéről, a köztisztviselők besorolása szerinti megoszlásáról a hivatali
szervezet vezetője tájékoztatja a közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért
felelős minisztert.
(2) A köztisztviselő számára tárgyévben megállapított céljuttatások együttes összege nem
haladhatja meg a köztisztviselő egyévi illetményének 50%-át.
(3) A köztisztviselő a céljuttatásra akkor jogosult, ha a célfeladat eredményesen teljesült és
azt a hivatali szervezet vezetője igazolta.
(4) A hivatali szervezet vezetője alatt, az (1)–(4) bekezdés szerinti jogosultság gyakorlása
szempontjából, a 43. § (4)–(5) bekezdésében foglaltakat kell érteni.
(5) A célfeladat nem lehet azonos a teljesítményértékelés során a köztisztviselő részére
megállapított feladattal.
78/A. §520
79. §521 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg a közélet tisztasága
szempontjából jelentős érzékenységgel rendelkező munkaköröket.
80. § (1)522 A Kormány rendeletben határozza meg
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a)523 a képesítésre, képzésre, közigazgatási felsővezetői képzésre, továbbképzésre,
közigazgatási alap- és szakvizsgára, az ügykezelői alapvizsgára, a közigazgatási
vezetőképzésre,524
b) a közszolgálati nyilvántartásra,525
c) a közszolgálati jogviszonnyal összefüggő személyi iratokra,526
d)527 a nemzeti szakértőként az Európai Unió intézményeiben alkalmazott köztisztviselők
közszolgálati jogviszonyára, sajátos jogállására,528
e)529 a Magyar Közigazgatási Ösztöndíjra,530
f)531 a köztisztviselők, ügykezelők ideiglenes (három hónapot meg nem haladó) külföldi
kiküldetésére,532
g) a tartalékállományba helyezésre,533
h)534 a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által, e törvény alapján
folytatott adatfeldolgozásra,
i)535 a közigazgatási szakmai gyakorlatra,
j)536 a közigazgatási versenyvizsga rendjére, szervezésére, lebonyolítására, teljesítésére,
költségeire, a vizsgakövetelmények szintjére, tárgyköreire és megállapításának rendjére,
valamint a közigazgatási versenyvizsga vizsgaszabályzatára,537
k)538 a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által, e törvény alapján
vezetett nyilvántartásokra, adatkezelésre és adatszolgáltatásra,539
l)540 a kormányzati személyügyi igazgatási feladatokat ellátó szerv által lefolytatott
pályáztatás rendjére, annak szervezésére és lebonyolítására, a kompetencia-vizsgálatra és a
toborzási adatbázisra541 vonatkozó további szabályokat.
(2)542 A közigazgatási minőségpolitikáért és személyzetpolitikáért felelős miniszter szervezi,
összehangolja a köztisztviselők képzését, továbbképzését, átképzését, ellátja a közigazgatási
vezetőképzéssel kapcsolatos feladatokat.
(3)543 Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg az Európai Unió
magyar soros elnökségében közvetlenül résztvevő köztisztviselők kiválasztására, valamint
többletmunkájukhoz és képzési többletterhükhöz kapcsolódó anyagi elismerésük feltételeire,
módjára és mértékére vonatkozó szabályokat, továbbá a képzésükre és a képzéssel
kapcsolatos kötelezettségükre vonatkozó eltérő szabályokat.544
(4)545 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben szabályozza a tartós külszolgálatot
teljesítő köztisztviselők, ügykezelők tartós külszolgálatra történő kihelyezésének és a tartós
külszolgálat megszűnésének feltételeit, rendjét, valamint a tartós külszolgálatot teljesítő
személyeket megillető juttatásokra és a munkavégzés sajátos feltételeire vonatkozó további
szabályokat.546
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(5)547 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a szolgáltató központot rendeletben jelölje ki.
(6)548 Felhatalmazást kap a Kormány, hogy az e törvény VI. fejezetében a szolgáltató központ
számára megállapított hatáskörök 2009. március 1-jéig történő gyakorlására más szervet vagy
szerveket jelöljön ki.
(8)549 Felhatalmazást kap a külpolitikáért felelős miniszter, hogy rendeletben részletesen
szabályozza a tartós külszolgálatot teljesítő köztisztviselők külföldi munkavégzésének sajátos
szabályait, valamint alapellátmányának kifizetésének szabályait.550
81. §551 Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a munkaidő szervezésének néhány vonatkozásáról szóló, a Tanács 93/104/EK irányelvével,
b) a munkáltatónak a munkavállalóval szembeni, a szerződés, illetve a munkaviszony
feltételeiről való tájékoztatási kötelezettségéről szóló, a Tanács 91/533/EGK irányelvével,
c) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a határozott ideig tartó munkavégzéssel
kapcsolatosan kötött keretmegállapodásról szóló, a Tanács 1999/70/EK irányelvével,
d) az UNICE, az ETUC és a CEEP által a részmunkaidőről kötött keretmegállapodásról szóló,
a Tanács 97/81/EK irányelvével az Mt. irányadó rendelkezéseivel együtt;
e)552 az Európai Parlament és a Tanács 2004/38/EK irányelve (2004. április 29.) az Unió
polgárainak és családtagjaiknak a tagállamok területén történő szabad mozgáshoz és
tartózkodáshoz való jogáról, valamint az 1612/68/EGK rendelet módosításáról, továbbá a
64/221/EGK, a 68/360/EGK, a 72/194/EGK, a 73/148/EGK, a 75/34/EGK, a 75/35/EGK, a
90/364/EGK, a 90/365/EGK és a 93/96/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről, 24. cikk.
1. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez553
MINŐSÍTÉSI LAP
1. Személyi adatok:
Név (születési név): ..................................
Anyja neve: ...........................................
Születési hely: .......................................
Születési idő: ........................................
Besorolás: ............................................
Vezetői megbízatás: ..................................
2. a) Az adott pályaszakasz kezdete: ...................
b) A minősítés időpontja: ..............................
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c) Az előírtnál rövidebb vagy hosszabb várakozási idő indoka: ..............................
3.554 A jogszabályban előírt, a kormányprogramban, a Kormány munkatervében és
törvényalkotási programjában, az önkormányzat ciklusprogramjában és munkatervében és a
közigazgatási szerv munkatervében, valamint a munkáltató által meghatározott feltételek,
feladatok: ....................
4. Szempontok a feltételek és feladatok teljesítésének megítéléséhez:
a) Szakmai ismeret és jártasság
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
b) Elemzőkészség
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
c) Ítélőképesség
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
d) Pontosság
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
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3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
e) Írásbeli kifejezőkészség
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
f) Szóbeli kifejezőkészség
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
g) Felelősségérzet
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
h) Hivatástudat
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
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4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
i) Kapcsolatteremtő, -fenntartó készség
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
j) Szorgalom, igyekezet
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
Vezető esetében (amennyiben több köztisztviselőt, illetve ügykezelőt irányít):
k) A vezetett csoport munkájának színvonala
1. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
l) A munka szervezettsége
l. Kiemelkedő
2. Átlag feletti
3. Átlagos
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4. Átlag alatti
5. Nem kielégítő
5. A minősítő által lényegesnek tartott egyéb szempontok: .....................................................
6. A minősített alkalmasságának megítélése (a 4—5. pontban megjelölt szempontok alapján)
1. Kiválóan alkalmas
2. Alkalmas
3. Kevéssé alkalmas
4. Alkalmatlan
A minősítést a minősítettel ismertettem.
minősítő neve, aláírása: ........................
beosztása: ........................
A minősítés tartalmát megismertem.
Észrevételeim:
………………………………
minősített aláírása
Az érdekképviseleti szerv észrevételei:
2. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez555
ILLETMÉNYRENDSZER
ILLETMÉNYRENDSZER
I. BESOROLÁSI OSZTÁLY (felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők)
Fizetési fokozat

Közszolgálati jogviszony időtartama (év)

Szorzószám

Gyakornok

1

0–1

3,1

Fogalmazó

2
3

1–2
2–3

3,2
3,3

Tanácsos

4
5
6

3–4
4–6
6–8

3,5
3,7
3,9

Vezető-tanácsos

7

8–10

4,2

Besorolási fokozat megnevezése
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8
9
10

10–12
12–14
14–16

4,4
4.6
4,8

Főtanácsos

11
12
13

16–19
19–22
22–25

5,1
5,2
5,3

Vezető-főtanácsos

14
15
16
17

25–29
29–33
33–37
37 év felett

5,6
5,7
5,8
6,0

II. BESOROLÁSI OSZTÁLY (középiskolai végzettségű köztisztviselők)
Fizetési fokozat

Közszolgálati jogviszony időtartama (év)

Szorzószám

Gyakornok

1

0–2

1,79

Előadó

2
3
4
5
6

2–4
4–6
6–8
8–10
10–12

1,9
2,0
2,2
2,25
2,3

Főelőadó

7
8
9
10
11
12
13

12–15
15–18
18–21
21–24
24–27
27–29
29–31

2,5
2,6
2,65
2,7
2,8
2,85
2,9

Főmunkatárs

14
15
16
17

31–33
33–35
35–37
37 év felett

3,3
4,0
4,2
4,4

Fizetési fokozat

Közszolgálati jogviszony időtartama (év)

Szorzószám

1
2
3
4
5
6

0–2
2–10
10–20
20–30
30–37
37 év felett

1,79
1,87
2,0
2,25
2,5
2,75

Besorolási fokozat megnevezése

III. BESOROLÁSI OSZTÁLY (ügykezelők)
Besorolási fokozat megnevezése

Ügykezelő

3. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez
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A KÖZSZOLGÁLATI ALAPNYILVÁNTARTÁS
ADATKÖRE
A köztisztviselő
I/A.556
–557 neve (születési neve), neme
– születési helye, ideje
– anyja neve
– lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely, telefonszám
– családi állapot
– adóazonosító jele
– társadalombiztosítási azonosító jele
–558 fizetési számlaszáma [49/A. § (1) bek.]
–559 email címe
–560 fényképe
I/B.561
– eltartott gyermeke(i)
– neve
– születési helye, ideje
– anyja neve
– lakóhely, lakáscím, tartózkodási hely
– adóazonosító jele
– társadalombiztosítási azonosító jele
II.562
– legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
– szakképzettsége(i)
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– iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i), valamint meghatározott
munkakör betöltésére jogosító okiratok adatai
– tudományos fokozata
– idegennyelv-ismerete
– képzésre, továbbképzésre, vezetőképzésre, átképzésre vonatkozó adatai
III.563 A korábbi foglalkoztatásra vonatkozó adatok
– a munkahely megnevezése
– jogviszony típusának megnevezése
– beosztás
– besorolás
– munkakör
– jogviszony kezdő/befejező dátuma
– a megszűnés módja
IV.564
— a közszolgálati jogviszony kezdete, a kiszámításánál figyelmen kívül hagyandó
időtartamok
— állampolgársága
— a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány száma, kelte
— közigazgatási alapvizsga adatai
— közigazgatási szakvizsga adatai
— a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok
— esküokmány száma, kelte
– közigazgatási versenyvizsga adatai
–565 a munkaköri alkalmassági vizsgálat eredményének adatai
V.566
– az alkalmazó közigazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
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– e szervnél a közszolgálati jogviszony kezdete
– köztisztviselő jelenlegi besorolása, besorolásának időpontja
– munkakör(ök) megnevezése és a betöltés időtartama, FEOR szám
– vezetői kinevezésének, megbízásának, valamint annak meghosszabbításának és
megszűnésének adatai
– címadományozás, jutalmazás, kitüntetés adatai
– a minősítések időpontja
– hatályos fegyelmi büntetés
– pályázatának adatai
– kompetencia adatai
– próbaidejének adatai
VI.567
– személyi juttatások nyilvántartása a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai
információs rendszer figyelembevételével
VII.568
— a köztisztviselő munkából való távollétének jogcíme és időtartama
– kormányzati kirendelésének adatai
VIII.569
— a közszolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai, a felmentési időtartam adatai.
IX.570
– a 21. § (2)–(3) bekezdésében foglaltakkal összefüggő adatai
X.571
XI.572
– az állami készfizető kezességvállalással összefüggő adatok (a hitelszerződést kötő
pénzintézet neve, címe; az állami kezességvállalással biztosított hitel nagysága; a hitel
lejártának időpontja).
4. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez
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KÖZPONTI
KÖZSZOLGÁLATI NYILVÁNTARTÁS
ADATKÖRE
A köztisztviselő
I.
— technikai azonosító kódja
II.573
– neme
– születési ideje
– ügykezelő állampolgársága
III.
— legmagasabb iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
— szakképzettsége(i)
— iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítése(i)
— tudományos fokozata
— idegennyelv-ismerete
IV.574
— a közszolgálati jogviszony kezdete
— a közigazgatási alapvizsga adatai
— a közigazgatási szakvizsga adatai
— a jubileumi jutalom és a végkielégítés mértéke kiszámításának alapjául szolgáló
időtartamok adatai
– közigazgatási versenyvizsga adatai
V.575
– az alkalmazó közigazgatási szerv neve, székhelye, statisztikai számjele
– e szervnél közszolgálati jogviszonyának kezdete
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– jelenlegi besorolása, vezetői kinevezésének, megbízásának, valamint annak
meghosszabbításának és megszűnésének adatai
– címadományozásra vonatkozó adatok
– pályázatának adatai
– próbaidejének adatai
– kormányzati kirendelésének adatai
VI.576
– képzéssel, továbbképzéssel, vezetőképzéssel, átképzéssel összefüggő adatok
VII.577
— a közszolgálati jogviszony megszűnésének, valamint a végleges és határozott idejű
áthelyezés időpontja, módja, a végkielégítés adatai, a felmentési időtartam adatai
VIII.578
5. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez579
A tartalékállományba helyezett közszolgálati jogviszonyban állók nyilvántartásának
adatköre
A köztisztviselő
I.
– neve
– technikai azonosítója
– születési ideje
– lakcím adatai (lakóhelye, tartózkodási helye), telefonszáma
II.
– iskolai végzettsége (több végzettség esetén valamennyi)
– képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
– képzés időtartama, végzés időpontja
– szakképzettségei
– iskolarendszeren kívüli oktatás keretében szerzett szakképesítései
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– tudományos fokozata
– idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
– közigazgatási alapvizsga, közigazgatási szakvizsga és közigazgatási versenyvizsga
megszerzésének időpontja, oklevél száma
III.580
a jelenlegi munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
a korábbi közigazgatási jellegű munkáltató megnevezése, tevékenységi területe, valamint az
ott jogviszonyban töltött időtartamok
szakmai tapasztalat
beosztás
besorolás
feladatkör/munkakör megnevezése, célja
feladatkörhöz/munkakörhöz tartozó főbb feladatok
a megszűnés módja
IV.
– az alkalmazó közigazgatási szerv neve és címe
– a tartalékállományba helyezés időpontja
– a tartalékállományba helyezés időtartama
– kompetencia-vizsgálat adatai
V.
– közszolgálati jogviszonyának időtartama
– besorolási osztálya, fokozata
– fizetési fokozata
– illetménye
– adományozott címe
6. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez581
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7. számú melléklet az 1992. évi XXIII. törvényhez582
A toborzási adatbázis adatköre
I.
– név
– születési hely, idő
– lakcím, telefonszám, email cím
II.
– szakmai tapasztalat
– munkáltató megnevezése, tevékenységi területe
– betöltött feladatkör/munkakör
– időtartam
III.
– iskolai végzettség
– képző intézmény megnevezése (kar, szak megjelölésével)
– képzés időtartama, végzés időpontja
– idegen nyelv ismerete (szintje, típusa)
– közigazgatási versenyvizsga megszerzésének időpontja, oklevél száma, eredménye
– informatikai ismeretek
IV.
– területek, amelyekről pályázat kiírása esetén hírlevélben értesülni szeretne.

A törvényt az Országgyűlés az 1992. március 31-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja:
1992. május 5.
1

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.
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3

Az 1. § (2) bekezdése a 2010: CLVIII. törvény 122. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg, alkalmazására lásd e módosító törvény 119. § (5)–(6) bekezdését.

4

Az 1. § (3) bekezdését az 1997: LXXIX. törvény 53. §-ának (8) bekezdése iktatta a
szövegbe, egyidejűleg a korábbi (3) bekezdés számozását (4) bekezdésre változtatva. A (3)
bekezdés a 2007: III. törvény 1. §-ával megállapított, a 2010: XLIII. törvény 83. § b) pontja, a
2010: LVIII. törvény 72. § k) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi
módosító törvény 76. §-át.

Az 1. § új (4) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 2. §-a iktatta be, egyidejűleg a korábbi
(4)–(8) bekezdés számozását (5)–(9) bekezdésre változtatva. Az 1. § (4) bekezdése a 2010:
XLIII. törvény 87. §-a szerint módosított szöveg.
5

6

Az 1. § (4) – eredeti (3) – bekezdését az 1996: CXXIV. törvény 76. §-ának (1) bekezdése
iktatta be, egyidejűleg a korábbi (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. A (4)
bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta a 2007: LXXXIII. törvény 2. §-a.

7

Az 1. § (5) bekezdésének számozását a 2007: LXXXIII. törvény 2. §-a (6) bekezdésre
változtatta, hatályon kívül helyezte a 2007: CLII. törvény 25. §-ának b) pontja.

8

Az 1. § (6) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövegét
újonnan a 2003: XLV. törvény 1. § (2) bekezdése állapította meg, számozását (7) bekezdésre
változtatta a 2007: LXXXIII. törvény 2. §-a.

9

Az 1. § (7) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be, számozását (8)
bekezdésre változtatta a 2007: LXXXIII. törvény 2. §-a.

10

Az 1. § (7) bekezdésének új b) pontját a 2003: XLV. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be,
egyidejűleg az eredeti b)–c) pont jelölését c)–d) pontra változtatva.

11

Az 1. § (7) bekezdése eredeti b) pontjának jelölését c) pontra változtatta a 2003: XLV.
törvény 1. § (3) bekezdése.
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12

Az 1. § (7) bekezdése eredeti c) pontjának jelölését d) pontra változtatta a 2003: XLV.
törvény 1. § (3) bekezdése.

13

Az 1. § (8) bekezdésének e) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 3. §-a iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés a) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

14

Az 1. § (8) bekezdésének f) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 3. §-a iktatta be.

15

Az 1. § (8) bekezdésének g) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 3. §-a iktatta be.

16

Az 1. § (8) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 1. § (3) bekezdése iktatta be, szövegét
újonnan a 2003: XLV. törvény 1. § (4) bekezdése állapította meg, számozását (9) bekezdésre
változtatta a 2007: LXXXIII. törvény 2. §-a.

17

A 2. § a) pontját a 2006: LVII. törvény 77. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

18

A 2. § b) pontja a 2001: XXXVI. törvény 2. §-ával megállapított, a 2007: XC. törvény 21. §
(1) bekezdésének c) pontja, a 2007: CXLVI. törvény 28. § b) pontja, a 2010: XLIII. törvény
89. § a) pontja szerint módosított szöveg.

19

A 2. § c) pontját az 1997: CI. törvény 2. §-a iktatta a szövegbe.

20

A 2. § d) pontja az 1997: CI. törvény 2. §-ával beiktatott, újonnan a 2001: XXXVI. törvény
2. §-ával megállapított szöveg.

21

A 3. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.
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22

A 3. § (2) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül
helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

23

A 3. § (3) bekezdését a 2004: CXXII. törvény 8. § (1) bekezdése iktatta be.

24

Lásd a 2004: CXXII. törvényt.

25

A 3. § (4) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (1) bekezdése iktatta be, a 2010: LVIII.
törvény 75. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi
módosító törvény 76. §-át.

26

A 4. § a 2001: XXXVI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg. A 2003: XLV. törvény 137.
§ (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a Ktv. alapján hozott rendeleteit a 2003. július 1jét követő 120 napon belül köteles felülvizsgálni.

27

Az 5. § a 2003: XLV. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

28

A 6. § az 1997: CI. törvény 4. §-ával megállapított szöveg.

29

A 6. § (1) bekezdése a 2007: III. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

A 2003: XLV. törvény 137. § (1) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetőjének
általános szabályozási hatáskörébe tartozó tárgykörökről egységesen a közszolgálati
szabályzatban kell rendelkezni.
30

31

A 7. § (1) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

32

A 7. § új (2) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 7. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe,
egyidejűleg az eredeti (2)–(5) bekezdés számozását (3)–(6) bekezdésre változtatva. A 7. § (2)
bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül helyezte,

853

újonnan a 2010: CXLVII. törvény 5. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító
törvény 110. § (3) bekezdését.

33

Lásd az 1994. évi XXXIV. törvényt.

34

A 7. § eredeti (2) bekezdésének számozását (3) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI.
törvény 7. § (2) bekezdése, szövege e módosító törvény 7. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

35

Lásd a 29/2008. (XI. 7.) PM rendeletet.

36

A 7. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI.
törvény 7. § (2) bekezdése, szövege e módosító törvény 102. § (4) bekezdése szerint
módosított szöveg.

37

A 7. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI.
törvény 7. § (2) bekezdése, e módosító törvény 102. § (2) bekezdésének alapján a 7. § (5)
bekezdése 2004. január 1-jén hatályát vesztette.

38

A 7. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI.
törvény 7. § (2) bekezdése, a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés c) pontja hatályon kívül
helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.

39

A 7. § (7) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 7. § (5) bekezdése iktatta be, hatályon kívül
helyezte a 2007: CLII. törvény 25. §-ának b) pontja.

40

A 7. § (8) bekezdését a 2004: XXIX. törvény 10. §-a iktatta be, szövege a 2007: I. törvény
97. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A (8) bekezdést a 2007: LXXXIII. törvény 5. §
(2) bekezdése „az Európai Szociális Kartáról szóló megállapodásban résztvevő államok
állampolgáraival” szövegű c) ponttal egészítette ki, ez a módosítás azonban – tekintettel a (8)
bekezdés szerkezetére – nem átvezethető.
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A 2001: XXXVI. törvény 102. § (9) bekezdése alapján, ha 2001. július 1-jén a jegyző
másik jegyző helyettesítése céljából egynél több további közszolgálati jogviszonyt tart fenn, e
jogviszonyokat egy kivételével 2001. július 1-jétől számított 120 napon belül köteles
megszüntetni.
41

42

A 8. § (1) bekezdése az 1995: XLVIII. törvény 94. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

43

A 8. § (1) bekezdésének a) pontja a 2007: LXXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésével
megállapított szöveg.

44

A 8. § (1) bekezdésének b) pontja az 1997: CI. törvény 6. §-ával megállapított szöveg.

45

A 8. § (2) bekezdésének a) pontja a 2007: LXXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésével
megállapított szöveg.

46

A 8. § (3) bekezdése az 1995: XLVIII. törvény 94. §-ának (2) bekezdésével megállapított
szöveg.

47

A 8. § (3) bekezdésének a) pontja a 2007: LXXXIII. törvény 6. § (3) bekezdésével
megállapított szöveg.

48

A 8. § (4) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 8. § (4) bekezdése iktatta a szövegbe.

49

A 9. § (2) bekezdése az 1997: CI. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

50

A 9. § (3) bekezdését az 1997: CI. törvény 7. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte az
1999: CXXV. törvény 94. §-ának (1) bekezdésének b) pontja.

51

A 10. § előtti cím az 1997: CI. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.
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52

A 10. § a 2011: LII. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

53

A 10/A. §-t a 2007: LXXXIII. törvény 8. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2010:
XLIII. törvény 89. § a) pontja.

54

A 10/B. §-t a 2007: LXXXIII. törvény 9. §-a iktatta be, e módosító törvény 40. § – 2008:
LXXXII. törvény 26. § (5) bekezdése és 30. § (2) bekezdése szerint módosított – (1)
bekezdése alapján a minisztérium, a Miniszterelnöki Hivatal vezetőire és a kormányhivatal
vezetőjére 2008. január 1-jétől, a központi hivatal és kormányhivatal vezetőire 2008. július 1jétől, a központi államigazgatási szervek területi szerveinek vezetőire, helyi szerveit
vezetőkre, a Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási szerveinek és a helyi
önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező szerveknek a vezetőire
2009. július 1-jétől kell alkalmazni.

55

A 10/B. § (1) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 87. §-a, a 2010: CLIII. törvény 9. § (11)
bekezdése szerint módosított szöveg.

56

A 10/B. § (4) bekezdését a 2010: CLIII. törvény 9. § (10) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

57

A 10/B. § (6) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 9. § (11) bekezdése szerint módosított
szöveg.

58

A 10/B. § (8) bekezdés c) pontja a 2010: XLIII. törvény 83. § b) pontja, a 2010: LVIII.
törvény 72. § k) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító
törvény 76. §-át.

59

A 10/C. §-t a 2007: LXXXIII. törvény 10. §-a iktatta be. E módosító törvény 40. § (3)
bekezdése alapján versenyvizsga 2009. január 1-jétől szervezhető.

60

A 10/C. § (1) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (4) bekezdésével megállapított
szöveg.
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61

A 10/C. § (5) bekezdését a 2010: XLIII. törvény 89. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

62

A 11. § (1) bekezdése a 2003: XLV. törvény 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

63

A 11. § (2) bekezdése a 2003: XX. törvény 47. §-ával megállapított szöveg.

64

A 11. § (3) bekezdését újonnan a 2004: CXXII. törvény 8. § (2) bekezdése iktatta be.

65

A 11. § eredeti (3) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI.
törvény 10. § (2) bekezdése, szövege a 2003: XLV. törvény 5. § (2) bekezdésével
megállapított, a 2008: CX. törvény 10. § (4) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

66

A 11. § eredeti (4) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI.
törvény 10. § (2) bekezdése, szövege e módosító törvény 10. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

67

A 11. § eredeti (5) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI.
törvény 10. § (2) bekezdése, szövege e módosító törvény 10. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

68

A 11. § (7) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 10. § (4) bekezdése iktatta a szövegbe. E
módosító törvény 106. § (8) bekezdése alapján, ha a munkáltatói jogkör gyakorlója a 2001.
július 1-jén fennálló közszolgálati jogviszony tekintetében nem a 11. § (7)–(8) bekezdésében
foglaltaknak megfelelően járt el, 2001. július 1-jétől számított 60 napon belül köteles a
tájékoztatást írásban megadni.

69

A 11. § (8) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 10. § (4) bekezdése iktatta a szövegbe.

70

A 11/A. §-t az 1997: CI. törvény 10. §-a iktatta be, szövege a 2010: LVIII. törvény 66. § (3)
bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.
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71

A 11/A. § (4) bekezdése a 2010: XC. törvény 85. § (1) bekezdésével megállapított szöveg,
alkalmazására lásd e módosító törvény 92. §-át.

72

A 11/B. §-t az 1997: CI. törvény 11. §-a iktatta be, szövege a 2007: LXXXIII. törvény 11.
§-ával megállapított szöveg.

73

A 12. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 12. §-ával megállapított és a 2009: CLV.
törvény 42. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

74

A 12. § (3) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 12. §-a iktatta a szövegbe.

75

A 12/A. §-t a 2009: CXLIX. törvény 14. § (1) bekezdése iktatta be.

76

A 13. § a 2001: XXXVI. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

77

A 14. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 14. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

78

A 14. § (1) bekezdés c) pontja alkalmazása szempontjából a 2010: XLII. törvény 5. § (2)
bekezdése alapján a 2010: XLII. törvény 2. §-ában megjelölt minisztériumot, illetve
közigazgatási szervet kell közigazgatási szervnek tekinteni.

79

A 14. § (2) bekezdésének utolsó mondatát az 1995: XLVIII. törvény 95. §-ának (1)
bekezdése iktatta a szövegbe.

80

A 14. § (3) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 95. §-ának (1) bekezdése iktatta be,
szövege a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

858

81

A 14. § (3a) bekezdését a 2010: CLIII. törvény 9. § (1) bekezdése iktatta be.

82

A 14. § (4) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 14. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

83

A 14. § (5) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 14. § (3) bekezdése iktatta a szövegbe. E
módosító törvény 106. § (9) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2001. július 1-jét követően
elrendelt átirányításra kell alkalmazni.

84

A 14. § (6) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 14. § (3) bekezdése iktatta a szövegbe. E
módosító törvény 106. § (9) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2001. július 1-jét követően
elrendelt átirányításra kell alkalmazni, a 106. § (10) bekezdése alapján az időbeli korlátozást –
a 2001. július 1-jétől kezdődő, december 31-ig tartó időszakra figyelemmel – arányosan kell
megállapítani és alkalmazni.

85

A 14. § (7) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 14. § (3) bekezdése iktatta a szövegbe. E
módosító törvény 106. § (10) bekezdése alapján az időbeli korlátozást – a 2001. július 1-jétől
kezdődő, december 31-ig tartó időszakra figyelemmel – arányosan kell megállapítani és
alkalmazni.

86

A 14/A. §-t a 2005: CLXXX. törvény 5. §-a iktatta be, e módosító törvény 13. § (3)
bekezdése alapján a részmunkaidőben történő foglalkoztatás lehetőségének felülvizsgálatát a
munkáltató első ízben legkésőbb 2006. május 31-ig köteles elvégezni.

87

A 14/B. §-t a 2009: CXXVI. törvény 21. §-a iktatta be.

88

A 15. § az 1997: CI. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

89

A 15. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

90

A 15. § (1) bekezdés i) pontját a 2011: LII. törvény 10. § (1) bekezdése iktatta be.
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91

A 15. § (1) bekezdés j) pontját a 2011: LII. törvény 10. § (1) bekezdése iktatta be. E
módosító törvény 20. § (4) bekezdése alapján a 15. § (1) bekezdés j) pontja alapján csak e
törvény hatálybalépését követően bekövetkező feltételek fennállása esetén szűnik meg a
jogviszony.

92

A 15. § (2) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

93

A 15. § (2) beekzdés f) pontját a 2011: LII. törvény 19. § (2) bekezdés a) pontja hatályon
kívül helyezte.

94

A 15. § (3) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 14. § (2) bekezdése iktatta be.

95

A 15. § (4) bekezdését a 2009: CXLIX. törvény 14. § (2) bekezdése iktatta be.

96

A 15. § (5) bekezdése a 2011: LII. törvény 10. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

97

A 15. § (6) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 66. § (5) bekezdése iktatta be. Alkalmazására
lásd e módosító törvény 76. §-át.

98

A 16/A. §-t a 2004: XXIX. törvény 11. §-a iktatta be.

99

A 16/A. § (1) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (6) bekezdésével megállapított
szöveg.

100

A 17. § a 2011: LII. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.
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101

A 2011: LII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a 17. § (2) bekezdés a) pontjában
meghatározott felmentés csak 2011. június 1-jét követően bekövetkezett okon alapulhat.

102

A 2011: LII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a 17. § (2) bekezdés b) pontjában
meghatározott felmentés csak 2011. június 1-jét követően bekövetkezett okon alapulhat.

103

A 2011: LII. törvény 20. § (1) bekezdése alapján a 17. § (2) bekezdés d) pontjában
meghatározott felmentés csak 2011. június 1-jét követően bekövetkezett okon alapulhat.

104

A 17/A. §-t az 1996: CXXIV. törvény 76. §-ának (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

105

A 17/A. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése, a 2011: LII.
törvény 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

106

A 17/A. § (4) bekezdése az 1997: CI. törvény 15. §-ával megállapított és a 2001: XXXVI.
törvény 102. § (4) bekezdése, a 2011: LII. törvény 18. § (2) bekezdés b) pontja szerint
módosított szöveg.

107

A 17/A. § (6) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése szerint módosított
szöveg.

108

A 17/B. §-t az 1997: CI. törvény 16. §-a iktatta be, szövege a 2010: CLXXIV. törvény 2.
§-ával megállapított szöveg.

109

A 17/C. §-t a 2011: LII. törvény 12. §-a iktatta be.

110

A 17/D. §-t a 2011: LII. törvény 12. §-a iktatta be.

111

A 17/E. §-t a 2011: LII. törvény 12. §-a iktatta be.
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112

A 18. § a 2010: CLXXIV. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

113

A 18. § (1) bekezdése a 2011: LII. törvény 19. § (2) bekezdés b) pontja szerint módosított
szöveg.

114

A 19. § az 1995: XLVIII. törvény 97. §-ával megállapított szöveg. Rendelkezéseit e
módosító törvény 112. §-ának (1) bekezdése alapján az 1995. június 30-át követően közölt
felmentések esetében kell alkalmazni azzal, hogy az 1992. július 1. és 1995. június 30. között
a közszolgálati jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetését áthelyezésnek kell
tekinteni abban az esetben, ha a köztisztviselő ismételten közszolgálati viszonyt létesített.

115

A 19. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

116

A 19. § (2) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

117

A 19. § (4) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 19. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg, korábbi első mondatát hatályon kívül helyezte a 2003: XLV. törvény 127. § (1)
bekezdésének a) pontja.

118

A 19. § (5) bekezdésének b) pontja a 2001: XXXVI. törvény 19. § (3) bekezdésével
megállapított szöveg.

119

A 19. § (5) bekezdésének új c) pontját a 2004: CXXXV. törvény 86. § (4) bekezdése
iktatta be, egyidejűleg az eredeti c) pont jelölését d) pontra változtatva, szövege a 2010:
XLIII. törvény 87. §-a, a 2010: LVIII. törvény 71. §-a szerint módosított szöveg.
Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.

120

A 19. § (5) bekezdése eredeti c) pontjának jelölését d) pontra változtatta a 2004: CXXXV.
törvény 86. § (4) bekezdése.
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121

A 19. § (6) bekezdése az 1997: CI. törvény 18. §-ának (2) bekezdésével megállapított és a
2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése, a 2006: LXXII. törvény 7. § (7) bekezdése, a
2010: CLXXIV. törvény 10. §-a szerint módosított szöveg.

122

A 19. § (7) bekezdése a 2006: LXXII. törvény 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg,
e módosító törvény 7. § (2) bekezdése alapján 2007. január 1-jén lépett hatályba.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 7. § (3) bekezdését.

123

A 19. § (8) bekezdésének b) pontja a 2000: XXXIII.törvény 8. §-ával megállapított szöveg.

124

A 19. § (8) bekezdés c) pontja a 2011: LII. törvény 13. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

125

A 19. § (8) bekezdésének d) pontját az 1996: CXXIV. törvény 76. §-ának (3) bekezdése
iktatta a szövegbe.

126

A 19. § (8) bekezdés e) pontját a 2011: LII. törvény 13. § (2) bekezdése iktatta be.

127

A 19. § (9) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 1. § (5) bekezdése iktatta be, e módosító
törvény 7. § (2) bekezdése alapján 2007. január 1-jén lépett hatályba. Alkalmazására lásd e
módosító törvény 7. § (3) bekezdését.

128

A 19. § (10) bekezdését a 2010: XLIII. törvény 78. § (7) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés d) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

129

A 19/A. §-t az 1996: LIX. törvény 20. §-a iktatta be, szövege a 2011: XXX. törvény 2. §ával megállapított szöveg.
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130

A 19/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze a 2011: LII. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja
szerint módosított szöveg.

131

A 19/A. § (4) bekezdése a 2011: LII. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerint
módosított szöveg.

132

A 20. §-t a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül
helyezte.

A 20/A. §-t megelőző alcímet az 1997: CI. törvény 19. §-a iktatta a szövegbe. A 2001:
XXXVI. törvény 102. § (7) bekezdése alapján 2001. július 1-jét követő 30 napon belül a
hivatali szervezet vezetője – 2001. július 1-jei hatállyal – megszünteti a vezetői megbízás
visszavonása miatti, valamint az ügykezelő és fizikai alkalmazott tartalékállományba
helyezését. Az ügykezelő és fizikai alkalmazott részére intézkedni kell a még hátralévő
felmentési időre járó illetménynek, valamint a végkielégítésnek a Ktv. 19. § (7) bekezdésében
foglaltaknak megfelelő kifizetésére.
133

134

A 20/A. §-t az 1997: CI. törvény 19. §-a iktatta be.

135

A 20/A. § (1) bekezdése a 2011: LII. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

136

A 20/A. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése, a 2006: CIX.
törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

137

A 20/A. § (3) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 9. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg.

138

A 20/A. § (5) bekezdésének b) pontját a 2006: LXXII. törvény 7. § (5) bekezdése hatályon
kívül helyezte, 2007. január 1. napjával.

139

A 20/A. § (6) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 20. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg.
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140

A 20/A. § (7) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 20. § (2) bekezdésével megállapított,
nyitó szövegrésze a 2011: LII. törvény 19. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.

141

A 20/A. § (8)–(11) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 102. § (2) bekezdésének a) pontja
hatályon kívül helyezte.

142

A 21. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

143

A 21. § (2) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

144

A 21. § (3) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

A 21. § új (4) bekezdését a 2004: CXL. törvény 178. §-a iktatta be, egyidejűleg a korábbi
(4)–(5) bekezdés számozását (5)–(6) bekezdésre változtatva. A 21. § (4) bekezdését a 2009:
CIX. törvény 51. § (9) bekezdése hatályon kívül helyezte, újonnan a 2010: LVIII. törvény 66.
§ (7) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.
145

A 21. § új (4) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 98. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg
a korábbi (4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatta. A (4) bekezdés a 2001:
XXXVI. törvény 21. § (2) bekezdésével megállapított szöveg, számozását (5) bekezdésre
változtatta a 2004: CXL. törvény 178. §-a.
146

147

A 21. § (5) – eredeti (4) – bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 2004:
CXL. törvény 178. §-a.

148

A 21. § (6) – korábbi (5) – bekezdésének a) pontja a 2001: XXXVI. törvény 21. § (3)
bekezdésével megállapított szöveg.
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149

A 21. § (6) – korábbi (5) – bekezdésének b) pontja a 2001: XXXVI. törvény 21. § (3)
bekezdésével megállapított és a 2004: XXIX. törvény 148. § (1) bekezdésének b) pontja
szerint módosított szöveg.

150

A 21. § (6) – korábbi (5) – bekezdésének c) pontját az 1999: CXXV. törvény 70. §-ának
(2) bekezdése iktatta be, szövegét újonnan a 2002: LXII. törvény 76. § (1) bekezdése
állapította meg.

151

A 21. § (7) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (5) bekezdése iktatta be, szövege a 2010:
LVIII. törvény 66. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi
módosító törvény 76. §-át.

152

A 21/A. §-t az 1999: CXXV. törvény 94. §-a (1) bekezdésének b) pontja hatályon kívül
helyezte, újonnan a 2009: CIX. törvény 1. § (6) bekezdése iktatta be.

153

A 22. § (1) bekezdése az 1997: CI. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

A 22/A. § előtti címet a 2001: XXXVI. törvény 22. §-a iktatta be, szövege a 2007: CLII.
törvény 18. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
154

155

A 22/A. §-t a 2001: XXXVI. törvény 22. §-a iktatta be, szövege a 2007: CLII. törvény 18.
§ (2) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 26.
§ (3)–(6) bekezdését.

156

A 22/B. §-t a 2001: XXXVI. törvény 22. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2007:
CLII. törvény 25. §-ának b) pontja.

157

A III. fejezet címe a 2001: XXXVI. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

158

A 23. § a 2004: CXXXV. törvény 86. § (5) bekezdésével megállapított szöveg, e módosító
törvény 120. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a saját munkáltatójával tanulmányi
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szerződést kötött köztisztviselő esetén első ízben a felsőfokú oktatási intézményekben
2005/2006. tanévben megszerzett felsőfokú iskolai végzettségek esetén kell alkalmazni.

159

A 24. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 24. §-ával megállapított szöveg.

160

A 24. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 24. §-ával megállapított szöveg.

161

A 24. § (3) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 24. §-ával megállapított szöveg.

162

A 24. § (4) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés e) pontja hatályon kívül
helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

163

A 25. § az 1997: CI. törvény 23. §-ával megállapított szöveg.

164

A 25. § (1) bekezdésének a) pontja a 2001: XXXVI. törvény 25. § (1) bekezdésével
megállapított szöveg.

165

A 25. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése szerint módosított
szöveg.

166

A 25. § (3)–(6) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

167

A 25. § (7) bekezdése a 2003: XLV. törvény 11. §-ával megállapított szöveg.

168

A 25. § (8) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (8) bekezdésével megállapított, a 2011:
XXX. törvény 23. § (2) bekezdés c) pontja szerint módosított szöveg.
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169

A 25. § (9) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 25. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

170

A 25. § (10) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (9) bekezdésével megállapított és a
2010: CLIII. törvény 9. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

171

A 25. § (11) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 25. § (3) bekezdése iktatta a szövegbe.

172

A 25. § (12) bekezdését a 2011: XXX. törvény 3. § (4) bekezdése iktatta be.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 24. §-át 2011. szeptember 1-jétől.

173

A 26. § (1) bekezdése az 1997: CI. törvény 24. §-ával megállapított szöveg.

174

A 26. § (2) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (10) bekezdésével megállapított
szöveg.

175

A 27. § (1) bekezdése az 1997: CI. törvény 25. §-ával megállapított és a 2001: XXXVI.
törvény 102. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

176

A 27. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 27. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg, második mondatát a 2003: XLV. törvény 12. §-a iktatta be.

177

A 27. § (3) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 27. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

178

A 27. § (4) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 27. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

179

A 27. § (5) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 27. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.
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180

A 28. § (2) bekezdése az 1997: CI. törvény 26. §-ával megállapított szöveg.

181

A 29. § a 2003: XLV. törvény 13. §-ával megállapított szöveg.

182

A 29. § (2) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

183

A 30. § a 2001: XXXVI. törvény 29. §-ával megállapított szöveg.

184

A 30/A. §-t az 1995: XLVIII. törvény 101. §-a iktatta be.

185

A 30/A. § (1) bekezdése a 2003: CXVI. törvény 83. § (3) bekezdésével megállapított és a
2006: LXXII. törvény 7. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

186

A 30/A. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 30. §-ával megállapított és a 2006:
LXXII. törvény 7. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi
módosító törvény 7. § (8) bekezdését.

187

A 30/A. § (3) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 30. §-ával, második mondata a 2003:
XLV. törvény 14. §-ával megállapított szöveg.

188

A 30/A. § (4) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja
szerint módosított szöveg.

189

A 30/B. §-t a 2001: XXXVI. törvény 31. §-a iktatta a szövegbe. E módosító törvény 105. §
(4) bekezdése alapján 2002. december 31-ig címzetes főjegyzői cím annak a körzetközponti
jegyzőnek is adható, aki folyamatosan legalább 3 éve körzetközponti jegyzői tisztséget tölt be.

190

A 30/B. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (9) bekezdésével megállapított
szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.
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191

A 30/B. § (1) bekezdés c) pontja a 2010: CXXVI. törvény 47. §-a szerint módosított
szöveg.

192

A 30/B. § (2) bekezdését a 2006: XXXIV. törvény 5. § (2) bekezdése hatályon kívül
helyezte azzal, hogy a 2006. március 3-a előtt adományozott címeket a hatályon kívül
helyezés nem érinti.

193

A 30/B. § (3) bekezdését a 2009: CIX. törvény 51. § (1) bekezdésének g) pontja hatályon
kívül helyezte. E módosító törvény 55. § (23) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét
megelőzően címzetes főjegyző címben részesültek címadományozási juttatására a 2010.
január 1-jétől hatályos szabályokat alkalmazni kell.

194

A 30/B. § (4) bekezdése a 2007: LXXXIII. törvény 15. § (2) bekezdésével megállapított és
a 2008: LXXXII. törvény 26. § (10) bekezdése, a 2010: CXXVI. törvény 47. §-a szerint
módosított szöveg.

195

A 30/B. § (5) bekezdése a 2009: CIX. törvény 51. § (9) bekezdése szerint módosított
szöveg. E módosító törvény 55. § (23) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét megelőzően
címzetes főjegyző címben részesültek címadományozási juttatására a 2010. január 1-jétől
hatályos szabályokat alkalmazni kell.

A 30/B. § (6) bekezdésének bevezető szövegrésze a 2009: CIX. törvény 51. § (9)
bekezdése szerint módosított szöveg. E módosító törvény 55. § (23) bekezdése alapján a
2010. január 1-jét megelőzően címzetes főjegyző címben részesültek címadományozási
juttatására a 2010. január 1-jétől hatályos szabályokat alkalmazni kell.
196

197

A 30/B. § (7) bekezdése a 2006: CIX. törvény 7. § (1) bekezdésének e) pontja és a 2008:
LXXXII. törvény 26. § (10) bekezdése, a 2010: CXXVI. törvény 47. §-a szerint módosított
szöveg.

198

A 30/B. § (8) bekezdése a 2007: LXXXIII. törvény 15. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.
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199

A 30/B. § (9) bekezdése a 2007: LXXXIII. törvény 15. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

200

A 30/B. § (11) bekezdését a 2009: CIX. törvény 51. § (1) bekezdésének g) pontja és (9)
bekezdése hatályon kívül helyezte. E módosító törvény 55. § (23) bekezdése alapján a 2010.
január 1-jét megelőzően címzetes főjegyző címben részesültek címadományozási juttatására a
2010. január 1-jétől hatályos szabályokat alkalmazni kell.

201

A 30/B. § (12) bekezdése a 2007: LXXXIII. törvény 15. § (4) bekezdésével megállapított,
a 2010: CXXX. törvény 44. § (49) bekezdése szerint módosított szöveg.

202

Lásd a 44/2001. (XII. 27.) BM rendeletet.

203

A 30/B. § (13) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (9) bekezdése iktatta be. E módosító
törvény 55. § (23) bekezdése alapján a 2010. január 1-jét megelőzően címzetes főjegyző
címben részesültek címadományozási juttatására a 2010. január 1-jétől hatályos szabályokat
alkalmazni kell.

204

A 31. § a 2001: XXXVI. törvény 32. §-ával megállapított szöveg. E módosító törvény 106.
§ (5) bekezdése alapján a 31. § (5)–(9) bekezdéseiben meghatározott vezetőkre vonatkozó
rendelkezést a 2001. július 1-jét követően meghozott munkáltatói intézkedésekre kell
alkalmazni.

205

A 31. § (2) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (11) bekezdésével megállapított
szöveg.

206

A 31. § (6) bekezdése a 2003: XLV. törvény 16. §-ával megállapított és a 2006: LXXII.
törvény 7. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.

207

A 31. § (7) bekezdése a 2003: XLV. törvény 16. §-ával megállapított szöveg, e módosító
törvény 127. § (7) bekezdésének második francia bekezdése alapján a rendelkezést a 2003.
július 1-je után közölt vezetői megbízásról lemondásra kell alkalmazni.
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208

A 31. § (8) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (12) bekezdésével megállapított
szöveg.

209

A 31. § (10) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 17. §-a iktatta be, szövege a 2010:
XLIII. törvény 78. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. Ez utóbbi módosító törvény 91.
§ (4) bekezdése alapján a 2010. május 29. napját megelőzően a központi államigazgatási
szervek, valamint területi és helyi szerveik, továbbá a minisztérium főosztályának vezetésére
adott vezetői megbízásokra a Ktv. 31. § (10)–(17) bekezdésének a 2010. május 28. napján
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.

210

A 31. § (11)–(17) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 17. §-a iktatta be, hatályon kívül
helyezte a 2010: XLIII. törvény 89. § a) pontja. Ez utóbbi módosító törvény 91. § (4)
bekezdése alapján a 2010. május 29. napját megelőzően a központi államigazgatási szervek,
valamint területi és helyi szerveik, továbbá a minisztérium főosztályának vezetésére adott
vezetői megbízásokra a Ktv. 31. § (10)–(17) bekezdésének a 2010. május 28. napján hatályos
rendelkezéseit kell alkalmazni.

A 31/A–31/F. §-t és a 31/A. § előtti „A kiemelt főtisztviselői kar” alcímet a 2001: XXXVI.
törvény 33. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1)–(2)
bekezdése. Ez utóbbi módosító törvény 45. §-a alapján a 2007. július 15-ét követő 15 napon
belül a korábban főtisztviselői kinevezéssel rendelkező köztisztviselőt beosztásának
megfelelően be kell sorolni, illetményét meg kell állapítani azzal, hogy az illetménye – ide
nem értve a Ktv. 43. § (4) bekezdés alkalmazását – nem lehet kevesebb, mint a 2007. július
15-ét megelőzően számára megállapított főtisztviselői illetménye; lásd még a 45. § további
rendelkezéseit.
211

212

A 32. § az 1997: CI. törvény 31. §-ával megállapított szöveg.

213

A 32. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (10) bekezdésével megállapított
szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

214

A 32. § (2) bekezdése a 2007: III. törvény 4. §-ával megállapított és a 2009: CIX. törvény
52. § (19) bekezdése szerint módosított szöveg.

215

A 32. § (4) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 34. §-ával megállapított szöveg.
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216

A 32. § (5) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 34. §-ával megállapított, valamint a 2007:
CXXII. törvény 11. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

217

A 32. § (8) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés f) pontja hatályon kívül
helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

218

A 33. § az 1997: CI. törvény 32. §-ával megállapított szöveg.

219

A 33. § (1) bekezdése a 2007: LXXXIII. törvény 18. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

220

A 33. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 35. § (1) bekezdésével megállapított és a
2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

221

A 33. § (4) bekezdésének utolsó mondatát a 2001: XXXVI. törvény 35. § (2) bekezdése
iktatta be, szövege a 2011: XXX. törvény 23. § (2) bekezdés d) pontja szerint módosított
szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 24. §-át 2011. szeptember 1-jétől.

222

A 33. § (5) bekezdése a 2007: LXXXIII. törvény 18. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg.

223

A 33. § (6) bekezdése a 2006: CIX. törvény 2. § (1) bekezdésének l) pontja, 168. § (1)
bekezdésének c) pontja, a 2008: LXXXII. törvény 26. § (10) bekezdése, a 2010: LVIII.
törvény 75. § (1) bekezdés g) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi
módosító törvény 76. §-át.

224

A 33. § (7) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 18. § (3) bekezdése iktatta be.
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225

A 33. § (8) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (11) bekezdése iktatta be, szövege a
2010: LVIII. törvény 72. § k) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi
módosító törvény 76. §-át.

226

A 34. § előtti cím a 2001: XXXVI. törvény 36. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

Az új 34. §-t a 2001: XXXVI. törvény 36. § (2) bekezdése iktatta a törvénybe, egyidejűleg
az eredeti 34. § számozását 34/A. §-ra változtatva. E módosító törvény 102. § (6) bekezdése
alapján a 34. §-ban foglaltakat 2002. január 1-jétől kell alkalmazni.
227

228

A 34. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint
módosított szöveg.

229

Lásd a belügyminiszternek a Magyar Közlöny 2002. évi 17. számában megjelent
módszertani ajánlását.

230

A 34. § (8) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte,
újonnan a 2006: CXXI. törvény 35. § (2) bekezdése iktatta be, a 2010: LVIII. törvény 75. §
(1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító
törvény 76. §-át.

231

A 34. § (9) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte,
újonnan a 2006: CXXI. törvény 35. § (2) bekezdése iktatta be, a 2010: LVIII. törvény 75. §
(1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító
törvény 76. §-át.

232

A 34. § (10) bekezdését a 2006: CXXI. törvény 35. § (2) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

233

A 34. § (11) bekezdését a 2006: CXXI. törvény 35. § (2) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.
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234

A 34. § (12) bekezdését a 2006: CXXI. törvény 35. § (2) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

235

A 34. § (13) bekezdését a 2006: CXXI. törvény 35. § (2) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

236

A 34. § (14) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 19. § (2) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés h) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

237

Az eredeti 34. § megjelölését 34/A. §-ra változtatta a 2001: XXXVI. törvény 36. § (2)
bekezdése.

238

A 34/A. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 37. §-ával megállapított szöveg.

239

A 34/A. – eredetileg 34. – § (5) bekezdésének második mondata az 1997: CI. törvény 33.
§-ának (2) bekezdésével megállapított szöveg.

240

A 34/B. §-t a 2006: LXXII. törvény 1. § (6) bekezdése iktatta be, e módosító törvény 7. §
(2) bekezdése alapján 2007. január 1-jén lépett hatályba.

A 2001: XXXVI. törvény 106. § (11) bekezdése alapján a hivatali szervezet vezetője 2001.
július 1-jétől számított 60 napon belül köteles felülvizsgálni és a 2001: XXXVI. törvény
szabályai szerint megállapítani a munkarendre, munkaidőkeretre, munkaidő-beosztásra és
munkavégzésre vonatkozó szabályokat.
241

242

A 37. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése szerint módosított
szöveg.
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243

A 37. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése, a 2009: CLV.
törvény 42. § (6) bekezdése szerint módosított szöveg.

244

A 37. § (4) bekezdését a 2011: LII. törvény 15. §-a iktatta be.

245

A 37/A. §-t a 2010: CXLVII. törvény 6. §-a iktatta be.

246

A 38. § (2) bekezdése az 1997: CI. törvény 34. §-ával megállapított szöveg.

247

A 38. § (3) bekezdése az 1997: CI. törvény 34. §-ával megállapított szöveg.

248

A 38. § (4) bekezdése az 1997: CI. törvény 34. §-ával megállapított szöveg.

249

A 39. § a 2001: XXXVI. törvény 38. §-ával megállapított szöveg.

250

A 39. § (1) bekezdésének második mondatát a 2003: XLV. törvény 19. §-a iktatta be.

251

A 39. § (3) bekezdése a 2007: LXXIII. törvény 9. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

252

A 39. § (5) bekezdése a 2007: LXXIII. törvény 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

253

A 39. § (6) bekezdése a 2007: LXXIII. törvény 9. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

254

A 39. § (9) bekezdését a 2007: LXXIII. törvény 9. § (3) bekezdése iktatta be.

255

A 40. § a 2001: XXXVI. törvény 39. §-ával megállapított szöveg.
876

A 40. § (1) bekezdésében a „Kormány általános hatáskörű területi államigazgatási
szerveinek és a helyi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésére hatáskörrel rendelkező
szerveknek a vezetőire” szövegrész helyébe a „közigazgatási hivatalok vezetőire” szövegrész
lép a 2010: XLIII. törvény 84. § f) pontja alapján; 2010. szeptember 1-jén lép hatályba [a
módosítás nem vezethető át].
256

257

A 40/A. §-t a 2001: XXXVI. törvény 40. §-a iktatta a törvénybe.

258

A 40/B. §-t a 2001: XXXVI. törvény 41. §-a iktatta a törvénybe, e módosító törvény 106. §
(9) bekezdése alapján rendelkezéseit a 2001. július 1-jét követően elrendelt kirendelésre kell
alkalmazni.

259

A 2001: XXXVI. törvény 106. § (10) bekezdése alapján a 40/B. § (2) bekezdésében
meghatározott időbeli korlátozást – a 2001. július 1-jétől kezdődő, december 31-ig tartó
időszakra figyelemmel – arányosan kell megállapítani és alkalmazni.

260

A 40/C. §-t a 2007: LXXXIII. törvény 20. §-a iktatta be, a 2010: LVIII. törvény 75. § (1)
bekezdés i) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény
76. §-át.

261

A 40/D. §-t megelőző alcímet a 2007: CXLVI. törvény 1. §-a iktatta be.

262

A 40/D. §-t a 2007: CXLVI. törvény 1. §-a iktatta be.

263

A 41. § (1) bekezdése a 2004: CXXXV. törvény 86. § (7) bekezdésével megállapított
szöveg. E módosító törvény 120. § (1) bekezdése alapján a módosítás nem érinti a 2004. évre
vonatkozó szabadságolási tervben, a rekreációs szabadsággal kapcsolatban megtett
munkáltatói intézkedéseket azzal, hogy 2005. január 1-jét követően rekreációs szabadság
kiadására nem kerülhet sor. A rekreációs szabadságról szóló 136/2003. (IX. 4.) Korm.
rendelet alapján a 2005. évre vonatkozóan elkészített ütemezési terv, illetve meghozott
munkáltatói döntések nem hajthatók végre.
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264

A 41. § (3) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 42. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg. E módosító törvény 106. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő 2001. évre járó
szabadságát a 41. § (3) bekezdése alapján a 2001. július 1-jétől számított 60 napon belül kell
megállapítani azzal, hogy ezen időpont előtt reá irányadó pótszabadság nem csökkenhet.
Ezzel egyidejűleg meg kell állapítani a köztisztviselőnek a 2001. július 1-je előtt ki nem adott
szabadságnapok számát, amelyet 2002. december 31-ig kell kiadni.

265

A 41. § (4) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 42. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg. E módosító törvény 106. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő 2001. évre járó
szabadságát a 41. § (4) bekezdése alapján a 2001. július 1-jétől számított 60 napon belül kell
megállapítani azzal, hogy ezen időpont előtt reá irányadó pótszabadság nem csökkenhet.
Ezzel egyidejűleg meg kell állapítani a köztisztviselőnek a 2001. július 1-je előtt ki nem adott
szabadságnapok számát, amelyet 2002. december 31-ig kell kiadni.

266

A 41. § (5) bekezdésének d)–e) pontját a 2006: LVII. törvény 77. § (4) bekezdése hatályon
kívül helyezte.

267

A 41. § (6) bekezdése az 1997: CI. törvény 36. §-ának (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

268

A 41. § új (7) bekezdését az 1997: CI. törvény 36. §-ának (4) bekezdése iktatta be,
egyidejűleg az eredeti (7) bekezdés számozását (9) bekezdésre módosította.

269

A 41. § (8) bekezdését az 1997: CI. törvény 36. §-ának (4) bekezdése iktatta be.

270

A 41. § eredeti (7) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta az 1997: CI.
törvény 36. §-ának (4) bekezdése.

271

A 41. § (10) bekezdését a 2003: XLV. törvény 20. § (1) bekezdése iktatta be, hatályon
kívül helyezte a 2004: CXXXV. törvény 119. § (2) bekezdése. E hatályon kívül helyező
törvény 120. § (1) bekezdése alapján a hatályon kívül helyezés nem érinti a 2004. évre
vonatkozó szabadságolási tervben, a rekreációs szabadsággal kapcsolatban megtett
munkáltatói intézkedéseket azzal, hogy 2005. január 1-jét követően rekreációs szabadság
kiadására nem kerülhet sor. A rekreációs szabadságról szóló 136/2003. (IX. 4.) Korm.
rendelet alapján a 2005. évre vonatkozóan elkészített ütemezési terv, illetve meghozott
munkáltatói döntések nem hajthatók végre.

878

Az új 41/A. §-t a 2001: XXXVI. törvény 43. §-a iktatta a törvénybe, egyidejűleg az eredeti
41/A. § számozását 41/B. §-ra változtatva.
272

273

A 41/A. § (1) bekezdése a 2007: LXXXIII. törvény 21. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

274

A 41/A. § (5) bekezdésének a) pontja a 2003: XLV. törvény 20. § (2) bekezdésével
megállapított szöveg.

275

A 41/A. § új (6) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdése iktatta be,
egyidejűleg az eredeti (6)–(7) bekezdés számozását (7)–(8) bekezdésre változtatva.

276

A 41/A. § eredeti (6) bekezdésének számozását (7) bekezdésre változtatta a 2007:
LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdése.

277

A 41/A. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta a 2007:
LXXXIII. törvény 21. § (2) bekezdése.

278

A 41/A. § (9) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdése iktatta be, szövege
a 2010: LVIII. törvény 66. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

279

A 41/A. §-t az 1997: CI. törvény 37. §-a iktatta a szövegbe, számozását 41/B. §-ra
változtatta a 2001: XXXVI. törvény 43. §-a.

280

A 42. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 44. § (1) bekezdése szerint kiegészített
szöveg.

281

A 42. § (3) bekezdését a 2003: XLV. törvény 127. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon
kívül helyezte. E módosító törvény 129. § (6)–(8) bekezdése alapján ha 2003. július 1-jén a
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helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az ekkor
az államigazgatásban érvényes illetményalapot, akkor annak mértéke nem csökkenthető, s
mindaddig érvényesnek kell tekinteni, amíg az államigazgatásban megállapított illetményalap
azt el nem éri. 2003. július 1-jétől a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában a
jegyző, vezető és köztisztviselő alapilletményét az államigazgatásban érvényes
illetményalappal, az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat a 2003. július
1-jén hatályos, a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap
figyelembevételével kell megállapítani. Ha 2003. július 1-jén a jegyző, vezető és
köztisztviselő az ekkor hatályos, a helyi önkormányzat által megállapított illetményalap és a
2001. június 30-án hatályos Ktv. 45. §-a és a 2. számú melléklete szerinti szorzószámmal
számított alapilletménye – figyelembe véve az azóta bekövetkezett emeléseket is – magasabb
a 2003: XLV. törvény szerint megállapítható alapilletményénél, akkor a magasabb
alapilletményre jogosult. Ez esetben az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési
törvény állapítja meg. Az alapilletmény-megállapítás során mindaddig így kell eljárni,
ameddig a korábban megállapított alapilletmény összege az illetményrendszer szerint
megállapítható alapilletményt el nem éri. Ha a jegyző, a vezető és a köztisztviselő 2001. július
1-jét megelőzően megállapított személyi illetményre jogosult, illetményének megállapításánál
a 2003: XLV. törvény 129. § (5) bekezdésének megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

282

A 42. § (4) bekezdése a 2003: XLV. törvény 21. §-ával megállapított szöveg.

283

A 42. § (5) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja
hatályon kívül helyezte.

284

A 43. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 45. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

Az 1999: CXXV. törvény 50. §-a értelmében a II. osztály első fizetési fokozata szerinti
illetményalap 2000. évben 28 150 forint. A 2000: CXXXIII. törvény 53. §-a értelmében a II.
besorolási osztály első fizetési fokozata szerinti illetményalap a 2001. évben 30 600 forint,
2002. évben 33 000 forint. A 2002: LXII. törvény 46. § (1) bekezdése alapján az
illetményalap 33 000 forint. A 2003: CXVI. törvény 52. § (1) bekezdése alapján az
illetményalap 33 000 forint. A 2004: CXXXV. törvény 56. § (1) bekezdése alapján az
illetményalap 2005. január 1-jétől 35 000 forint. A 2005: CLIII. törvény 59. § (1) bekezdése
alapján az illetményalap 2006. április 1-jétől 36 800 forint. A 2006: CXXVII. törvény 56. §-a
alapján az illetményalap 2007. évben 36 800 forint. A 2007: CLXIX. törvény 56. §-a alapján
az illetményalap 2008. évben 38 650 forint. A 2008: CII. törvény 54. §-a alapján az
illetményalap 2009. évben 38 650 forint. A 2009: CXXX. törvény 71. §-a alapján az
illetményalap 2010. évben 38 650 forint.
285
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A 2001: LXXV. törvény 42. § (1) bekezdése alapján a köztisztviselő 2002. január 1-jétől a
2001. évi XXXVI. törvény 4. számú melléklete szerinti fizetési fokozathoz tartozó
szorzószám alapján számított alapilletményre jogosult.
286

287

A 43. § (4) bekezdése a 2010: CLXXIV. törvény 6. §-ával megállapított szöveg. A 2011:
XXX. törvény 25. §-a alapján a (4) bekezdésben meghatározott határidőtől eltérően, 2011.
évben a fővárosi, megyei kormányhivatalok esetében a kormánymegbízott, valamint a
Nemzeti Államigazgatási Központ esetében a Nemzeti Államigazgatási Központ vezetője az
alapilletmény eltérítéséről április 30-ig dönt.

288

A 43. § (5) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (15) bekezdésével megállapított
szöveg.

289

A 43. § (5) bekezdés a) pontját a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés j) pontja
hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

290

A 43. § (5) bekezdés b) pontját a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés j) pontja
hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

291

A 43. § (6) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (12) bekezdésével megállapított
szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

292

A 43. § (7) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 45. § (5) bekezdésével megállapított
szöveg.

293

A 43. § (8) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (12) bekezdése iktatta be, szövege a
2010: LVIII. törvény 66. § (13) bekezdésével megállapított szöveg. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

294

A 44. § a 2001: XXXVI. törvény 46. §-ával megállapított szöveg.
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295

A 44. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (14) bekezdésével megállapított, a
2010: LXXXII. törvény 41. § (23) bekezdése, a 2010: CIII. törvény 2. § (1) bekezdése szerint
módosított szöveg.

296

A 44. § (2)–(4) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés k) pontja hatályon
kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

297

A 44. § (5) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (15) bekezdésével megállapított, a
2010: CIII. törvény 2. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

298

A 44/A. §-t az 1997: CI. törvény 40. §-a iktatta be, újonnan a 2001: XXXVI. törvény 47.
§-ával megállapított szöveg.

299

A 44/A. § (1) bekezdése a 2003: XLV. törvény 23. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg, e módosító törvény 127. § (7) bekezdésének harmadik francia bekezdése alapján a
rendelkezést a 2003. július 1-jét követően megállapított illetménykiegészítésre kell
alkalmazni.

300

A 44/A. § (1) bekezdésének a) pontja a 2007: LXXXIII. törvény 49. §-a szerint módosított
szöveg.

301

A 44/A. § (1) bekezdésének b) pontja a 2007: LXXXIII. törvény 49. §-a szerint módosított
szöveg.

302

A 44/A. § (1) bekezdésének c) pontja a 2007: LXXXIII. törvény 49. §-a szerint módosított
szöveg.

303

A 44/A. § (2) bekezdése a 2003: XLV. törvény 23. § (1) bekezdésével megállapított és a
2007: LXXXIII. törvény 49. §-a szerint módosított szöveg.

304

A 44/A. § (5) bekezdése a 2003: XLV. törvény 23. § (2) bekezdésével megállapított
szöveg, e módosító törvény 127. § (7) bekezdésének harmadik francia bekezdése alapján a
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rendelkezést a 2003. július 1-jét követően megállapított illetménykiegészítésre kell
alkalmazni.

305

A 44/B. §-t a 2003: XLV. törvény 23. § (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2010:
CLXXIV. törvény 7. §-ával megállapított szöveg.

306

A 45. § a 2001: XXXVI. törvény 48. §-ával megállapított szöveg.

A 2003: XLV. törvény 129. § (4) bekezdése alapján a vezető – a minisztert, politikai
államtitkárt kivéve – alapilletményét az államigazgatásban érvényes illetményalap és 45. § (1)
bekezdésében meghatározott szorzószám alapulvételével kell megállapítani, alkalmazni kell
továbbá a 2003: XLV. törvény 129. § (3) bekezdését is.
307

308

A 45. § (1) bekezdésének a)–d) pontját a 2006: LVII. törvény 77. § (4) bekezdése hatályon
kívül helyezte.

309

A 45. § (2) bekezdésének d) pontja a 2005: LV. törvény 2. §-ával megállapított szöveg.

310

A 45. § (7)–(8) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés l) pontja hatályon
kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

A 45. § új (9) bekezdését a 2003: XLV. törvény 24. § (2) bekezdése iktatta be, egyidejűleg
az eredeti (9) bekezdés számozását (10) bekezdésre változtatva. A 45. § (9) bekezdését a
2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés l) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd
ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.
311

312

A 45. § eredeti (9) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta a 2003: XLV.
törvény 24. § (2) bekezdése.

313

A 45. § (10) bekezdés c) pontja a 2010: CLXXIV. törvény 8. §-ával megállapított szöveg.
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314

A 45. § (11) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 1. § (8) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés l) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

315

A 45. § (12) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 1. § (9) bekezdése iktatta be.

316

A 45. § (13) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 23. §-a iktatta be, a 2010: LVIII.
törvény 75. § (1) bekezdés l) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi
módosító törvény 76. §-át.

317

A 46. § a 2001: XXXVI. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

A 46. § (1) bekezdésének felvezető szövege a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (2) bekezdése
szerint módosított szöveg.
318

319

A 46. § (1) bekezdésének a) pontját a 2006: LVII. törvény 77. § (4) bekezdése hatályon
kívül helyezte.

320

A 46. § (1) bekezdésének b) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése
hatályon kívül helyezte.

321

A 46. § (1) bekezdésének c) pontja a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (2) bekezdése szerint
módosított szöveg.

322

A 46. § (2)–(3) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés m) pontja hatályon
kívül helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

323

A 46. § (4) bekezdésének b) pontja a 2003: XLV. törvény 25. § (1) bekezdésével
megállapított szöveg.
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324

A 46. § (4) bekezdésének d) pontja a 2005: LV. törvény 3. §-ával megállapított szöveg.

325

A 46. § (5) bekezdése a 2003: XLV. törvény 25. § (2) bekezdésével megállapított szöveg,
e módosító törvény 127. § (7) bekezdésének harmadik francia bekezdése alapján a
rendelkezést a 2003. július 1-jét követően megállapított vezetői illetménypótlékra kell
alkalmazni.

326

A 46. § (8) bekezdését a 2003: XLV. törvény 25. § (3) bekezdése iktatta be.

327

A 46. § (9) bekezdését a 2003: XLV. törvény 25. § (3) bekezdése iktatta be.

328

A 46. § (10) bekezdését a 2003: XLV. törvény 25. § (3) bekezdése iktatta be.

329

A 47. § (1) bekezdése a 2003: XLV. törvény 26. §-ával megállapított szöveg. A 47. § (1)
bekezdésének második mondatát a 2006: LVII. törvény 77. § (4) bekezdése hatályon kívül
helyezte.

330

A 47. § (3) bekezdésének harmadik mondatát az 1997: CI. törvény 42. §-ának (1)
bekezdése iktatta be, a második mondat a 2001: XXXVI. törvény 50. §-ával megállapított
szöveg.

A 47. § (4) bekezdésének első mondata az 1997: CI. törvény 42. §-ának (2) bekezdésével
megállapított szöveg.
331

A 47. § (5) bekezdésének első mondata az 1997: CI. törvény 42. §-ának (3) bekezdésével
megállapított szöveg.
332

333

A 47. § (6) bekezdését az 1997: CI. törvény 42. §-ának (4) bekezdése iktatta a szövegbe.
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334

A 48. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja szerint
módosított szöveg.

335

A 48. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 51. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

336

A 48. § (3) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 51. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

337

A 48. § (5) bekezdése a 2003: XLV. törvény 27. § (1) bekezdésével megállapított szöveg,
e módosító törvény 127. § (7) bekezdésének negyedik francia bekezdése alapján a
rendelkezést 2003. július 1-jétől kell alkalmazni.

338

A 48. § (6) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 51. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

339

A 48. § (6) bekezdésének b) pontja a 2003: XLV. törvény 27. § (2) bekezdésével
megállapított szöveg, e módosító törvény 127. § (7) bekezdésének negyedik francia bekezdése
alapján a rendelkezést 2003. július 1-jétől kell alkalmazni.

340

A 48. § (6) bekezdésének c) pontját a 2003: XLV. törvény 27. § (2) bekezdése iktatta be, e
módosító törvény 127. § (7) bekezdésének negyedik francia bekezdése alapján a rendelkezést
2003. július 1-jétől kell alkalmazni.

341

A 48. § (7) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 51. § (2) bekezdése iktatta be, szövegét
újonnan a 2003: XLV. törvény 27. § (3) bekezdése állapította meg, ez utóbbi módosító
törvény 127. § (7) bekezdésének negyedik francia bekezdése alapján a rendelkezést 2003.
július 1-jétől kell alkalmazni.

342

A 48. § (8) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 51. § (2) bekezdése iktatta be, szövegét
újonnan a 2003: XLV. törvény 27. § (4) bekezdése állapította meg, ez utóbbi módosító
törvény 127. § (7) bekezdésének negyedik francia bekezdése alapján a rendelkezést 2003.
július 1-jétől kell alkalmazni.
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343

A 48. § (9) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 51. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe, e
módosító törvény 106. § (4) bekezdése alapján a rendelkezést a 2001. július 1-je után nyújtott
pénzügyi támogatás esetében kell alkalmazni.

344

A 48. § (10) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 51. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

345

A 48/A. §-t az 1997: CI. törvény 44. §-a iktatta a szövegbe.

346

A 48/A. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 52. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

347

A 48/A. § (4) bekezdésének új a) pontját a 2001: XXXVI. törvény 52. § (2) bekezdése
iktatta be, egyidejűleg az eredeti a)–c) pontok jelölését b)–d) pontokra változtatva. Az a) pont
a 2005: CXXXIX. törvény 174. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

348

A 48/A. § (4) bekezdése eredeti a) pontjának jelölését b) pontra változtatta a 2001:
XXXVI. törvény 52. § (2) bekezdése.

349

A 48/A. § (4) bekezdése eredeti b) pontjának jelölését c) pontra változtatta a 2001:
XXXVI. törvény 52. § (2) bekezdése.

350

A 48/A. § (4) bekezdése eredeti c) pontjának jelölését d) pontra változtatta a 2001:
XXXVI. törvény 52. § (2) bekezdése.

351

A 48/A. § (5) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése szerint módosított
szöveg.

352

A 48/A. § (6) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (4) bekezdése szerint módosított
szöveg.
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353

A 49. §-t a 2008: CX. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontja hatályon kívül helyezte.

354

A 49/A. §-t az 1996: LXXVIII. törvény 34. §-ának (1) bekezdése iktatta be.

355

A 49/A. § (1) bekezdése a 2008: CX. törvény 10. § (4) bekezdés b) pontja, a 2009:
LXXXV. törvény 76. §-a szerint módosított szöveg.

356

A 49/A. § (2) bekezdése a 2009: LXXXV. törvény 76. §-a szerint módosított szöveg.

357

A 49/A. § (3) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja
helyezte hatályon kívül.

Az új 49/B. §-t a 2001: XXXVI. törvény 53. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 49/B–
49/C. § számozását 49/C–49/D. §-ra változtatva.
358

359

A 49/B. § (1) bekezdésének utolsó két mondatát – a 2001: XXXVI. törvény 106. § (5)
bekezdése alapján – a 2001. július 1-jét követően meghozott munkáltatói intézkedésekre kell
alkalmazni.

360

A 49/B. §-t az 1997: CI. törvény 46. §-a iktatta be, számozását 49/C. §-ra változtatta a
2001: XXXVI. törvény 53. §-a. A 49/C. § a 2001: XXXVI. törvény 54. §-ával megállapított
szöveg, rendelkezéseit e módosító törvény 106. § (9) bekezdése alapján a 2001. július 1-jét
követően elrendelt kiküldetésre kell alkalmazni.

A 49/C. § (3) bekezdésében meghatározott időbeli korlátozást, a 2001: XXXVI. törvény
106. § (10) bekezdése alapján – a 2001. július 1-jétől keződő, december 31-ig tartó időszakra
figyelemmel – arányosan kell megállapítani és alkalmazni.
361

362

A 49/C. §-t az 1997: CI. törvény 47. §-a iktatta be, számozását 49/D. §-ra változtatta a
2001: XXXVI. törvény 53. §-a.
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363

A 49/E. § előtti címet a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta a szövegbe.

364

A 49/E. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta a szövegbe.

365

A 49/E. § (7) bekezdését a 2011: XXX. törvény 5. §-a iktatta be. Alkalmazására lásd e
módosító törvény 24. §-át 2011. szeptember 1-jétől.

366

A 49/F. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta be, szövege a 2009: CIX. törvény 1. §
(13) bekezdésével megállapított szöveg.

367

A 49/F. § (1) bekezdése a 2010: CLIII. törvény 9. § (9) és (11) bekezdése szerint
módosított szöveg.

368

Lásd a 6/2009. (XII. 29.) OKM utasítást, a 7/2009. (XII. 29.) OKM utasítást, a 14/2009.
(XII. 29.) ÖM utasítást, a 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítást, az 1/2010. (I. 8.) PM utasítást, a
2/2010. (I. 8.) SZMM utasítást, a 3/2010. (I. 15.) SZMM utasítást, az 1/2010. (I. 22.) KHEM
utasítást, az 5/2010. (II. 5.) SZMM utasítást, a 6/2010. (II. 12.) IRM utasítást.

369

Lásd a 6/2009. (XII. 29.) OKM utasítást, a 7/2009. (XII. 29.) OKM utasítást, a 14/2009.
(XII. 29.) ÖM utasítást, a 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítást, az 1/2010. (I. 8.) PM utasítást, a
2/2010. (I. 8.) SZMM utasítást, a 3/2010. (I. 15.) SZMM utasítást, az 1/2010. (I. 22.) KHEM
utasítást, az 5/2010. (II. 5.) SZMM utasítást.

370

Lásd a 6/2009. (XII. 29.) OKM utasítást, a 7/2009. (XII. 29.) OKM utasítást, a 14/2009.
(XII. 29.) ÖM utasítást, a 19/2009. (XII. 29.) ÖM utasítást, az 1/2010. (I. 8.) PM utasítást, a
2/2010. (I. 8.) SZMM utasítást, a 2/2010. (I. 15.) MeHVM utasítást, a 3/2010. (I. 15.) SZMM
utasítást, az 1/2010. (I. 22.) KHEM utasítást, az 5/2010. (II. 5.) SZMM utasítást, a 6/2010. (II.
12.) IRM utasítást.

371

Lásd a 305/2009. (XII. 23.) Korm. rendeletet.
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372

A 49/G. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte a 2009:
CIX. törvény 51. § (1) bekezdésének c) pontja.

373

A 49/H. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta be, szövegét újonnan a 2003: XLV.
törvény 29. §-a állapította meg.

374

A 49/H. § (1) bekezdésének a) pontját a 2009: CIX. törvény 51. § (1) bekezdésének c)
pontja hatályon kívül helyezte.

375

Lásd a 20/2009. (III. 20.) KHEM utasítást, a 11/2009. (IV. 22.) NFGM utasítást.

376

A 49/H. § (1) bekezdésének e) pontját a 2009: CIX. törvény 51. § (1) bekezdésének c)
pontja hatályon kívül helyezte.

377

Lásd a 13/2009. (V. 27.) NFGM utasítást.

378

A 49/H. § (1) bekezdésének i) pontját a 2009: CIX. törvény 51. § (1) bekezdésének c)
pontja hatályon kívül helyezte.

379

A 49/H. § (2) bekezdését a 2009: CIX. törvény 51. § (1) bekezdésének c) pontja hatályon
kívül helyezte.

380

A 49/H. § (3) bekezdése a 2009: CIX. törvény 52. § (10) bekezdése szerint módosított
szöveg.

381

Lásd a 4/2011. (III. 10.) KÜM utasítást.

382

A 49/I. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta be, szövegét újonnan a 2003: XLV.
törvény 30. §-a állapította meg, ez utóbbi módosító törvény 127. § (7) bekezdésének ötödik
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francia bekezdése alapján a rendelkezéseket a 2003. július 1-je után igényelt
kezességvállalásokra kell alkalmazni.

383

A 49/I. § (1) bekezdése a 2009: CIX. törvény 52. § (26) bekezdése szerint módosított
szöveg.

384

A 49/I. § (2) bekezdés e) pontja a 2009: CXLIX. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

385

A 49/I. § (4) bekezdése a 2009: CXLIX. törvény 14. § (3) bekezdésével megállapított
szöveg.

386

A 49/I. § (6) bekezdése a 2009: CXLIX. törvény 15. §-a, a 2010: LVIII. törvény 71. §-a
szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.

387

A 49/I. § (7) bekezdése a 2003: CXVI. törvény 83. § (6) bekezdésével megállapított
szöveg.

388

A 49/I. § (8) bekezdése a 2003: CXVI. törvény 83. § (6) bekezdésével megállapított
szöveg.

389

A 49/I. § (9) bekezdése a 2003: CXVI. törvény 83. § (6) bekezdésével megállapított és a
2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.

390

A 49/I. § (10) bekezdése a 2003: CXVI. törvény 83. § (6) bekezdésével megállapított és a
2006: CIX. törvény 125. § (1) bekezdésének h) pontja szerint módosított szöveg.

391

A 49/I. § (11) bekezdését a 2003: CXVI. törvény 83. § (6) bekezdése iktatta be, szövege a
2006: CIX. törvény 83. § (4) bekezdésének i) pontja szerint módosított szöveg.
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392

A 49/I. § (12) bekezdését a 2003: CXVI. törvény 83. § (6) bekezdése iktatta be, hatályon
kívül helyezte a 2008: LXI. törvény 32. § (4) bekezdésének b) pontja.

393

A 49/J. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta a szövegbe.

394

A 49/K. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta a szövegbe.

395

A 49/L. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta a szövegbe.

396

A 49/L. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 2. § (1) bekezdésének l) pontja szerint
módosított szöveg.

397

A 49/M. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta a szövegbe.

398

A 49/N. §-t a 2001: XXXVI. törvény 55. §-a iktatta a szövegbe.

399

A 49/N. § (3) bekezdését a 2002: LXII. törvény 105. § i) pontja hatályon kívül helyezte,
újonnan a 2007: LXXXIII. törvény 24. §-a iktatta be, a 2010: LVIII. törvény 75. § (1)
bekezdés n) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény
76. §-át.

400

A 49/N. § (4) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 24. §-a iktatta be, e módosító törvény
46. § (2) bekezdése alapján a rendelkezést csak a 2007. július 15-ét követően alapított
elismerésekre kell alkalmazni.

401

A 49/O. §-t a 2006: CXXI. törvény 35. § (3) bekezdése iktatta be.

402

A 49/O. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 72. § k) pontja szerint módosított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.
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403

A 49/O. § (2) bekezdésének a) pontja a 2007: LXXXIII. törvény 25. § (1) bekezdésével
megállapított szöveg.

404

A 49/O. § (4) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 72. § k) pontja szerint módosított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

405

A 49/O. § (5) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 72. § k) pontja szerint módosított szöveg.
Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

406

Lásd a 301/2006. (XII. 23.) Korm. rendeletet, a 260/2008. (XI. 3.) Korm. rendeletet, a
240/2009. (X. 20.) Korm. rendeletet, az 5/2010. (I. 19.) Korm. rendeletet.

407

A 49/O. § (7) bekezdését a 2007: LXXXIII. törvény 25. § (2) bekezdése iktatta be.

408

Az 50. § (2) bekezdése az 1997: CI. törvény 48. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

409

Az 50. § (2) bekezdés c) pontját a 2008: CX. törvény 11. § (1) bekezdés b) pontja hatályon
kívül helyezte.

410

Az 50. § (2) bekezdésének f) pontját a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a)
pontja hatályon kívül helyezte.

411

Az 50. § (5) bekezdése az 1997: CI. törvény 48. §-ának (2) bekezdésével megállapított
szöveg.

412

Az 50. § (5) bekezdésének harmadik francia bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1)
bekezdésének a) pontja szerint módosított szöveg.
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413

Az 51. § az 1997: CI. törvény 49. §-ával megállapított szöveg.

414

Az 51/A. §-t az 1997: CI. törvény 50. §-a iktatta a szövegbe.

415

Az 52. § (1) bekezdése az 1997: CI. törvény 51. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

416

Az 52. § (3) bekezdése a 2010: XLIII. törvény 78. § (17) bekezdésével megállapított
szöveg.

417

Az 53. § (2) bekezdése az 1997: CI. törvény 52. §-ával megállapított szöveg.

418

Az 54. § (1) bekezdése az 1997: CI. törvény 53. §-ával megállapított szöveg.

Az 54. § új (4) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 56. §-a iktatta be, egyidejűleg az
eredeti (4)–(5) bekezdések számozását (5)–(6) bekezdésre változtatva.
419

420

Az 54. § eredeti (4) bekezdésének számozását a 2001: XXXVI. törvény 56. §-a (5)
bekezdésre változtatta.

421

Az 54. § eredeti (5) bekezdésének számozását a 2001: XXXVI. törvény 56. §-a (6)
bekezdésre változtatta.

422

Az 55/A. §-t az 1997: CI. törvény 54. §-a iktatta a szövegbe.

423

Az 56. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (16) bekezdésével megállapított
szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.
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424

Az 56. § (2) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés o) pontja hatályon kívül
helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

425

Az 56. § (3) bekezdése az 1997: CI. törvény 55. §-ával megállapított szöveg.

426

Az 57. § (1) bekezdése az 1997: CI. törvény 56. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

Az 57. § (2) bekezdésének felvezető mondata az 1997: CI. törvény 56. §-ának (2)
bekezdésével megállapított szöveg.
427

Az új 57/A. §-t a 2001: XXXVI. törvény 57. §-a iktatta a szövegbe, egyidejűleg az eredeti
57/A. § számozását 57/B. §-ra változtatva. E módosító törvény 106. § (5) bekezdése alapján
az 57/A. §-t a 2001. július 1-jét követően meghozott munkáltatói intézkedésekre kell
alkalmazni.
428

429

Az 57/A. §-t az 1997: CI. törvény 57. §-a iktatta be, számozását 57/B. §-ra változtatta a
2001: XXXVI. törvény 57. §-a.

430

Lásd az 50–56. §-okat.

431

Lásd az 1992: XXII. törvény 11. §-át.

432

A IV/A. fejezetet (58/A–58/Z. §-t) újonnan a 2010: XLIII. törvény 78. § (18) bekezdése
iktatta be, a IV/A. Fejezet megjelölést és címet, 58/A. §-t, 58/B. §-t megelőző alcímet, 58/B–
58/F. §-t, 58/G. §-t megelőző alcímet, 58/G–58/P. §-t, 58/Q. §-t megelőző alcímet, 58/Q–
58/Z. §-t a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés p) pontja hatályon kívül helyezte.
Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.

433

Az 59. § (1) bekezdése az 1997: CI. törvény 58. §-ának (1) bekezdésével megállapított
szöveg.
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434

Az 59. § (3) bekezdését az 1997: CI. törvény 58. §-ának (2) bekezdése iktatta be, újonnan a
2001: XXXVI. törvény 59. §-ával megállapított szöveg.

Az 59. § új (4) bekezdését a 2003: XX. törvény 48. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti
(4) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva.
435

436

Az 59. § (4) bekezdését az 1997: CI. törvény 58. §-ának (2) bekezdése iktatta be,
számozását (5) bekezdésre változtatta a 2003: XX. törvény 48. §-a.

437

A 60. § a 2010: LVIII. törvény 66. § (17) bekezdésével megállapított szöveg. E módosító
törvény 76. § (7) bekezdése alapján a 2010. július 6-a után közölt, a közszolgálati jogviszony
megszüntetésére irányuló munkáltatói jognyilatkozatra kell alkalmazni.

438

A 60. § (1) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXIV. törvény 10. §-a szerint módosított
szöveg.

439

A 60/A. §-t a 2001: XXXVI. törvény 61. §-a iktatta a szövegbe.

440

A VI. fejezet címe a 2001: XXXVI. törvény 62. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

441

A 61. § (2) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte,
újonnan a 2007: LXXXIII. törvény 26. §-a iktatta be, a 2010: LVIII. törvény 75. § (1)
bekezdés q) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény
76. §-át.

442

A 61. § (3) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 62. § (2) bekezdése iktatta a szövegbe.

443

A 61. § (4) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 62. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a
2007: LXXXIII. törvény 50. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.
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444

A 61. § (5) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 62. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a
2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

445

A 61. § (6)–(9) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (14) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés q) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

446

A 62. § (1) bekezdése a 2007: LXXXIII. törvény 27. §-ával megállapított, a 2010: XLIII.
törvény 86. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 2011. évi adatszolgáltatásra lásd a 2010:
XC. törvény 138. § (4) bekezdését.

447

A 62. § új (2) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 63. § (1) bekezdése iktatta be,
egyidejűleg az eredeti (2) bekezdés számozását (6) bekezdésre változtatva. A 2008: LXXXII.
törvény 32. § (1) bekezdése alapján a központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai
információs rendszer a Ktv. 62. § (2) bekezdése alapján a 2008. szeptember 1-jei állapotra
vonatkozó adatok helyett a 2009. január 1-jei állapotra vonatkozó adatokat adja át a központi
közszolgálati nyilvántartás számára. A 2009: CIX. törvény 55. § (19) bekezdése alapján a
központi létszám- és bérgazdálkodási statisztikai információs rendszer a Ktv. 62. § (2)
bekezdése alapján a 2009. szeptember 1-jei állapotra vonatkozó adatok helyett a 2010. január
1-jei állapotra vonatkozó adatokat adja át a központi közszolgálati nyilvántartás számára. A
2010: XC. törvény 138. § (4) bekezdése alapján a központi létszám- és bérgazdálkodási
statisztikai információs rendszer a Ktv. 62. § (2) bekezdése alapján a 2010. szeptember 1-jei
állapotra vonatkozó adatok helyett a 2011. január 1-jei állapotra vonatkozó adatokat adja át a
központi közszolgálati nyilvántartás számára.

448

A 62. § új (3) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 63. § (1) bekezdése iktatta be,
egyidejűleg az eredeti (3) bekezdés számozását (7) bekezdésre változtatva. A (3) bekezdés a
2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint módosított szöveg.

449

A 62. § (4) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 63. § (1) bekezdése iktatta be, szövege a
2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja, a 2008: LXXXII. törvény 26. § (10)
bekezdése, a 2010: CXXVI. törvény 47. §-a szerint módosított szöveg.

450

A 62. § (5) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 63. § (1) bekezdése iktatta a szövegbe.
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451

A 62. § (5) bekezdésének c) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése
hatályon kívül helyezte.

452

A 62. § eredeti (2) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI.
törvény 63. § (1) bekezdése.

453

A 62. § (3) bekezdése az 1997: CI. törvény 59. §-ának (2) bekezdésével megállapított
szöveg, számozását (7) bekezdésre változtatta a 2001: XXXVI. törvény 63. § (1) bekezdése,
szövege a 2001: XXXVI. törvény 63. § (2) bekezdésével megállapított és a 2007: LXXXIII.
törvény 50. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

454

A 62. § (8) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (15) bekezdése iktatta be.

455

A 62/A. §-t a 2001: XXXVI. törvény 64. §-a iktatta be, szövege a 2006: CIX. törvény 7. §
(1) bekezdésének e) pontja, a 2009: CXLIX. törvény 15. §-a, a 2010: LVIII. törvény 75. § (1)
bekezdés r) pontja, a 2010: CLIII. törvény 9. § (11) bekezdése szerint módosított szöveg.

456

A 63. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 65. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

457

A 63. § (1) bekezdésének k) pontja a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c)
pontja, a 2008: LXXXII. törvény 26. § (10) bekezdése, a 2010: CXXVI. törvény 47. §-a
szerint módosított szöveg.

458

A 63. § (1) bekezdésének l) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 29. § (1) bekezdése iktatta
be, szövege a 2010: XLIII. törvény 86. § b) pontja szerint módosított szöveg.

459

A 63. § (2) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 65. § (1) bekezdésével megállapított
szöveg.

460

A 63. § (2) bekezdésének c) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése
hatályon kívül helyezte.
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461

A 63. § (2) bekezdés d) pontja a 2008: LXXXII. törvény 26. § (10) bekezdése, a 2010:
CXXVI. törvény 47. §-a szerint módosított szöveg.

462

A 63. § (2) bekezdésének e) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 29. § (2) bekezdése iktatta
be, szövege a 2010: XLIII. törvény 86. § b) pontja szerint módosított szöveg.

463

A 63. § (4) bekezdését a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés s) pontja hatályon kívül
helyezte. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

464

A 63. § (6)–(8) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (16) bekezdése iktatta be, a 2010:
LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés s) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 76. §-át.

465

A 63. § (9) bekezdését a 2009: CIX. törvény 1. § (16) bekezdése iktatta be.

466

A 64. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 66. § (1) bekezdésével megállapított és a
2009: CXLIX. törvény 15. §-a szerint módosított szöveg.

467

A 64. § (4) bekezdését a 2006: LXXII. törvény 7. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

A 64/A. §-t és a megelőző alcímet az 1997: CI. törvény 62. §-a iktatta a szövegbe. A 64/A.
§ a 2010: LVIII. törvény 66. § (18) bekezdésével megállapított, a 2010: CXXVI. törvény 47.
§-a szerint módosított szöveg.
468

469

A VII. fejezet címe az 1997: CI. törvény 63. §-ának (1) bekezdésével megállapított szöveg.

470

A 65. § a 2001: XXXVI. törvény 67. §-ával megállapított szöveg.
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471

A 65/A. § előtti alcímet a 2001: XXXVI. törvény 67. §-a iktatta a szövegbe.

Az új 65/A. §-t a 2003: XX. törvény 49. §-a iktatta be, egyidejűleg az eredeti 65/A–65/B. §
számozását 65/B–65/C. §-ra változtatva.
472

473

A 65/A. § (1) bekezdése a 2010: LVIII. törvény 66. § (19) bekezdésével megállapított
szöveg. Alkalmazására lásd e módosító törvény 76. §-át.

474

A 65/A. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint
módosított szöveg.

475

A 65/A. §-t a 2001: XXXVI. törvény 67. §-a iktatta be, számozását 65/B. §-ra változtatta a
2003: XX. törvény 49. §-a, a 2010: LVIII. törvény 75. § (1) bekezdés t) pontja hatályon kívül
helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.

476

A 65/B. §-t a 2001: XXXVI. törvény 67. §-a iktatta be, számozását 65/C. §-ra változtatta a
2003: XX. törvény 49. §-a.

477

A 65/C. § (1) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint
módosított szöveg.

478

A 65/C. § (2) bekezdésének harmadik mondatát a 2003: XLV. törvény 127. § (1)
bekezdésének a) pontja hatályon kívül helyezte.

479

A 65/C. § (3) bekezdésének a) pontját a 2003: XLV. törvény 127. § (1) bekezdésének a)
pontja hatályon kívül helyezte.

480

A 65/C. § (4) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint
módosított szöveg.
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481

A 66. § előtti alcímet a 2001: XXXVI. törvény 67. §-a iktatta a szövegbe.

482

A 66. § a 2001: XXXVI. törvény 67. §-ával megállapított szöveg.

483

A 66. § (3) bekezdésének d) pontját a 2003: XX. törvény 50. §-a iktatta a szövegbe.

484

A VIII. fejezetet (67–70. §) a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja
hatályon kívül helyezte, újonnan (67–69. §-t) a 2003: XLV. törvény 31. §-a iktatta a
szövegbe. Ez utóbbi módosító törvény 131. § (1) bekezdése alapján a 2001. június 30-án a
Ktv. hatálya alá tartozó közigazgatási szervnél foglalkoztatott ügykezelő munkaviszonya
2003. július 1-jén közszolgálati jogviszonnyá alakul át. Az átalakulás tényéről a munkáltatói
jogkör gyakorlója kinevezési okiratban – 2003. július 1-jét követő 30 napon belül – intézkedni
köteles. Az ügykezelők munkaviszonyának közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulására
vonatkozó előírásokat a 2003: XLV. törvény 131–136. §-ai határozzák meg.

485

A 67. § (1) bekezdése a 2007: CLII. törvény 18. § (4) bekezdése, a 2008: CX. törvény 10.
§ (4) bekezdés c) pontja, a 2010: LVIII. törvény 71. §-a szerint módosított szöveg.
Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76. §-át.

486

A 70. §-t a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja hatályon kívül
helyezte.

487

Lásd az 1992: XXII. törvényt.

488

A 71. § (2) bekezdése az 1996: LXXVIII. törvény 34. §-ának (2) bekezdésével
megállapított, a 2001: XXXVI. törvény 68. § (1) bekezdése, a 2008: CX. törvény 12. § (16)
bekezdés a) pontja szerint módosított szöveg.

489

A 71. § (2) bekezdés a) pontja a 2010: CLXXIV. törvény 9. §-ával megállapított szöveg.

490

A 71. § (2) bekezdés b) pontját a 2010: CLXXIV. törvény 12. §-a hatályon kívül helyezte.
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491

A 71. § (3) bekezdésének hetedik francia bekezdése az 1995: LV. törvény 52. §-a (3)
bekezdésének d) pontjával megállapított szöveg.

492

A 71. § (3) bekezdésének kilencedik francia bekezdését az 1997: CI. törvény 66. §-ának
(2) bekezdése iktatta be, szövege a 2001: XXXVI. törvény 68. § (3) bekezdésével
megállapított és a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

493

A 71/A. §-t az 1997: CI. törvény 66. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege a 2001:
XXXVI. törvény 69. §-ával megállapított szöveg.

494

A 72. § (1) bekezdése a 2004: CXXIII. törvény 17. § (6) bekezdésével megállapított és a
2007: LXXXIII. törvény 31. §-a, a 2009: CIX. törvény 1. § (17) bekezdése, a 2010: CLIII.
törvény 9. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

495

A 72. § új (2) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 109. §-a iktatta a szövegbe, s az eredeti
(2)—(4) bekezdés számozását (4)—(6) bekezdésre változtatta.

A 72. § új (3) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 109. §-a iktatta be, egyidejűleg az
eredeti (3) bekezdés számozását (5) bekezdésre változtatva. A (3) bekezdés a 2009: CXV.
törvény 45. §-ával megállapított szöveg.
496

497

A 72. § eredeti (2) bekezdésének számozását (4) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII.
törvény 109. §-a, szövegét a 2004: LVII. törvény 18. §-a állapította meg.

498

A 72. § eredeti (3) bekezdésének számozását (5) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII.
törvény 109. §-a. Az (5) bekezdés a 2005: LXXXIII. törvény 15. §-ával megállapított szöveg.

499

A 72. § eredeti (4) bekezdésének számozását (6) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII.
törvény 109. §-a.
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500

A 72. § (6) bekezdésének új c) pontját a 2003: XLV. törvény 33. § (2) bekezdése iktatta
be, egyidejűleg az eredeti c) pont jelölését d) pontra változtatva.

501

A 72. § (6) bekezdése eredeti d) pontját a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének
a) pontja hatályon kívül helyezte. A (6) bekezdés eredeti c) pontjának jelölését d) pontra
változtatta és szövegét megállapította a 2003: XLV. törvény 33. § (2) bekezdése.

502

A 72. § (7) bekezdését az 1997: CI. törvény 67. §-ának (2) bekezdése iktatta be, szövege a
2009: CIX. törvény 52. § (19) bekezdése, a 2010: CLIII. törvény 9. § (11) bekezdése szerint
módosított szöveg.

503

Lásd az 1085/2004. (VIII. 27.) Korm. határozatot.

504

A 73. § (4) bekezdését a 2006: LVII. törvény 77. § (4) bekezdése hatályon kívül helyezte.

505

A 73. § (6)–(7) bekezdését a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja
hatályon kívül helyezte.

A 75. § (1) bekezdésének első mondata az 1995: XLVIII. törvény 110. §-ának (1)
bekezdésével megállapított és a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdés a) pontja szerint
módosított szöveg. A 2007: LXXXIII. törvény 43. §-a alapján az a köztisztviselő, akinek a
közszolgálati jogviszonya 2007. július 15-e előtt keletkezett és közigazgatási alapvizsgára
kötelezett, de ezen kötelezettségének ezen időpontig nem tett eleget, 2009. december 31-éig
alapvizsgát köteles tenni, kivéve ha 2009. december 31-éig az alapvizsga alól a Ktv. 2007.
július 15-én hatályos szabályai szerint mentesül; lásd még a 44. § rendelkezéseit.
506

507

A 75. § (2) bekezdését az 1997: CI. törvény 72. §-a (3) bekezdésének a) pontja hatályon
kívül helyezte.

508

A 75. § (3) bekezdése az 1995: XLVIII. törvény 110. §-ának (2) bekezdésével
megállapított és a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja szerint módosított
szöveg.
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509

A 75. § (3) bekezdésének b) pontját az 1997: CI. törvény 72. §-a (3) bekezdésének a)
pontja hatályon kívül helyezte.

510

A 75. § (4) bekezdését az 1997: CI. törvény 72. § (3) bekezdésének a) pontja hatályon
kívül helyezte.

511

A 75. § új (7) bekezdését az 1995: XLVIII. törvény 110. §-ának (3) bekezdése iktatta a
szövegbe, s egyidejűleg az eredeti (7)–(9) bekezdés számozását (8)–(10) bekezdésre
változtatta. A (7) bekezdés a 2003: XLV. törvény 34. §-ával megállapított szöveg.

512

A 75. § eredeti (7) bekezdésének számozását (8) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII.
törvény 110. §-ának (3) bekezdése.

513

A 75. § eredeti (8) bekezdésének számozását (9) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII.
törvény 110. §-ának (3) bekezdése.

514

A 75. § eredeti (9) bekezdésének számozását (10) bekezdésre változtatta az 1995: XLVIII.
törvény 110. §-ának (3) bekezdése.

515

A 76. § (2) bekezdése a 2006: LVII. törvény 77. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

516

A 76. § (4) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 102. § (1) bekezdésének a) pontja szerint
módosított szöveg.

517

A 77. § az 1997: CI. törvény 68. §-ával megállapított szöveg.

518

A 78. § a 2007: LXXXIII. törvény 32. §-ával megállapított szöveg.
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519

A 78. § (1) bekezdése a 2007: CLII. törvény 18. § (6) bekezdése a 2010: LVIII. törvény
72. § k) pontja szerint módosított szöveg. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény 76.
§-át.

520

A 78/A. §-t a 2007: LXXXIII. törvény 33. §-a iktatta be, a 2010: LVIII. törvény 75. § (1)
bekezdés u) pontja hatályon kívül helyezte. Alkalmazására lásd ez utóbbi módosító törvény
76. §-át.

521

A 79. §-t az 1994: LXIV. törvény 19. §-a (2) bekezdésének c) pontja hatályon kívül
helyezte, újonnan a 2007: CLII. törvény 18. § (3) bekezdése iktatta be. Alkalmazására lásd ez
utóbbi módosító törvény 26. § (3)–(6) bekezdését.

522

A 80. § (1) bekezdése a 2001: XXXVI. törvény 71. §-ával megállapított szöveg.

523

A 80. § (1) bekezdésének a) pontja a 2009: CIX. törvény 52. § (19) bekezdése szerint
módosított szöveg.

524

Lásd az 51/1993. (III. 31.) Korm. rendeletet, a 9/1995. (II. 3.) Korm. rendeletet, a 35/1998.
(II. 27.) Korm. rendeletet, a 199/1998. (XII. 4.) Korm. rendeletet, a 40/2010. (II. 26.) Korm.
rendeletet, a 153/2010. (V. 4.) Korm. rendeletet.

525

Lásd a 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendeletet.

526

Lásd a 233/2001. (XII. 10.) Korm. rendeletet.

527

A 80. § (1) bekezdésének d) pontját a 2003: XLV. törvény 127. § (1) bekezdésének a)
pontja hatályon kívül helyezte, újonnan a 2004: XXIX. törvény 12. §-a iktatta be.

528

Lásd a 209/2004. (VII. 9.) Korm. rendeletet.
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529

A 80. § (1) bekezdés e) pontját a 2008: LXXXII. törvény 24. § (3) bekezdése hatályon
kívül helyezte, újonnan a 2009: CIX. törvény 1. § (18) bekezdése iktatta be, szövege a 2010:
CLIII. törvény 9. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

530

Lásd a 103/2010. (IV. 7.) Korm. rendeletet.

531

A 80. § (1) bekezdésének f) pontja a 2003: XLV. törvény 35. §-ával megállapított szöveg.

532

Lásd a 204/2009. (IX. 18.) Korm. rendeletet.

533

Lásd a 150/1998. (IX. 18.) Korm. rendeletet, a 292/2010. (XII. 22.) Korm. rendeletet.

534

A 80. § (1) bekezdésének h) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése
hatályon kívül helyezte, újonnan a 2009: CIX. törvény 1. § (19) bekezdése iktatta be.

535

A 80. § (1) bekezdésének i) pontját a 2007: CLII. törvény 25. §-ának b) pontja hatályon
kívül helyezte, újonnan a 2010: CLIII. törvény 9. § (4) bekezdése iktatta be.

536

A 80. § (1) bekezdésének j) pontját a 2004: CXXXV. törvény 119. § (2) bekezdése
hatályon kívül helyezte, újonnan a 2007: LXXXIII. törvény 34. §-a iktatta be, szövege a 2010:
XLIII. törvény 78. § (19) bekezdésével megállapított szöveg.

537

Lásd a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendeletet.

538

A 80. § (1) bekezdésének k) pontját újonnan a 2007: LXXXIII. törvény 34. §-a iktatta be.

539

Lásd a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendeletet, a 126/2009. (VI. 15.) Korm. rendeletet.
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540

A 80. § (1) bekezdésének l) pontját a 2007: LXXXIII. törvény 34. §-a iktatta be, szövege a
2010: XLIII. törvény 78. § (20) bekezdésével megállapított szöveg.

541

Lásd a 406/2007. (XII. 27.) Korm. rendeletet.

542

A 80. § (2) bekezdése a 2006: CIX. törvény 168. § (1) bekezdésének c) pontja szerint
módosított szöveg.

543

A 80. § (3) bekezdését a 2007: CLII. törvény 18. § (7) bekezdése iktatta be, alkalmazására
lásd e módosító törvény 26. § (3)–(6) bekezdését.

544

Lásd a 374/2007. (XII. 23.) Korm. rendeletet.

545

A 80. § (4) bekezdését a 2008: LXXXII. törvény 24. § (1) bekezdése iktatta be. [E
módosító rendelkezéssel ellentétben, amely „új” (4) bekezdést iktat be, egyidejűleg az
„eredeti (4), (5), (6) bekezdés számozását” (5)–(7) bekezdésre változtatva, a 80. §-ban
korábban (4) bekezdés nem volt, a 2007: CLII. törvény 18. § (7) bekezdése a 80. §-ba a (3)
bekezdést, a 2008: X. törvény 4. §-a a 80. §-ba az (5)–(6) bekezdést iktatta be.]

546

Lásd a 104/2003. (VII. 18.) Korm. rendeletet.

547

A 80. § (5) bekezdését a 2008: X. törvény 4. §-a iktatta be.

548

A 80. § (6) bekezdését a 2008: X. törvény 4. §-a iktatta be. A (6) bekezdésben a 2010:
CLIII. törvény 9. § (9) bekezdése által elrendelt módosítás, amely szerint a „központot”
szövegrész helyébe a „központot, valamint a központi közszolgálati hatóságot” szöveg lép,
nem vezethető át.

549

A 80. § (8) bekezdését a 2008: LXXXII. törvény 24. § (2) bekezdése iktatta be [a 80. §-ban
(7) bekezdés nincs, lásd (4) bekezdéshez fűzött lábjegyzetet], szövege a 2009: CIX. törvény
51. § (9) bekezdése szerint módosított szöveg.
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550

Lásd a 3/2009. (III. 27.) KüM rendeletet, a 7/2009. (VI. 26.) KüM rendeletet.

551

A 81. §-t a 2001: XXXVI. törvény 72. §-a iktatta be, szövege a 2003: XX. törvény 52. §ával, felvezető szövegrésze a 2007: I. törvény 97. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

552

A 81. § e) pontját a 2007: I. törvény 97. § (2) bekezdése iktatta be.

553

Az 1. számú melléklet a 2008: CX. törvény 10. § (4) bekezdés h) pontja szerint módosított
szöveg.

554

Az 1. számú melléklet 3. pontja a 2001: XXXVI. törvény 73. § (1) bekezdésével
megállapított szöveg.

555

A 2. számú melléklet a 2003: XLV. törvény 36. §-ával megállapított és a 2005: CLIII.
törvény 88. §-a szerint módosított szöveg.

556

A 3. számú melléklet I. pontjának megnevezését I/A. és I/B. pontokra változtatta,
egyidejűleg szövegüket megállapította a 2001: XXXVI. törvény 73. § (3) bekezdése.

A 3. számú melléklet 1/A. pontjának első franciabekezdése a 2009: CIX. törvény 52. §
(19) bekezdésével megállapított szöveg.
557

558

A 3. számú melléklet I/A. pont nyolcadik francia bekezdése a 2009: LXXXV. törvény 76.
§-a szerint módosított szöveg.

559

A 3. számú melléklet I/A. pont kilencedik franciabekezdését a 2010: CLIII. törvény 9. §
(5) bekezdése iktatta be.
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560

A 3. számú melléklet I/A. pont tizedik franciabekezdését a 2010: CLIII. törvény 9. § (5)
bekezdése iktatta be.

561

A 3. számú melléklet I. pontjának megnevezését I/A. és I/B. pontokra változtatta,
egyidejűleg szövegüket megállapította a 2001: XXXVI. törvény 73. § (3) bekezdése.

562

A 3. számú melléklet II. pontja a 2001: XXXVI. törvény 73. § (3) bekezdésével
megállapított szöveg.

563

A 3. számú melléklet III. pontja a 2010: CLIII. törvény 9. § (6) bekezdésével megállapított
szöveg.

564

A 3. számú melléklet IV. pontja az 1995: XLVIII. törvény 111. §-ának (1) bekezdése és a
2007: LXXXIII. törvény 35. § (1) bekezdése, valamint a 2009: CXLIX. törvény 15. §-a
szerint módosított szöveg.

565

A 3. számú melléklet IV. pont kilencedik franciabekezdését a 2010: CLIII. törvény 9. § (7)
bekezdése iktatta be.

566

A 3. számú melléklet V. pontja a 2001: XXXVI. törvény 73. § (3) bekezdésével
megállapított és a 2007: LXXXIII. törvény 35. § (2)–(3) bekezdése, a 2009: CIX. törvény 52.
§ (19) bekezdése szerint módosított szöveg.

567

A 3. számú melléklet VI. pontja a 2001: XXXVI. törvény 73. § (3) bekezdésével
megállapított szöveg.

568

A 3. melléklet VII. pontja a 2007: LXXXIII. törvény 35. § (4) bekezdése szerint
módosított szöveg.

569

A 3. számú melléklet VIII. pontja az 1995: XLVIII. törvény 111. §-ának (2) bekezdése és a
2007: LXXXIII. törvény 35. § (5) bekezdése szerint módosított szöveg.
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570

A 3. számú melléklet IX. pontját az 1997: CI. törvény 71. §-ának (2) bekezdése iktatta be,
szövege a 2001: XXXVI. törvény 73. § (3) bekezdésével megállapított és a 2009: CIX.
törvény 51. § (9) bekezdése, illetve 52. § (19) bekezdése szerint módosított szöveg.

571

A 3. számú melléklet X. pontját a 2001: XXXVI. törvény 73. § (3) bekezdése iktatta be,
hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése.

572

A 3. számú melléklet XI. pontját a 2003: XLV. törvény 37. §-a iktatta be.

573

A 4. számú melléklet II. pontja a 2001: XXXVI. törvény 73. § (4) bekezdésével
megállapított és a 2004: XXIX. törvény 148. § (1) bekezdésének b) pontja, valamint a 2007:
LXXXIII. törvény 50. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

574

A 4. számú melléklet IV. pontja az 1995: XLVIII. törvény 111. §-ának (4) bekezdése és a
2007: LXXXIII. törvény 36. § (1) bekezdése szerint módosított szöveg.

575

A 4. számú melléklet V. pontja a 2001: XXXVI. törvény 73. § (4) bekezdésével
megállapított és a 2007: LXXXIII. törvény 36. § (2)–(3) bekezdése szerint módosított szöveg.

576

A 4. számú melléklet VI. pontja a 2001: XXXVI. törvény 73. § (4) bekezdésével
megállapított szöveg.

577

A 4. számú melléklet VII. pontja az 1995: XLVIII. törvény 111. §-ának (5) bekezdése és a
2007: LXXXIII. törvény 36. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

578

A 4. számú melléklet VIII. pontját a 2001: XXXVI. törvény 73. § (4) bekezdése iktatta be,
hatályon kívül helyezte a 2007: LXXXIII. törvény 50. § (1) bekezdése.

579

Az 5. számú mellékletet az 1997: CI. törvény 71. §-ának (3) bekezdése iktatta be, szövege
a 2007: LXXXIII. törvény 37. §-ával megállapított szöveg.
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580

Az 5. számú melléklet III. pontja a 2010: CLIII. törvény 9. § (8) bekezdése szerint
módosított szöveg.

581

A 6. számú mellékletet a 2001: XXXVI. törvény 74. §-a iktatta be, hatályon kívül helyezte
a 2007: CLII. törvény 25. §-ának b) pontja.

582

A 7. mellékletet a 2007: LXXXIII. törvény 38. §-a iktatta be.
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1993. évi XCIII. törvény
a munkavédelemről
E törvény célja, hogy az Alkotmányban foglalt elvek alapján szabályozza az egészséget nem veszélyeztető
és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők
egészségének, munkavégző képességének megóvása és a munkakörülmények humanizálása érdekében,
megelőzve ezzel a munkabaleseteket és a foglalkozással összefüggő megbetegedéseket. Ennek érdekében az
Országgyűlés - az állam, a munkáltatók és a munkavállalók feladatait, jogait és kötelességeit meghatározva a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. § (1) E törvény alkalmazásában munkavédelem: a szervezett munkavégzésre vonatkozó
munkabiztonsági és munka-egészségügyi követelmények, továbbá e törvény céljának megvalósítására
szolgáló törvénykezési, szervezési, intézményi előírások rendszere, valamint mindezek végrehajtása. A
munkaegészségügy a munkahigiéne és a foglalkozás-egészségügy szakterületeit foglalja magában.
(2) A Magyar Köztársaság területén munkát végzőknek joguk van a biztonságos és egészséges
munkafeltételekhez.

Alapelvek
2. § (1) Az állam - a munkavállalók és a munkáltatók érdekképviseleti szerveivel egyeztetve meghatározza az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeit,
irányítási és ellenőrzési intézményeit, valamint kialakítja az egészség, a munkavégző képesség megóvására, a
munkabiztonságra és a munkakörnyezetre vonatkozó országos programját, amelynek megvalósulását
időszakonként felülvizsgálja.
(2) A munkáltató felelős az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
megvalósításáért. A munkavállalók munkavédelmi kötelezettségei nem érintik a munkáltató felelősségét. A
munkáltatói feladatok teljesítésével összefüggésben keletkező költségeket és egyéb terheket nem szabad a
munkavállalóra hárítani.
(3) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményei megvalósításának
módját - a jogszabályok és a szabványok keretein belül - a munkáltató határozza meg.
(4) A munkáltató felelős azért, hogy minden munkavállaló az általa értett nyelven ismerhesse meg az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés reá vonatkozó szabályait.
3. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályok megtartását az
állam az erre a célra létrehozott felügyeleti szerveivel segíti és ellenőrzi.
4. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó szabályokat úgy kell
meghatározni, hogy végrehajtásuk megfelelő védelmet nyújtson a munkavállalókon túlmenően a
munkavégzés hatókörében tartózkodónak és a szolgáltatást igénybe vevőnek is. A munkaeszközöket úgy kell
kialakítani, hogy lehetőleg zárják ki a nem szervezett munkavégzés keretében történő rendeltetésszerű
használat esetén is a balesetet, az egészségkárosodást.
5. § E törvény biztosítja a munkavédelemmel kapcsolatos érdekegyeztetést, valamint a munkavállalók
munkavédelmi érdekvédelmét, meghatározva a munkavédelmi képviselők jogait és kötelezettségeit, nem
érintve a munkavállalói érdekképviseleteknek más jogszabályban - így különösen a Munka
Törvénykönyvében, a köztisztviselők jogállásáról, illetve a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvényekben
- szabályozott, munkavédelemmel kapcsolatos jogait.
6. § A munkáltatóknak és a munkavállalóknak, valamint az állami szerveknek e törvényben és a
munkavédelemre vonatkozó más szabályokban meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
során együtt kell működniük.
7. § A munkavédelemmel kapcsolatos minden eljárás során az adatok (személyes, különleges és
közérdekű adatok, minősített adat, üzemi és üzleti titkok) védelmét a vonatkozó jogszabályok szerint kell
biztosítani. Az adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai felhasználás céljára - a 83/B. §-ban
megállapított kivétellel - személyazonosításra alkalmatlan módon átadhatók.
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8. § Jogszabály egyes feladatokat munkabiztonsági szaktevékenységnek, illetve munkaegészségügyi
szaktevékenységnek minősíthet. A munkáltató a munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatokat
csak külön jogszabályban meghatározott munkavédelmi - a bányászat területén bányászati -, a
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat pedig munkaegészségügyi [foglalkozásorvostan (üzemorvostan), munkahigiéne, közegészségtan-járványtan, megelőző orvostan és népegészségtan]
szakképesítéssel rendelkező személlyel végeztetheti.

A törvény hatálya
9. § (1) A törvény hatálya - a (2)-(3) bekezdésekben megállapított kivételekkel - kiterjed minden
szervezett munkavégzésre, függetlenül attól, hogy az milyen szervezeti vagy tulajdoni formában történik.
(2) A törvény meghatározott rendelkezéseit (26/A., 28., 32., 40., 44. és 45. §-ok) alkalmazni kell a
munkavégzés hatókörében tartózkodóra is (járókelő, látogató, szolgáltatást igénybe vevő stb.).
(3) Rendkívüli munkavégzési körülmények esetére (pl. mentési, katasztrófaelhárítási tevékenységek),
illetve a Magyar Honvédségnél, a rendvédelmi szerveknél, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatoknál, a
katasztrófavédelem szerveinél munkavégzésre irányuló jogviszonyban, szolgálati viszonyban kifejtett
munkatevékenységre a feladatkörében érintett miniszter által kiadott külön jogszabály e törvény
figyelembevételével kivételesen indokolt esetben eltérő követelményeket, eljárási szabályokat állapíthat meg
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozóan.
10. § A 9. §-ban foglaltak a magyarországi - ideértve a vámszabadterületen történő - munkavégzésre
vonatkoznak, kivéve, ha törvény, nemzetközi szerződés, ez utóbbi hiányában a nemzetközi magánjog
szabálya másként rendeli.

A munkavédelemre vonatkozó szabályok
11. § A munkavédelem alapvető szabályait e törvény, a részletes szabályait e törvény felhatalmazása
alapján a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter által kiadott és más külön jogszabályok, az egyes
veszélyes tevékenységekre vonatkozóan a feladatkörében érintett miniszter rendeletével hatályba léptetett
szabályzatok (a továbbiakban: Szabályzat) tartalmazzák. Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a
nemzeti szabványosításról szóló jogszabály figyelembevételével a munkavédelmi tartalmú nemzeti szabvány
annyiban, hogy a magyar nyelvű nemzeti szabványtól különböző megoldás alkalmazása esetén a munkáltató
köteles - vitás esetben - annak bizonyítására, hogy az általa alkalmazott megoldás munkavédelmi
szempontból legalább egyenértékű a vonatkozó szabványban foglalt követelménnyel, megoldással.
12. § Munkavédelemre vonatkozó szabálynak minősül a munkáltatónak a 2. § (3) bekezdése szerinti
rendelkezése is.

II. Fejezet
AZ ÁLLAM MUNKAVÉDELMI FELADATAI ÉS A VÉGREHAJTÁSÉRT
FELELŐS SZERVEK
Az állam feladatai
13. § Az állam feladata a munkavédelem irányításával, az ágazati és hatósági tevékenység ellátásával szervei útján - a munkavédelem megszervezése.
14. § (1) A munkavédelem irányításának keretében állami feladat
a) a munkavédelem országos programjának kialakítása;
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető követelményeinek, továbbá az
ehhez kapcsolódó jogoknak és kötelezettségeknek a meghatározása;
c) a munkavédelmi előírások végrehajtásának elősegítése, különösen az e törvény céljait is szolgáló
gazdasági szabályozással, az érdekeltség megteremtésével, a nemzetgazdasági jelentőségű munkavédelmi
kutatások anyagi feltételeinek megteremtésével, tájékoztatással és felvilágosítással;
d) a nevelés és az oktatás területén a biztonságos életvitelre, a szakmai oktatás területén az egészséget
nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzés szabályaira vonatkozó ismeretanyag meghatározása;
e) a nemzetgazdaság munkavédelmi helyzetének évenkénti áttekintése, a megállapítások nyilvánosságra
hozatala, a munkavédelmi információs rendszer kialakítása és működtetése.
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(2) Az állam részt vesz a munkavédelemben érintett nemzetközi szervezetek munkájában, együttműködik
más államokkal a munkavédelmi feladatok összehangolása végett, jelentést tesz a munkavállalók biztonságát
és egészségét érintő közösségi szabályok végrehajtásáról.
(3) Az állam az (1) és (2) bekezdésben foglalt feladatait a munkavállalók és munkáltatók érdekképviseleti
szerveivel együttműködve valósítja meg.
15. § A munkavédelem ágazati tevékenységének keretében állami feladat
a) Szabályzat kiadása;
b) a munkavédelem országos programjával összhangban az ágazati jellegű munkavédelmi kutatás,
fejlesztés, továbbá a tájékoztatás, közreműködés a továbbképzés szervezésében.
16. § Az állam hatósági tevékenység keretében, a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól
szóló törvény szerinti eljárási rendben - a VII. Fejezetben meghatározottak szerint a) elősegíti és ellenőrzi a munkavédelemre vonatkozó szabályok végrehajtását;
b) ellátja az e törvény, a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete és külön jogszabály szerinti
engedélyezést és nyilvántartást.

Az állami feladatok végrehajtásáért felelős szervek
17. § (1) A foglalkoztatáspolitikáért, illetve a bányászati ügyekért felelős miniszter és a munkavédelmi
hatóság saját jogkörükben látják el a munkavédelem nemzetgazdasági szintű irányításával kapcsolatos
feladatokat.
(2) Külön jogszabály szerint a bányafelügyelet is ellát munkavédelmi hatósági feladatokat.
(3) A munkavédelem irányításában, hatósági tevékenységében jogkörrel rendelkező állami szervek
feladataik ellátása során együttműködnek egymással, valamint a közigazgatási szervekkel, a munkáltatók és
munkavállalók érdek-képviseleti szerveivel.
(4) A munkavédelem ágazati feladatait a feladatkörében érintett miniszter látja el.

III. Fejezet
AZ EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS
MUNKAVÉGZÉS KÖVETELMÉNYEI
Általános követelmények
18. § (1) Munkahely, létesítmény, technológia tervezése, kivitelezése, használatba vétele és üzemeltetése,
továbbá munkaeszköz, anyag, energia, egyéni védőeszköz előállítása, gyártása, tárolása, mozgatása,
szállítása, felhasználása, forgalmazása, importálása, üzemeltetése a munkavédelemre vonatkozó
szabályokban meghatározott, ezek hiányában a tudományos, technikai színvonal mellett elvárható
követelmények megtartásával történhet.
(2) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek teljesítése helyett a
munkáltató pénzbeli vagy egyéb megváltást a munkavállalónak nem adhat.
(3) Munkaeszközt üzembe helyezni, valamint használatba venni csak abban az esetben szabad, ha az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeit kielégíti, és rendelkezik az adott
munkaeszközre, mint termékre, külön jogszabályban meghatározott gyártói megfelelőségi nyilatkozattal,
illetve a megfelelőséget tanúsító egyéb dokumentummal (pl. tanúsítvány).
(4) Egyéni védőeszközt forgalomba hozni, használatba venni akkor szabad, ha az rendelkezik EKmegfelelőségi nyilatkozattal, illetve EK-típustanúsítvánnyal. Az egyéni védőeszközök megfelelőségének
tanúsítását a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében foglaltak szerint kell elvégezni.
(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter meghatározza az egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi
nyilatkozata, EK-típustanúsítványa kiadásának, valamint az egyéni védőeszközök minőségét biztosító
rendszer, továbbá a gyártás minőségirányítási rendszere ellenőrzésének részletes szabályait.
(6) Amennyiben külön jogszabály egyes munkaeszközök üzembe helyezését hatósági engedélyhez köti, ez
a hatósági engedély egyenértékű a (3) bekezdés szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal.

A létesítés követelményei
19. § (1) A létesítés során a munkavédelmi követelmények érvényre juttatása a létesítésben
közreműködők feladata, amelynek teljesítésében együtt kell működniük.
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(2) A létesítésben közreműködő (tervező, kivitelező) köteles írásban nyilatkozni, hogy a 18. § (1)
bekezdésében foglaltakat megtartotta.
(3) A munkahelyek, munkaeszközök kialakítása, telepítése, továbbá a munka megszervezése során az
ergonómiai szempontokat is figyelembe kell venni.
(4) Olyan munkahelyek létesítésénél, ahol mozgáskorlátozott vagy egyéb testi fogyatékos
munkavállalókat foglalkoztatnak, a fizikai környezetnek illeszkednie kell az emberi test megváltozott
tulajdonságaihoz.
20. §

Munkavédelmi üzembe helyezés
21. § (1) Az üzemeltető munkáltató a veszélyes létesítmény, munkahely, munkaeszköz, technológia
üzemeltetését írásban elrendeli (a továbbiakban: munkavédelmi üzembe helyezés).
(2) A 21. § alkalmazásában veszélyes munkaeszköznek minősül a 87. § 11. pontja alapján, illetve a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott, valamint a hatósági felügyelet alá
tartozó munkaeszköz.
(3) A munkavédelmi üzembe helyezés feltétele a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat. E vizsgálat
célja annak megállapítása, hogy a létesítmény, a munkahely, a munkaeszköz, a technológia megfelel az
egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges tárgyi, személyi, szervezési,
munkakörnyezeti feltételeknek, illetőleg teljesíti a 18. § (1) bekezdése szerinti követelményeket. A vizsgálat
elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
(4) Az előzetes vizsgálat során különösen vizsgálni kell, hogy rendelkezésre állnak-e a létesítést végzők
(tervező, kivitelező) nyilatkozatai, a munkavédelmi követelmények kielégítését bizonyító mérési
eredmények, a munkaeszközre vonatkozó megfelelőségi nyilatkozatok, tanúsítványok, a szükséges hatósági
engedélyek, az üzemeltetéshez szükséges utasítások.
(5) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott egyes veszélyes
munkaeszközök üzembe helyezésének feltétele továbbá az adott munkaeszköz megfelelőségvizsgálatán
alapuló, a vizsgálat eredményét is tartalmazó, akkreditált szervezet által kiadott vizsgálati jegyzőkönyv.
(6) A megfelelőségi nyilatkozatra vonatkozó feltételt kivéve a (3)-(4) bekezdésekben előírt
rendelkezéseket kell alkalmazni a veszélyes munkaeszköz és technológia újraindítása, áttelepítése esetén is.
(7) Amennyiben a (3) bekezdés szerinti munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat keretében a
veszélyes munkaeszközt, technológiát próba- vagy kísérleti jelleggel üzemeltetik, úgy az üzembe helyezési
eljárás során figyelemmel kell lenni a próba- vagy kísérleti üzemeltetés kockázataira is. Az ilyen jellegű
üzemeltetés a 180 napot nem haladhatja meg.
22. §

A munkavégzés tárgyi feltételei
23. § (1) A biztonságos műszaki állapot megőrzése érdekében időszakos biztonsági felülvizsgálat alá kell
vonni a veszélyes technológiát és a 21. § (2) bekezdésében meghatározott veszélyes munkaeszközt, továbbá
azt a munkaeszközt, amelynek időszakos biztonsági felülvizsgálatát jogszabály, szabvány, vagy a
rendeltetésszerű és biztonságos üzemeltetésre, használatra vonatkozó dokumentáció előírja. Az időszakos
biztonsági felülvizsgálatot - kivéve a veszélyes technológia esetét - szakirányú képzettséggel és
munkavédelmi szakképzettséggel rendelkező személy (munkabiztonsági szaktevékenység) vagy külön
jogszabályban erre feljogosított személy, illetve erre akkreditált intézmény végezheti. A veszélyes
technológia vizsgálatát szakirányú munkabiztonsági szakértői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
(2) A munkahelyet, az egyéni védőeszközt, a munkaeszközt, a technológiát az üzemeltető munkáltatónak
soron kívül ellenőriznie kell,
a) ha az a rendeltetésszerű alkalmazás során közvetlenül veszélyeztette a munkavállaló egészségét és
biztonságát, vagy ezzel összefüggésben munkabaleset következett be, illetőleg
b) rendkívüli körülmények (különösen átalakítás, baleset, természeti jelenségek vagy műszaki okból 30
napot meghaladó használaton kívüli időszak) bekövetkezése esetén.
Az ellenőrzés elvégzéséig a munkahely, az egyéni védőeszköz, a munkaeszköz, a technológia
üzemeltetését, illetve használatát meg kell tiltani. Az ellenőrzés elvégzése - a veszélyeztetés jellegétől
függően - munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
(3) A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben meghatározza a munkaeszközökre, továbbá a munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi követelmények
minimális szintjét, ideértve az ideiglenes vagy változó helyszínű építkezésekre vonatkozó munkavédelmi
szabályokat is.
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24. § Minden munkavállaló részére biztosítani kell
a) megfelelő mennyiségű, az egészségügyi előírásoknak megfelelő minőségű ivóvizet;
b) a munkahely és a munka jellegének megfelelően az öltözködési, tisztálkodási, egészségügyi, étkezési,
pihenési és melegedési lehetőséget.
25. § A munkahely és a munka jellegének megfelelően gondoskodni kell a rendről, tisztaságról, a
keletkező szennyező anyagok, szennyvíz, hulladék kezeléséről oly módon, hogy veszélyt vagy egészségi
ártalmat ne okozzanak és a környezetet ne károsítsák.
26. § A munkahelyen a dolgozók létszámának és a veszély jellegének megfelelő jelző- és
riasztóberendezést kell biztosítani.
26/A. § Az olyan munkahelyen, ahol a veszély jellege indokolja, a munkavállalók és a munkavégzés
hatókörében tartózkodók védelme érdekében biztonsági és egészségvédelmi jelzéseket kell alkalmazni.
Ennek részletes szabályait a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter állapítja meg.
27. § A munkahelyen gondoskodni kell az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez
szükséges mozgástérről.
28. § (1) Az olyan munkahelyen, ahol be- vagy leesési veszély van, vagy a munkavállalót és a
munkavégzés hatókörében tartózkodókat leeső tárgyak veszélyeztetik, elkerítéssel, lefedéssel, vagy más
alkalmas módon kell a védelemről gondoskodni.
(2) A munkahelyen alkalmazott munkaállás (állvány, pódium, kezelőjárda) kialakítása, elhelyezése,
rögzítése feleljen meg a munkavégzés jellegének, a várható igénybevételnek, tegye lehetővé a biztonságos
munkavégzést, a szükséges anyagok és eszközök tárolását, a biztonságos közlekedést, fel- és lejutást.
29. § A tárolóhelyeket a tárolt anyagok fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságainak, egymásra hatásának,
továbbá a környezetből eredő hatásoknak, illetőleg az anyag emberi egészségre, környezetre gyakorolt
hatásának, a rakodás, szállítás és tárolás módjának figyelembevételével kell kialakítani.
30. § Az energia-, cső- és közműhálózatnak biztonságosan üzemeltethetőnek, kezelhetőnek,
karbantarthatónak és azonosíthatónak kell lennie, a villamos szerelvényeknek meg kell felelniük a biztonsági
(érintésvédelmi, robbanásbiztonsági stb.) követelményeknek.
31. § A munkahely természetes és mesterséges megvilágítása elégítse ki a munkavégzés jellegének
megfelelő világításra vonatkozó követelményeket.
32. § A munkahelyen a zajhatások és a rezgések, a por és vegyi anyagok, valamint a sugárzások, az
alacsonyabb vagy magasabb légköri nyomás nem károsíthatják a munkavállalókat és a munkavégzés
hatókörében tartózkodókat, és nem veszélyeztethetik a munkavégzés biztonságát.
33. § (1) A munkahelyiségben a munkavállalók létszámát, a tevékenység jellegét és a veszélyforrásokat
figyelembe véve elegendő mennyiségű és minőségű, egészséget nem károsító levegőt és klímát kell
biztosítani.
(2) Ha az (1) bekezdésben előírt levegő vagy klíma biztosítása műszakilag megoldhatatlan, a
munkavállalók egészségének megóvása érdekében szervezési intézkedéseket kell tenni, egyéni védőeszközt
alkalmazni, illetőleg védőitalt juttatni.
34. § A szabadtéri munkahelyen - a munkavégzés jellegének és a munkakörülményeknek megfelelő
műszaki megoldásokkal, munkaszervezéssel, egyéni védelemmel, melegedési lehetőséggel, védőitallal gondoskodni kell a munkavállalók időjárás elleni védelméről.
35. § (1) Munkahely céljára csak olyan építmény alkalmazható, amely megfelelő szerkezetű és
szilárdságú. Ilyen építményben az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek és jellegének, az abból fakadó tisztítási feltételeknek megfelelő határoló felületeket,
belmagasságot, légtérfogatot, mozgásteret, közlekedési útvonalakat kell kialakítani.
(2) Az ablakoknak, tetővilágításoknak és szellőzőberendezéseknek biztonságos módon nyithatónak,
zárhatónak, beállíthatónak és rögzíthetőnek kell lenniük, nyitott állapotban nem lehetnek olyan helyzetben,
ami veszélyt jelent a munkavállalókra nézve.
(3) Az átlátszó felületű ajtók, kapuk, falak kitörés elleni védelméről, a veszély felismerésére alkalmas
megkülönböztető jelzéséről gondoskodni kell.
(4) A lengőajtókat és lengőkapukat átlátszó anyagból kell készíteni, vagy szemmagasságban átlátszó
betéttel ellátni.
36. § (1) A munkahely padlózata és közlekedési útjai feleljenek meg a munkavégzés jellegének és az
ebből fakadó tisztítási követelményeknek, a várható legnagyobb igénybevételnek, felületük csúszásmentes,
egyenletes, botlás- és billenésmentes legyen. A közlekedési utak szélessége és a szabad magasság tegye
lehetővé a gyalogosok és járművek biztonságos közlekedését, a közlekedési utak és pályák melletti
biztonságos munkavégzést.
(2) Az olyan munka- és tárolóhelyiségekben, ahol gyalogos- és járműforgalom van, illetőleg rendszeresen
anyagot szállítanak, a közlekedési, illetőleg az anyagmozgatási útvonalakat meg kell jelölni, vagy el kell
választani egymástól.
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(3) Az elsődlegesen gépjárműforgalom számára szolgáló kapu közvetlen közelében a gyalogosok számára
külön ajtót kell biztosítani, ha a gyalogosok számára nem biztonságos az áthaladás.
37. § A kijáratokat és vészkijáratokat, a kijelölt menekülési utakat szabadon kell tartani. Számuk,
méretük, elhelyezésük és megvilágításuk tegye lehetővé a munkahely, a veszélyes terület gyors és
biztonságos elhagyását. Vészkijárathoz toló- vagy forgóajtók használata tilos. Vészkijáratot lezárni csak úgy
szabad, hogy vészhelyzetben bárki által nyitható legyen.
38. § (1) Azokon a munkahelyeken, ahol az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
dohányzási tilalom elrendelését teszi szükségessé, külön dohányzóhelyet kell kijelölni, kivéve, ha a
munkáltató a munkahelyet külön törvény szerint nemdohányzó munkahellyé nyilvánította.
(2) A nemdohányzók védelme érdekében - az (1) bekezdésben foglaltakat nem érintve - gondoskodni kell
dohányzóhelyek, dohányzóhelyiségek kijelöléséről, illetőleg a zárt légterű dohányzóhelyeken a folyamatos
légcserét biztosító megfelelő műszaki megoldásról. Zárt légterű, a munkáltató által több munkavállaló
egyidejű munkavégzésének helyéül kijelölt, ennek hiányában rendeltetésénél fogva több munkavállaló
egyidejű munkavégzésének lehetőségét biztosító munkahelyeken - a dohányzás számára kijelölt hely
kivételével - nem szabad dohányozni.
(3) A 16. életévét be nem töltött munkavállaló a munkavégzésre irányuló jogviszonyából származó
kötelezettség teljesítése, illetve a munkavégzéssel összefüggő bármely tevékenység során a munkahelyén
még a dohányzásra kijelölt helyen sem dohányozhat. Ez a rendelkezés nem érinti a közoktatási intézmény
tanulója esetében külön törvény szerint előírt dohányzási korlátozást.
39. § (1) A gép állandó tartozéka a biztonságos használatához szükséges magyar nyelvű üzemeltetési
dokumentáció, amelyet a gyártó, import esetén az importáló, annak hiányában az üzemeltető köteles
biztosítani.
(2) Amennyiben az adott munkahelyen magyarul nem tudó munkavállaló dolgozik, a munkáltató a
munkavállaló által értett nyelven is köteles biztosítani az üzemeltetési dokumentációt, a veszélyt jelző, tiltó
és tájékoztató feliratokat.

A munkafolyamatra, a technológiára, az anyagra vonatkozó követelmények
40. § (1) A munkafolyamatot, a technológiát, a munkaeszközt, az anyagot úgy kell megválasztani, hogy az
sem a munkavállalók, sem a munkavégzés hatókörében tartózkodók egészségét és biztonságát ne
veszélyeztesse.
(2) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók alkalmazásában álló munkavállalókat egyidejűleg
foglalkoztatnak, a munkavégzést úgy kell összehangolni, hogy az az ott dolgozókra és a munkavégzés
hatókörében tartózkodókra veszélyt ne jelentsen. Az összehangolás keretében különösen az egészséget és
biztonságot veszélyeztető kockázatokról és a megelőzési intézkedésekről az érintett munkavállalókat és
munkavédelmi képviselőiket, illetőleg a munkavégzés hatókörében tartózkodókat tájékoztatni kell. Az
összehangolás megvalósításáért a felek által szerződésben megjelölt munkáltató, ilyen kikötés hiányában a
fővállalkozó, illetve bármely más olyan személy vagy szervezet, aki, illetve amely a tényleges irányítást
gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ha ilyen nincs, akkor az a felelős, akinek a területén
a munkavégzés folyik.
41. § (1) Anyagot, terméket mozgatni csak az anyag, termék tulajdonságainak megfelelő, arra alkalmas
eszközzel, a kijelölt helyen és módon, a súly- és mérethatárok megtartásával szabad.
(2) Szabályzat (11. §) eltérő rendelkezése hiányában
- a munkahelyen belüli közlekedés rendjét a közúti közlekedés szabályainak megfelelő alkalmazásával
kell kialakítani, továbbá
- a munkahelyen belüli vasút üzemeltetésére a vasúti közlekedésre vonatkozó előírások az irányadók.
Az olyan járművekre, amelyek a közforgalomban nem vesznek részt, a járművek üzemben tartásának
műszaki feltételeiről rendelkező előírásokat megfelelően kell alkalmazni.
42. § A veszélyes munkafolyamatoknál, technológiáknál a veszélyek megelőzése, illetve károsító hatásuk
csökkentése érdekében
a) a veszélyforrásokat és az ellenük való védekezés módját, az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés feltételeit az érintett munkavállalókkal - mind a munkahely egésze, mind az egyes
munkafolyamatok tekintetében - meg kell ismertetni, ideértve a 40. § (2) bekezdésében foglaltakat is;
b) a veszélyforrások ellen védelmet nyújtó egyéni védőeszközöket meg kell határozni, azokkal a
munkavállalókat el kell látni, használatukra ki kell oktatni és használatukat meg kell követelni;
c) a munkahely jellemzőitől, a munkaeszközöktől, az anyagok fizikai és kémiai tulajdonságaitól, a
munkavállalók számától függően a munkahelyeket megfelelő eszközökkel kell felszerelni a tüzek
leküzdésére, és szükség esetén tűzjelzőkkel és riasztó rendszerekkel is el kell látni ezeket; a veszélyforrások
ellen biztonsági berendezéseket és eszközöket, jelző-, tűzoltó, mentőkészülékeket, vészkapcsolókat,
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biztonsági megvilágítást (a továbbiakban: biztonsági berendezéseket) működőképes, a rendeltetésszerű
használatra alkalmas állapotban kell tartani;
d) gondoskodni kell arról, hogy a munkavállalók egészségét vagy biztonságát fenyegető súlyos és
közvetlen veszély esetén az érintett munkavállalók erről azonnal tájékoztatást kapjanak, a munkát
beszüntessék és a munkahelyeket azonnal elhagyják, biztonságos helyre távozzanak;
e) a Szabályzatban (11. §) meghatározott vagy a veszélyeztetés által megkívánt időszakonként a mentést
és a menekülést gyakorolni kell;
f) gondoskodni kell a megengedett értékekkel szabályozott, munkahelyi kóroki tényezőkkel kapcsolatos
munkahigiénés vizsgálatok elvégzéséről.
43. § Egyes munkafolyamatok végzését jogszabály engedélyhez kötheti.
44. § (1) Azoknál a munkafolyamatoknál, ahol a munkavállaló veszélyforrás hatásának lehet kitéve, a
hatásos védelmet - amennyiben külön jogszabály eltérően nem rendelkezik - zárt technológia alkalmazásával,
ha ez nem oldható meg, akkor biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök és szervezési intézkedések szükség szerinti együttes - alkalmazásával kell megvalósítani.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat megfelelően alkalmazni kell a munkavégzés hatókörében
tartózkodókra is.
(3) Munkát csak olyan munkakörülmények között és időtartamban lehet végezni, hogy az a munkavállaló
egészségét, testi épségét ne károsítsa. Az egészségkárosodás kockázatát növelő időtartamban történő
munkavégzés (rendkívüli munkavégzés, túlmunka stb.) esetén a külön jogszabály előírásai szerint kell
eljárni.
45. § (1) Rendellenes körülmények kialakulása esetére - amikor a szabályos üzemvitelre vonatkozó
biztonsági előírások nem tarthatók be - a munkahely jellegére, helyzetére, kiterjedésére, valamint a
veszélyforrások hatására, továbbá a munkavégzés hatókörében tartózkodókra is tekintettel mentési tervet kell
készíteni, és a mentéshez szükséges személyeket ki kell jelölni. Jogszabály ezzel kapcsolatban kötelező
előírásokat állapíthat meg.
(2) A mentési terv munkahelyre vonatkozó részét minden érintett munkavállalóval ismertetni kell.
46. § A munkahelyen - jellegének, elhelyezkedésének, a veszélyforrásoknak, a munkavállalók
létszámának, a munka szervezésének megfelelően - biztosítani kell a munkahelyi elsősegélynyújtás tárgyi,
személyi és szervezési feltételeit.
47. § A munkavégzésre, a munkafolyamatokra, a munkahelyre, a technológiára, a munkaeszközre, az
egyéni védőeszközre és a védőitalra vonatkozó részletes előírásokat külön jogszabály, Szabályzat (11. §) és
szabvány tartalmazza.
48. § A veszélyforrások elleni védekezés módját e törvény és a 47. §-ban meghatározott rendelkezések
figyelembevételével a munkáltató köteles megállapítani.

Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi feltételei
49. § (1) A munkavállaló csak olyan munkára és akkor alkalmazható, ha
- annak ellátásához megfelelő élettani adottságokkal rendelkezik,
- foglalkoztatása az egészségét, testi épségét, illetőleg a fiatalkorú egészséges fejlődését károsan nem
befolyásolja,
- foglalkoztatása az utódaira veszélyt nem jelent,
- mások egészségét, testi épségét nem veszélyezteti, és a munkára - külön jogszabályokban
meghatározottak szerint - alkalmasnak bizonyult.
Az egészségügyi megfelelőségről előzetes és - külön jogszabályban meghatározott munkakörökben időszakos orvosi vizsgálat alapján kell dönteni.
(2) A tevékenység szerinti miniszter meghatározott munkakörök (foglalkozások) tekintetében előírhatja,
hogy az (1) bekezdésben foglaltakon túl pályaalkalmassági vizsgálat is szükséges, továbbá a vizsgálat rendjét
az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg.
50. § A munkavállaló csak olyan munkával bízható meg, amelynek ellátására egészségileg alkalmas,
rendelkezik az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretekkel,
készséggel és jártassággal.
50/A. § A sérülékeny csoportba tartozó munkavállalókat a külön jogszabályban foglaltak szerint óvni kell
az őket különösen érintő egészségkárosító kockázatoktól.
51. § (1) A munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos elvégzéséhez megfelelő szakképzettségű
és számú munkavállalót kell biztosítani.
(2) Ahol veszély fenyeget, egyedül munkát végezni nem szabad, és ilyen helyre csak erre is kiterjedő
oktatásban (55. §) részesült munkavállalók léphetnek be.
(3) Ha a munka a munkavállaló testi épségére, egészségére veszéllyel járhat, a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter - az egészségügyért felelős miniszterrel és a tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben
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- előírhatja, hogy azt csak meghatározott szakképzettséggel (képzettséggel), illetőleg gyakorlattal rendelkező
személy végezheti.
(4) Ha valamely munkát egyidejűleg két vagy több munkavállaló végez, a biztonságos munkavégzés
érdekében az egyik munkavállalót meg kell bízni a munka irányításával, és ezt a többiek tudomására kell
hozni.
52. § (1) Az iskolarendszerű oktatás, a nevelés keretében a tanulókat és a hallgatókat meg kell ismertetni a
biztonságos életvitel, az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés alapvető szabályaival.
(2) A szakmai képzés keretében kell gondoskodni arról, hogy a résztvevők elsajátítsák a képzettségük
alapján betölthető munkakör egészségi és biztonsági követelményeit. A szükséges ismeretanyagot a
feladatkörében érintett miniszter a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben határozza meg.
53. § A munkavédelmi szakképesítés feltételeit külön jogszabály határozza meg.

IV. Fejezet
A MUNKÁLTATÓK ÉS A MUNKAVÁLLALÓK KÖTELESSÉGEI ÉS JOGAI AZ
EGÉSZSÉGET NEM VESZÉLYEZTETŐ ÉS BIZTONSÁGOS MUNKAVÉGZÉS
KÖVETELMÉNYEINEK MEGVALÓSÍTÁSÁBAN
54. § (1) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles
figyelembe venni a következő általános követelményeket:
a) a veszélyek elkerülése;
b) a nem elkerülhető veszélyek értékelése;
c) a veszélyek keletkezési helyükön történő leküzdése;
d) az emberi tényező figyelembevétele a munkahely kialakításánál, a munkaeszközök és munkafolyamat
megválasztásánál, különös tekintettel az egyhangú, kötött ütemű munkavégzés időtartamának mérséklésére,
illetve káros hatásának csökkentésére, a munkaidő beosztására, a munkavégzéssel járó pszichoszociális
kockázatok okozta igénybevétel elkerülésére;
e) a műszaki fejlődés eredményeinek alkalmazása;
f) a veszélyes helyettesítése veszélytelennel vagy kevésbé veszélyessel;
g) egységes és átfogó megelőzési stratégia kialakítása, amely kiterjed a munkafolyamatra, a technológiára,
a munkaszervezésre, a munkafeltételekre, a szociális kapcsolatokra és a munkakörnyezeti tényezők hatására;
h) a kollektív műszaki védelem elsőbbsége az egyéni védelemhez képest;
i) a munkavállalók megfelelő utasításokkal történő ellátása.
(2) A munkáltató köteles minőségileg, illetve szükség esetén mennyiségileg értékelni a munkavállalók
egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatokat, különös tekintettel az alkalmazott munkaeszközökre,
veszélyes anyagokra és készítményekre, a munkavállalókat érő terhelésekre, valamint a munkahelyek
kialakítására. Az értékelés alapján olyan megelőző intézkedéseket szükséges hozni, amelyek biztosítják a
munkakörülmények javulását, beépülnek a munkáltató valamennyi irányítási szintjén végzett tevékenységbe.
A kockázatértékelés elvégzése munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül. A
kockázatértékelést a kémiai biztonság területén a külön jogszabályban foglaltak szerint kell elvégezni.
(3) A munkáltató a (2) bekezdésben meghatározott kockázatértékelést és megelőző intézkedéseket első
alkalommal - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter
rendeletében meghatározott I. veszélyességi osztályba sorolt munkáltatónál legkésőbb a munkáltató
tevékenységének megkezdésétől számított hat hónapon belül, egyébként egy éven belül, azt követően
indokolt esetben köteles elvégezni, és azt évenként felülvizsgálni. Indokolt esetnek kell tekinteni különösen a
kockázatok (munkakörülmények, az alkalmazott technológia, veszélyes anyag, készítmény, munkaeszköz,
munkavégzés) lényeges megváltozását, illetőleg új technológia, veszélyes anyag, munkaeszköz,
munkaszervezés bevezetését, alkalmazását. Soron kívül kell elvégezni, illetve felülvizsgálni a
kockázatértékelést, ha a kockázatok lényeges megváltozásával munkabaleset, fokozott expozíció, illetve
foglalkozási megbetegedés hozható összefüggésbe, vagy a kockázatértékelés a külön jogszabályban
meghatározott szempontra nem terjedt ki.
(4) A munkavédelmi hatósági ellenőrzés során a munkáltatónak kell bizonyítania a tevékenység
megkezdésének tényét, időpontját.
(5) A kockázatértékelés eredményeként a munkáltató felelőssége legalább a következők dokumentálása:
a) a kockázatértékelés időpontja, helye és tárgya, az értékelést végző azonosító adatai;
b) a veszélyek azonosítása;
c) a veszélyeztetettek azonosítása, az érintettek száma;
d) a kockázatot súlyosbító tényezők;
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e) a kockázatok minőségi, illetőleg mennyiségi értékelése, a fennálló helyzettel való összevetés alapján
annak megállapítása, hogy a körülmények megfelelnek-e a munkavédelemre vonatkozó szabályoknak, illetve
biztosított-e a kockázatok megfelelően alacsony szinten tartása;
f) a szükséges megelőző intézkedések, a határidő és a felelősök megjelölése;
g) a tervezett felülvizsgálat időpontja;
h) az előző kockázatértékelés időpontja.
A kockázatértékelés dokumentumát a munkáltató köteles a külön jogszabályban foglaltak szerint, de
legalább 5 évig megőrizni.
(6) Az (1) bekezdés g) pontjában meghatározott megelőzési stratégia munkabiztonsági és munkaegészségügyi tartalmának kialakítása munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi szaktevékenységnek
minősül.
(7) Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében a munkáltató köteles a
munkabiztonsági szaktevékenység, a munka-egészségügyi szaktevékenység, illetőleg az 57-58. §-okban
előírtak ellátására megfelelő képesítéssel rendelkező személyt biztosítani, valamint
a) a szükséges utasításokat és tájékoztatást kellő időben a munkavállalónak megadni;
b) rendszeresen meggyőződni arról, hogy a munkakörülmények megfelelnek-e a követelményeknek, a
munkavállalók ismerik, illetve megtartják-e a rájuk vonatkozó rendelkezéseket;
c) a munkavégzés körülményeihez igazodó, illetve az azzal összefüggő veszélyek figyelembevételével
megfelelő munkaeszközöket biztosítani a munkavállalók részére;
d) új technológiák bevezetése előtt kellő időben, legkorábban a tervezési szakaszban megtárgyalni a
munkavállalókkal, illetve munkavédelmi képviselőikkel bevezetésük egészségre és biztonságra kiható
következményeit;
e) a tudomására jutott rendellenességet, illetve a munka egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
végzésével kapcsolatos bejelentést haladéktalanul kivizsgálni, a szükséges intézkedéseket megtenni, az
érintetteket értesíteni, és közvetlen veszély esetén a munkavégzést leállítani;
f) a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések esetén az V. Fejezet rendelkezéseinek megfelelően
eljárni;
g) biztosítani a védőeszközök rendeltetésszerű használhatóságát, védőképességét, a kielégítő higiéniés
állapotát, a szükséges tisztítását, karbantartását (javítását), pótlását;
h) teljes felelősséggel megtenni minden szükséges intézkedést a munkavállalók biztonsága és
egészségvédelme érdekében, figyelembe véve a változó körülményeket is, valamint törekedve a
munkakörülmények folyamatos javítására.
54/A. § (1) A munkáltató megfelelő intézkedésekkel biztosítja, hogy szükség esetén az elsősegély, az
orvosi sürgősségi ellátás, a mentési és a tűzvédelmi feladatok ellátása érdekében haladéktalanul fel lehessen
venni a kapcsolatot a külső szolgálatokkal, szervekkel.
(2) A munkáltató a külön jogszabályok figyelembevételével köteles megtenni minden indokolt intézkedést
veszély esetére a munkahely kiürítésének, továbbá a tűzvédelmi, katasztrófavédelmi feladatok
végrehajtásához szükséges, arra alkalmas munkavállalók kijelölése, létszámuk meghatározása, felkészítésük
és megfelelő egyéni védőeszközzel való ellátásuk érdekében.
55. § (1) A munkáltatónak oktatás keretében gondoskodnia kell arról, hogy a munkavállaló
a) munkába álláskor,
b) munkahely vagy munkakör megváltozásakor, valamint az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzés követelményeinek változásakor,
c) munkaeszköz átalakításakor vagy új munkaeszköz üzembe helyezésekor,
d) új technológia bevezetésekor
elsajátítsa és a foglalkoztatás teljes időtartama alatt rendelkezzen az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzés elméleti és gyakorlati ismereteivel, megismerje a szükséges szabályokat,
utasításokat és információkat. Az oktatást rendes munkaidőben kell megtartani, és szükség esetén
időszakonként - a megváltozott vagy új kockázatokat, megelőzési intézkedéseket is figyelembe véve - meg
kell ismételni. Az oktatás elvégzését a tematika megjelölésével és a résztvevők aláírásával ellátva írásban
kell rögzíteni.
(2) Az (1) bekezdésben előírt ismeretek megszerzéséig a munkavállaló önállóan nem foglalkoztatható.
56. § Az egyéni védőeszköz juttatásának belső rendjét a munkáltató írásban határozza meg. E feladat
ellátása munkabiztonsági és munka-egészségügyi szaktevékenységnek minősül.
57. § (1) A munkáltató az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés munkáltatói
feladatainak teljesítése érdekében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott
veszélyességi osztályhoz, munkavállalói létszámhoz igazodóan elegendő, de legalább a rendeletben
megjelölt időtartamra és szakképesítési feltételekkel köteles munkavállalót kijelölni vagy foglalkoztatni, e
személy részére valamennyi munkavédelemmel összefüggő információt megadni, és a szükséges tárgyi,
szervezési feltételeket biztosítani.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti foglalkoztatás - ideértve a 8. §-ban előírtak végrehajtását is - az előírt
alkalmassági feltételekkel rendelkező munkavállaló hiányában polgári jogi szerződés alapján külső
szolgáltatás útján is megvalósítható. E foglalkoztatás - függetlenül a formájától - nem mentesíti a munkáltatót
az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek megvalósításáért e
törvényben meghatározott felelőssége alól.
(3) Az előző bekezdésekben meghatározott személy feladata különösen
a) a munkavédelmi szempontú előzetes vizsgálat elvégzése [21. § (3) bekezdés];
b) az időszakos biztonsági felülvizsgálat elvégzése [23. § (1) bekezdés];
c) közreműködés a munkahely, egyéni védőeszköz, munkaeszköz, technológia soron kívüli
ellenőrzésében [23. § (2) bekezdés];
d) közreműködés mentési terv készítésében [45. § (1) bekezdés];
e) a megelőzési stratégia munkabiztonsági tartalmának kidolgozása [54. § (1) bekezdésének g) pontja];
f) közreműködés a kockázatértékelés elvégzésében [54. § (2) bekezdés], a munkavédelmi oktatásban (55.
§);
g) az egyéni védőeszköz juttatása belső rendjének meghatározása (56. §);
h) a munkabalesetek kivizsgálása (64. §);
i) a külön jogszabályban munkabiztonsági szaktevékenységnek minősített feladatok ellátásában részvétel,
továbbá a munkaegészségügyi feladatok teljesítésében szükség szerinti közreműködés.
58. § (1) A munkáltató az 57. § (1) bekezdésében előírt kötelezettségén túl, a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszter rendeletében meghatározottak szerint és valamennyi munkavállalójára kiterjedően a 21. §
(3) bekezdésében - ide nem értve a munkaeszközöket -, a 23. § (2) bekezdésében, a 40. § (1) bekezdésében, a
42. §-ban, a 44. § (1) bekezdésében, a 46. §-ban, a 49. § (1) bekezdésében, az 54. § (1) bekezdés b), d)-g)
pontjaiban, (2) bekezdésében, (7) bekezdésének b) pontjában és az 56. §-ban előírt feladatainak ellátásához a
rendeletben megjelölt szakképesítéssel rendelkező személyeket (a továbbiakban: foglalkozás-egészségügyi
szolgálat) köteles biztosítani.
(2) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat a munkáltató felelősségének érintetlenül hagyásával
közreműködik az egészséges munkakörnyezet kialakításában, az egészségkárosodások megelőzésében.
(3) A munkáltatónak biztosítania kell, hogy a munkavállalói és azok munkavédelmi képviselői a
munkakörülményeikkel kapcsolatban, így különösen a 61. §-ban biztosított jogaik gyakorlása során a
szükséges felvilágosítást a foglalkozás-egészségügyi szolgálattól megkaphassák.
(4) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat munkavédelmi feladatokra kiterjedő szakmai irányítását a
munkavédelmi hatóság látja el, ebben a körben a munkáltató a foglalkozás-egészségügyi szolgálatnál
foglalkoztatottaknak utasítást nem adhat. A szakmai irányítás magában foglalja a helyes gyakorlat módjának
meghatározását és annak érvényre juttatását.
(5) A foglalkozás-egészségügyi szolgálat - külön jogszabályban meghatározottak szerint - ellátja a
munkaegészségügyi szaktevékenységnek minősített feladatokat.
59. § (1) A munkáltatónak tájékoztatnia kell a munkavállalókat és a munkavédelmi képviselőt
(bizottságot) arról, hogy az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos őt
terhelő feladatait ki látja el.
(2) A munkáltató köteles tájékoztatni a 8. §-ban, illetőleg az 57-58. §-okban meghatározott személyt,
továbbá a munkavédelmi képviselőt (bizottságot), annak hiányában a munkavállalókat a kockázatértékelés
[54. § (2) bekezdés] és a munkavédelmi intézkedések tapasztalatairól, a munkabalesetek és foglalkozási
megbetegedések nyilvántartásáról és bejelentéséről, a 81. § szerint a munkavédelmi hatóságtól kapott
munkavédelmi információkról, különösen a munkáltatónál végzett ellenőrzések megállapításairól.
60. § (1) A munkavállaló csak a biztonságos munkavégzésre alkalmas állapotban, a munkavédelemre
vonatkozó szabályok, utasítások megtartásával, a munkavédelmi oktatásnak megfelelően végezhet munkát. A
munkavállaló köteles munkatársaival együttműködni, és munkáját úgy végezni, hogy ez saját vagy más
egészségét és testi épségét ne veszélyeztesse. Így különösen köteles
a) a rendelkezésére bocsátott munkaeszköz biztonságos állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződni,
azt rendeltetésének megfelelően és a munkáltató utasítása szerint használni, a számára meghatározott
karbantartási feladatokat elvégezni;
b) az egyéni védőeszközt rendeltetésének megfelelően használni és a tőle elvárható tisztításáról
gondoskodni;
c) a munkavégzéshez az egészséget és a testi épséget nem veszélyeztető ruházatot viselni;
d) munkaterületén a fegyelmet, a rendet és a tisztaságot megtartani;
e) a munkája biztonságos elvégzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani és azokat a munkavégzés során
alkalmazni;
f) a részére előírt orvosi - meghatározott körben pályaalkalmassági - vizsgálaton részt venni;
g) a veszélyt jelentő rendellenességről, üzemzavarról a munkáltatót azonnal tájékoztatni, a
rendellenességet, üzemzavart tőle elvárhatóan megszüntetni, vagy erre intézkedést kérni a felettesétől;
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h) a balesetet, sérülést, rosszullétet azonnal jelenteni.
(2) A munkavállaló önkényesen nem kapcsolhatja ki, nem távolíthatja el és nem alakíthatja át a biztonsági
berendezéseket.
(3) A munkavállaló köteles együttműködni a munkáltatóval, illetve a 8., 57-58. és a 70/A. §-ban
meghatározott személyekkel az egészséges és biztonságos munkakörnyezet megőrzése érdekében hozott
hatósági intézkedések teljesítése, illetőleg a munkáltató veszélyt megszüntető intézkedéseinek végrehajtása
során is.
61. § A munkavállaló jogosult megkövetelni a munkáltatójától
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a veszélyes tevékenységhez a
munkavédelemre vonatkozó szabályokban előírt védőintézkedések megvalósítását;
b) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéshez szükséges ismeretek rendelkezésére
bocsátását, a betanuláshoz való lehetőség biztosítását;
c) a munkavégzéshez munkavédelmi szempontból szükséges felszerelések, munka- és védőeszközök, az
előírt védőital, valamint tisztálkodószerek és tisztálkodási lehetőség biztosítását.
62. § A munkavállalót nem érheti hátrány az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés
követelményeinek megvalósítása érdekében történő fellépéséért, illetve a munkáltató vélt mulasztása miatt
jóhiszeműen tett bejelentéséért. E védelem megilleti a munkabiztonsági, illetve munka-egészségügyi
szaktevékenységet, továbbá az 57-58. §-okban előírt feladatokat ellátó munkavállalókat is.
63. § (1) A munkavállaló jogosult megtagadni a munkavégzést, ha azzal életét, egészségét vagy testi
épségét közvetlenül és súlyosan veszélyeztetné. Ha a munkáltató utasításának teljesítésével másokat
veszélyeztetne közvetlenül és súlyosan, a teljesítését meg kell tagadnia.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott veszélyeztetésnek minősül különösen a szükséges biztonsági
berendezések, az egyéni védőeszközök működőképtelensége, illetve hiánya.

V. Fejezet
A MUNKABALESETEK ÉS A FOGLALKOZÁSI MEGBETEGEDÉSEK
BEJELENTÉSE, KIVIZSGÁLÁSA ÉS NYILVÁNTARTÁSA
64. § (1) A munkabalesetet és a foglalkozási megbetegedést - ideértve a fokozott expozíciós eseteket - be
kell jelenteni, ki kell vizsgálni, és nyilvántartásba kell venni.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakat a munkabaleset esetén - eltérő jogszabályi rendelkezés hiányában - a
munkáltató, foglalkozási megbetegedés esetén a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az
egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben kiadott rendeletében meghatározott szerv (személy)
teljesíti.
(3) A munkáltató a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések bejelentése, kivizsgálása és
nyilvántartása során a sérült (megbetegedett) következő személyes adatait rögzíti: név (ideértve a születési
nevet is), anyja neve, társadalombiztosítási azonosító jele (taj-száma), születési hely és időpont, nem,
állampolgárság, lakóhely (lakcím). A munkáltató esetében az adószámot kell feltüntetni, amennyiben
adószámmal nem rendelkezik, személyes adataként saját adóazonosító jelét is rögzítenie kell.
(4) A munkáltatónak a munkaképtelenséggel járó munkabalesetet haladéktalanul ki kell vizsgálnia, és a
kivizsgálás eredményét munkabaleseti jegyzőkönyvben kell rögzítenie. A munkaképtelenséget nem
eredményező munkabaleset körülményeit is tisztázni kell, és annak eredményét nyilvántartásba kell venni.
(5) A munkáltató köteles a súlyos munkabalesetet a munkavédelmi hatóságnak [84. § (2) bekezdés]
azonnal bejelenteni.
(6) A bejelentéssel, kivizsgálással és nyilvántartással kapcsolatos részletes előírásokat a munkabalesetek
tekintetében e törvény és a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete, a foglalkozási
megbetegedések tekintetében a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszternek az egészségügyért felelős
miniszterrel egyetértésben kiadott rendelete határozza meg.
65. § (1) A munkabaleset és a foglalkozási megbetegedés kivizsgálása során fel kell tárni a kiváltó és
közreható tárgyi, szervezési és személyi okokat, és ennek alapján intézkedéseket kell tenni a munkabalesetek
és a foglalkozási megbetegedések megelőzésére.
(2) Munkabiztonsági szaktevékenységnek minősül a súlyos munkabaleset, valamint az olyan munkaeszköz, illetve technológia által okozott - munkabaleset kivizsgálása, amely kettőnél több személy
egyszerre (egy időben), azonos helyen történő sérülését vagy más egészségkárosodását okozta.
66. § (1) A sérült, illetőleg a balesetet észlelő személy köteles a balesetet a munkát közvetlenül irányító
személynek haladéktalanul jelenteni.
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(2) A munkáltatónak minden bejelentett, illetve tudomására jutott balesetről meg kell állapítania, hogy
munkabalesetnek tekinti-e. Ha nem tekinti munkabalesetnek, akkor erről és a jogorvoslat lehetőségéről (68.
§) a sérültet, halálos baleset esetén a hozzátartozót értesítenie kell.
(3) A munkáltatónak lehetővé kell tennie a munkavédelmi képviselő részvételét a munkabaleset
kivizsgálásában.
67. § A munkabaleset bekövetkezésétől számított 3 év után a munkáltató a törvényben foglaltak alapján
nem köteles a munkabalesetet bejelenteni, kivizsgálni és nyilvántartásba venni.
68. § (1) Ha a sérült a munkáltatónak a munkabaleset bejelentésével, kivizsgálásával kapcsolatos
intézkedését vagy mulasztását, továbbá ha az érintett munkavállaló a foglalkozási megbetegedés és fokozott
expozíciós eset bejelentésének elmulasztását sérelmezi, a területileg illetékes munkavédelmi hatósághoz
fordulhat.
(2) Ha a sérült meghalt vagy egészségi állapota miatt jogainak érvényesítésére nem képes, az (1)
bekezdésben meghatározott eljárásban a sérült hozzátartozója ügyfélnek minősül. A kérelemben a
hozzátartozói minőséget valószínűsíteni kell.
69. § Ha a magyarországi székhelyű munkáltató magyar állampolgárságú munkavállalóját külföldi
kiküldetés (külszolgálat) során éri munkabaleset, a munkáltató köteles a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter rendeletében meghatározott rendben a bejelentési és nyilvántartási kötelezettséget teljesíteni.

VI. Fejezet
A MUNKAVÉDELMI ÉRDEKKÉPVISELET, ÉRDEKEGYEZTETÉS
A munkavállalókkal folytatott tanácskozás
70. § (1) A munkáltató az egészséges és biztonságos munkavégzés érdekében köteles a munkavállalókkal,
illetve munkavédelmi képviselőikkel tanácskozni, valamint biztosítani részükre a lehetőséget, hogy részt
vehessenek az egészségre és biztonságra vonatkozó munkáltatói intézkedés kellő időben történő előzetes
megvitatásában.
(2) A munkavállalók közvetlenül vagy munkavédelmi képviselőik útján - az (1) bekezdésben
meghatározottak mellett - különösen a következő munkáltatói kötelezettségek tekintetében jogosultak
tanácskozást folytatni:
a) a munkavédelmi feladatok elvégzésében érintett személyek kijelölése, foglalkoztatása, tevékenysége
(8. §, 54/A. §, 57-58. §-ok);
b) a munkavédelmi tartalmú információk biztosítása [különösen a 40. § (2) bekezdésében, a 42. § a)
pontjában, a 45. § (2) bekezdésében, az 54. § (1) bekezdése i) pontjában, az 54. § (7) bekezdése a) pontjában,
az 58. § (3) bekezdésében, az 59. § (2) bekezdésében, a 81. § (3) bekezdésében foglaltak alapján];
c) a munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezése és megszervezése.
(3) A tanácskozás során biztosítani kell a kiegyensúlyozott részvételt, a munkavállalók, illetve
munkavédelmi képviselőik javaslattételi jogát.
(4) A kiegyensúlyozott részvétel érdekében a munkáltató köteles a munkavédelmi kérdésben intézkedési
jogkörrel bíró személlyel képviseltetni magát a tanácskozáson.

A munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság, a paritásos
munkavédelmi testület
70/A. § (1) A munkavállalók az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő
jogaik és érdekeik képviseletére jogosultak maguk közül - a következők szerint - képviselőt vagy
képviselőket (a továbbiakban: munkavédelmi képviselő) választani:
a) munkavédelmi képviselő választást kell tartani minden olyan munkáltatónál, ahol a Munka
Törvénykönyve hatálya alá tartozó munkavállalók létszáma legalább ötven fő. A választás megtartásának
lebonyolítása, a feltételek biztosítása a munkáltató kötelezettsége;
b) amennyiben az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál a munkavédelmi
képviselő választást a munkáltatónál működő szakszervezet, üzemi tanács vagy ezek hiányában a
munkavállalók többsége kezdeményezi, a választás megtartásával kapcsolatos, a) pontban meghatározott
kötelezettség a munkáltatót terheli;
c) az ötven főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztató munkáltatónál - amennyiben nem kerül sor
munkavédelmi képviselő választásra - a munkáltatónak a 70. §-ban meghatározottak szerint kell a
munkavállalókkal tanácskoznia;

923

d) a munkáltató önálló telephelyén, részlegénél akkor lehet munkavédelmi képviselőt választani, ha az 5456. §-okban meghatározott munkáltatói munkavédelmi jogosítványok az önálló telephely, részleg vezetőjét
részben vagy egészben megilletik.
(2) Munkavédelmi képviselővé az a cselekvőképes munkavállaló választható, aki legalább 6 hónapja a
munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll. Az újonnan alakult munkáltatónál a
munkavédelmi képviselő ilyen jogviszonya időtartamát feltételként nem kell figyelembe venni.
(3) A munkavédelmi képviselőt egyenlő, titkos és közvetlen szavazással öt évre választják. A
megválasztott munkavédelmi képviselők személyéről a munkavállalókat tájékoztatni kell. A munkavédelmi
képviselők megválasztásának, megbízatása megszűnésének, visszahívásának rendjére, működési területére a
Munka Törvénykönyvéről szóló 1992. évi XXII. törvénynek (a továbbiakban: Mt.) az üzemi tanács tagjaira,
illetve az üzemi megbízottra vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni, ideértve a központi
munkavédelmi bizottság megalakításának lehetőségét is.
(4) Amennyiben a munkavédelmi képviselők száma eléri a hármat, úgy munkahelyi munkavédelmi
bizottságot (a továbbiakban: bizottság) hozhatnak létre. Bizottság létrehozása esetén a munkavédelmi
képviselőt megillető jogokat - ha azok a munkavállalók összességét érintik - a bizottság gyakorolja.
(5) A bizottság tárgyalásán - a bizottság kezdeményezésére - a munkáltató vagy hatáskörrel rendelkező
megbízottja köteles részt venni.
70/B. § (1) Annál a munkáltatónál, ahol a foglalkoztatottak száma legalább ötven fő, és munkavédelmi
képviselők működnek, a munkáltató összmunkáltatói szinten paritásos munkavédelmi testületet (a
továbbiakban: testület) hoz létre, amelyben egyenlő számban vesznek részt a munkavállalók és a munkáltató
képviselői.
(2) A testületnek a munkavállalói és munkáltatói oldalán azonos számú rendes, valamint póttagjai vannak.
A póttag meghatalmazás alapján helyettesíti a rendes tagot, illetve a rendes tag megbízatásának valamilyen
ok miatti megszűnése esetén helyére lép.
(3) A testületbe a munkavállalók képviselőit (rendes és póttagot) a 70/A. § (1) bekezdése a) pontja szerint
megválasztott munkavédelmi képviselők maguk közül titkos szavazás útján jelölik. A munkáltató
kezdeményezi a testület létrehozását, biztosítja a szavazás lebonyolításának feltételeit.
(4) A munkáltató köteles a testületbe döntésre jogosult vezető állású munkavállalót (Mt. 188. §), továbbá
munkáltatói munkavédelmi feladatokat részben vagy egészben ellátó személyt (intézkedésre jogosult
munkairányítót, illetve a munkáltatóval szervezett munkavégzésre irányuló jogviszonyban lévő
munkavédelmi szakembert) kijelölni. A munkáltató számára rendszeres munkavédelmi szolgáltatást nyújtó
szakemberek meghívottként vesznek részt a testület munkájában.
(5) A testület rendes és póttagjainak megbízatása öt évre szól.
(6) A testület elnöki tisztét a munkavállalók, illetve a munkáltatók képviselői felváltva gyakorolják. A
testület rendes és póttagjainak számában, a tagok megbízatásának megszűnése, valamint a visszahívás
feltételeiben, elnöklési és működési rendjében, ügyrendjében, egyéb, a testület tevékenységével összefüggő
eljárási kérdésekben a munkavállalók képviselői és a munkáltató állapodnak meg. A testület működésének
feltételeit a munkáltató biztosítja.
(7) A testület az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó érdekegyeztető
tevékenysége keretében:
a) rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal értékeli a munkahelyi munkavédelmi helyzet és
tevékenység alakulását, és az ezzel összefüggő lehetséges intézkedéseket;
b) megvitatja a munkahelyi munkavédelmi programot, figyelemmel kíséri annak megvalósítását;
c) állást foglal a munkavédelmet érintő belső szabályok tervezetéről.
(8) A testület működése nem érinti a munkavédelmi képviselő, a munkahelyi munkavédelmi bizottság
jogállását, valamint a munkáltatónak a munkavédelmi követelmények megvalósításáért e törvényben
meghatározott felelősségét.
71. § A munkavállalónak, a munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) és a munkáltatónak az egészséget
nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés érdekében együtt kell működniük, jogaikat és
kötelezettségeiket rendeltetésüknek megfelelően kell gyakorolniuk, illetve teljesíteniük, így különösen a
szükséges információt (tájékoztatást) a kellő időben egymás részére megadniuk.
72. § (1) A munkavédelmi képviselő - a 70. §-ban leírtakat is figyelembe véve - jogosult meggyőződni a
munkahelyeken az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
érvényesüléséről, így különösen
- a munkahelyek, a munkaeszközök és egyéni védőeszközök biztonságos állapotáról;
- az egészség megóvására, illetőleg a munkabalesetek és foglalkozási megbetegedések megelőzésére tett
intézkedések végrehajtásáról;
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- a munkavállalóknak az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre történő
felkészítéséről és felkészültségéről.
(2) A munkavédelmi képviselő az (1) bekezdésben meghatározott jogának gyakorlása keretében
a) működési területén a munkahelyekre munkaidőben beléphet, tájékozódhat az ott dolgozó
munkavállalóktól;
b) részt vehet a munkáltató azon döntései előkészítésében, amelyek hatással lehetnek a munkavállalók
egészségére és biztonságára, ideértve a szakemberek előírt foglalkoztatására (8. §, 57-58. §-ok), a
munkavédelmi oktatás (55. §) megtervezésére és megszervezésére, az új munkahelyek létesítésére vonatkozó
döntéseket is;
c) tájékoztatást kérhet a munkáltatótól minden kérdésben, amely érinti az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzést;
d) véleményt nyilváníthat, kezdeményezheti a munkáltatónál a szükséges intézkedés megtételét;
e) részt vehet a munkabalesetek kivizsgálásában, az arra jogosult kezdeményezésére közreműködhet a
foglalkozási megbetegedés körülményeinek feltárásában;
f) indokolt esetben a hatáskörrel rendelkező munkavédelmi hatósághoz fordulhat;
g) a hatósági ellenőrzés során az ellenőrzést végző személlyel közölheti észrevételeit.
(3) A munkavédelmi képviselő (bizottság) jogosult az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos
munkavégzéssel összefüggő kérdésekben a munkáltatóval történő előzetes megállapodás alapján szakértőt
igénybe venni, továbbá ilyen kérdésekben megbeszélést folytatni a munkavédelmi hatósággal.
(4) Amennyiben a munkáltató a 2. § (3) bekezdésében foglalt kötelezettsége keretében munkavédelmi
szabályzatban határozza meg a követelmények megvalósításának módját, úgy e szabályzat kiadásához a
munkavédelmi képviselő (bizottság) egyetértése szükséges.
73. § (1) A munkavédelmi képviselőnek (bizottságnak) a 72. § (2) bekezdés c)-e) pontjaiban
meghatározott kezdeményezésére a munkáltatónak intézkednie vagy 8 napon belül válaszolnia kell.
(2) Amennyiben a kezdeményezéssel a munkáltató nem ért egyet, álláspontjának indokait - kivéve az
azonnali intézkedést követő esetben - írásban köteles közölni.
74. § A munkavédelmi képviselő (bizottság) munkahelyi munkavédelmi program elkészítésére tehet
javaslatot a munkáltató részére. Amennyiben a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendeletében
meghatározott munkáltató ezzel nem ért egyet, a munkavédelmi képviselő (bizottság) a Munka
Törvénykönyvében szabályozott kollektív munkaügyi vitát kezdeményezhet.
75. § (1) A munkáltatónak biztosítania kell a feltételeket annak érdekében, hogy a munkavédelmi
képviselő a jogait gyakorolhassa, így különösen
a) a feladatai elvégzéséhez szükséges, átlagkeresettel fizetett munkaidő-kedvezményt, amely a
munkavédelmi képviselő, a testület tagja esetében a havi munkaideje legalább tíz százaléka;
b) a szükséges eszközöket, így különösen a működési, technikai, anyagi feltételeket, továbbá a vonatkozó
szakmai előírásokat;
c) egy választási ciklusban, a képviselő megválasztását követő egy éven belül legalább 16 órás képzésben,
ezt követően évente legalább 8 órás továbbképzésben való részvétel lehetőségét.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak költségei a munkáltatót terhelik, illetve a c) pont szerinti képzés csak
rendes munkaidőben történhet, szükség szerint külső helyszínen is megtartható.
76. § (1) A munkavédelmi képviselőt (bizottságot) jogai gyakorlása miatt hátrány nem érheti.
(2) A munkavédelmi képviselő (bizottság) a működése során tudomására jutott adatok, tények
nyilvánosságra hozatala tekintetében az üzemi tanács tagjára (üzemi megbízottra) megállapított munkajogi
szabályoknak megfelelően köteles eljárni.
(3) A munkavédelmi képviselő munkajogi védelmére a választott szakszervezeti tisztségviselőre
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni azzal, hogy a közvetlen felsőbb szakszervezeti szerven a
bizottságot, annak hiányában a munkavédelmi képviselőt megválasztó munkavállalókat kell érteni.
77. § E törvény 70-76. §-ainak alkalmazásában nem munkavállaló a büntetés-végrehajtási jogviszonyban
munkát végző személy.

Munkavédelmi Bizottság
78. § Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel kapcsolatos országos
érdekegyeztetést a munkavállalók, a munkáltatók érdek-képviseleti szervezetei és a Kormány képviselőiből
(a továbbiakban: tárgyaló csoportok) álló, az, saját ügyrend szerint működő Munkavédelmi Bizottság látja el.
79. § (1) A Munkavédelmi Bizottság az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre
vonatkozó érdekegyeztető tevékenysége keretében
a) előzetesen véleményezi a 11. §-ban megjelölt jogszabályok és egyéb előírások, intézkedések
tervezeteit, a beszámolókat (jelentéseket) és az időszakos programokat azzal, hogy egyhangú állásfoglalását
vagy a tárgyaló csoportok eltérő véleményét az előterjesztéseken fel kell tüntetni;
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b) részt vesz a munkavédelem országos programjának, annak végrehajtását szolgáló éves intézkedési és
ütemterveknek a kialakításában, értékelésében és felülvizsgálatában;
c) tárgyal és állást foglal, illetve ajánlást alakít ki a tárgyaló csoportok által előterjesztett, munkavédelmi
kérdésekről;
d) ajánlásokat alakít ki a munkavédelemre vonatkozó szabályokban rögzítetteket meghaladó
munkavédelmi követelményekről;
e) munkájáról a közvéleményt tájékoztatja;
f) a 80. §-ban meghatározott keretben javaslatot tesz a munkavédelmi hatóság által kiszabott pénzbírságok
pályázat útján történő felhasználására, továbbá saját adataival, megállapításaival szükség szerint segíti a
munkavédelmi információs rendszer működését.
(2) A Munkavédelmi Bizottság működésével kapcsolatos titkársági, adminisztratív teendőket a
munkavédelmi hatóság látja el.

A pénzbírságok felhasználása
80. § (1) A 82. § (1) bekezdése alapján kiszabott pénzbírságot a munkavédelmi hatóság kincstári
előirányzat-felhasználási keretszámlájára kell befizetni. A számla javára ilyen címen fennálló tartozás adók
módjára behajtható köztartozásnak minősül.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bírságösszeg fele nyilvános pályáztatás útján kizárólag az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés céljainak támogatására, valamint fennmaradó része a közcélú
állami munkavédelmi információs rendszer [14. § (1) bekezdés e) pontja] folyamatos működtetésére
használható fel.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott pályázati és információs rendszer részletes szabályait a
foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter - a bányászati ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítja meg.

VII. Fejezet
A MUNKAVÉDELEM HATÓSÁGI FELÜGYELETE
81. § (1) A munkavédelemre vonatkozó szabályok megtartásának elősegítését, valamint ellenőrzését a
munkavédelmi hatóság látja el.
(2) A munkavédelmi hatóság tájékoztatást ad a közbeszerzési jogszabályban meghatározott ajánlattevő
részére a munkavállalók egészségére és biztonságára vonatkozó kötelezettségekről.
(3) A munkavédelmi hatóság tájékoztatással és tanácsadással segíti a munkáltatókat és munkavállalókat, a
munkavédelmi képviselőket, továbbá az érdekképviseleteket, hogy azok a munkavédelemmel kapcsolatos
jogaikat gyakorolhassák, és kötelezettségeiket teljesíthessék.
(4) A munkavédelmi hatóság ellenőrzése kiterjed
a) a munkáltatók és munkavállalók egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
kapcsolatos feladatainak és kötelezettségeinek teljesítésére, ideértve a foglalkozás-egészségügyi szolgálatok
munkavédelmi feladatainak megvalósítását is;
b) a munkahelyek létesítésére, a munkaeszközök üzemeltetésére, az alkalmazott technológiákra és
anyagokra, valamint az egyéni védőeszközökre vonatkozó követelmények érvényesítésére;
c) a munkabalesetek, foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek kivizsgálására,
bejelentésére, nyilvántartására, valamint megelőzésére tett intézkedésekre.
(5) A munkavédelmi hatóság jogosult az ellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetése érdekében
e törvényben és külön jogszabályban meghatározott intézkedés és felelősségre vonás alkalmazására.
82. § (1) A munkavédelmi hatóság munkavédelmi bírságot alkalmaz az egészséget nem veszélyeztető és
biztonságos munkavégzésre vonatkozó követelmények teljesítését elmulasztó, és ezzel a munkavállaló életét,
testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyeztető munkáltatóval szemben.
(2) A munkavállaló életét, testi épségét vagy egészségét súlyosan veszélyezteti különösen
a) a 21. §-ban meghatározott feltételek szerinti munkavédelmi üzembe helyezés elmulasztása;
b) a 23. § (1) bekezdésében meghatározott időszakos biztonsági felülvizsgálat elmulasztása;
c) a 23. § (2) bekezdésében meghatározott soron kívüli ellenőrzés elmulasztása;
d) az 54. § (2) bekezdésében meghatározott kockázatértékelés elmulasztása:
da) a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter rendelete szerinti legmagasabb veszélyességi osztályba
tartozó munkáltató esetében, valamint
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db) az egyes veszélyforrások hatásának kitett munkavállalók védelméről szóló külön jogszabályokban
előírt esetekben, amely megvalósul különösen a kockázatértékelés keretében szükséges expozícióbecslés/mérés hiányában;
e) a szükséges biztonsági berendezések, egyéni védőeszközök működésképtelensége, illetve hiánya;
f) a munkavégzés 40. § (2) bekezdése szerinti összehangolási kötelezettségének elmulasztása;
g) a veszélyes munkahelyen, veszélyes munkaeszközzel, vagy veszélyes technológiai folyamatban végzett
munka esetére - ideértve a külön jogszabályban meghatározott veszélyforrásokkal járó munkaköröket,
sérülékeny csoportot - előírt munkaköri alkalmassági vizsgálatok, biológiai monitorozás elmulasztása;
h) a külön jogszabályok szerint előírt foglalkoztatási tilalom megszegése;
i) a megengedett értéket meghaladó expozícióban történő foglalkoztatás; továbbá
j) a rákkeltő expozícióval járó tevékenység esetére a külön jogszabály által előírt mérések elmulasztása.
(3) A munkavédelmi bírság összege 50 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedhet.
(4) A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi bírságot telephelyenként szabja ki, amennyiben az azonos
időben lefolytatott eljárás során megállapítást nyer, hogy az (1) bekezdésben leírt veszélyeztetést ugyanazon
jogszabályi rendelkezést megsértve a munkáltató több telephelyén valósítja meg.
(5) A munkavédelmi bírságot a súlyos veszélyeztetést feltáró felügyelő javaslata alapján a munkavédelmi
hatóság a veszélyeztetés mértéke alapján, valamint a mulasztás személyi és tárgyi körülményeinek
mérlegelésével szabja ki.
82/A. § A Munka Törvénykönyve 106/A. §-ában meghatározott, a munkavédelemre vonatkozó szabályok
betartásának ellenőrzése céljából tartott vizsgálatok tapasztalatairól a munkavédelmi hatóság beszámolót
készít a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter számára. A tájékoztatásban foglalt megállapításokra az e
törvény 14. §-ának (1) bekezdése e) pontjában meghatározott jelentésnek ki kell terjednie.
82/B. § A munkavédelmi hatósági eljárásban - a 83. § szerinti engedélyezés kivételével - az ügyfél nem
jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal.
82/C. § (1) A munkavédelmi hatósági eljárások során az újrafelvételi eljárásra vonatkozó szabályok nem
alkalmazhatók.
(2)
(3) Felügyeleti eljárás keretében a hatósági eljárás során hozott döntés nem változtatható meg és nem
semmisíthető meg, ha a kötelezettséget megállapító döntés jogerőre emelkedésétől vagy ha a teljesítési
határidő ezt meghaladja, akkor a teljesítési határidő utolsó napjától számított egy év eltelt.
(4)-(5)
83. § (1) Ha e törvény vagy a felhatalmazása alapján kiadott jogszabály meghatározott szakterületen
munkabiztonsági szakértő igénybevételét írja elő, vagy szakértő igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít
meg, - az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint igazságügyi szakértői tevékenység végzésére
jogosult szakértő kivételével - szakértőként kizárólag a munkavédelmi hatóság vagy - a Kormány
rendeletében meghatározott szakterületeken - a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai
kamaráiról szóló törvényben meghatározott területi mérnöki kamara (a továbbiakban: kamara) engedélyével
rendelkező személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban meghatározott jogkövetkezmények csak az
ilyen személy igénybevételéhez fűződnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység folytatását a munkavédelmi hatóság, illetve a kamara
annak engedélyezi, aki büntetlen előéletű, nem áll a munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatását
kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, valamint rendelkezik az e törvény felhatalmazása alapján a
Kormány rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb
feltételeknek.
(3) A munkavédelmi hatóság, illetve a kamara a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel
rendelkező személyekről nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a szakértői tevékenység végzésére jogosult
személy természetes személyazonosító adatait. A nyilvántartásból kizárólag a szakértői tevékenység
végzésére való jogosultság igazolása céljából szolgáltatható adat.
83/A. § (1) A munkavédelmi hatóság nyilvántartást vezet annak érdekében, hogy a kockázatok
minimálisra csökkentésével elősegítse a munkavállalók védelmét a rákkeltő anyagok okozta foglalkozási
eredetű egészségkárosodásokkal, illetve daganatos megbetegedésekkel szemben.
(2) A nyilvántartás azoknak a munkáltatóknak és munkavállalóknak az adatait tartalmazza, amely
munkáltatóknál szervezett munkavégzés során a munkavállaló rákkeltőknek van kitéve. A nyilvántartás
tartalmazza
a) a munkáltató nevét, telephelyét, ágazati, szakágazati besorolását,
b) a munkavállaló születési évét, társadalombiztosítási azonosító jelét, foglalkozását, az adott
foglalkozással járó expozícióban eltöltött munkaéveinek számát.
(3) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatokat kezelheti, illetve a munkáltatókat
adatközlésre hívhatja fel.

927

(4) A munkavédelmi hatóság a (2) bekezdésben meghatározott adatokat a foglalkozási eredetű rákkeltő
anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzésének céljából továbbítja a
jogszabály alapján foglalkozás-egészségügyi feladatokat ellátó és a munkavédelmi hatóság tevékenységében
közreműködő, kormányrendeletben meghatározott szerv részére, amely szerv ezen adatokat a továbbítástól
számított ötven év elteltével törli.
(5) A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a munkáltató bejelentésétől számított
ötven év elteltével törli.
83/B. § (1) A munkavédelmi hatóság a munkavédelmi szabályok munkáltatók általi megtartásának más
szerv előtti, külön jogszabály szerinti eljárásban (pl. a megváltozott munkaképességű munkavállalók
foglalkoztatásának támogatása) történő igazolása céljából hatósági nyilvántartást vezet.
(2) A hatósági nyilvántartás tartalmazza azoknak a munkáltatóknak az adatait, amelyekre vonatkozóan a
munkavédelmi ellenőrzés során az eljáró hatóság jogerős és végrehajtható határozata jogsértést állapított meg
és munkavédelmi bírságot szabott ki. A nyilvántartás tartalmazza
a) a munkáltató nevét, székhelyét, adószámát, adószámmal nem rendelkező természetes személy
munkáltató nevét, lakcímét, adóazonosító jelét;
b) a jogsértést megállapító határozat keltét és számát;
c) a jogsértés megjelölését, valamint megállapítása jogerőre emelkedésének és végrehajthatóvá válásának
időpontját;
d) a munkavédelmi bírság tényét és mértékét.
(3) A hatósági nyilvántartás adatait a munkavédelmi hatóság informatikai rendszerében kezeli. A (2)
bekezdésben meghatározott adatoknak az informatikai adatbázisban történő rögzítése a munkavédelmi
hatóság által történik a jogsértést megállapító határozat jogerősítésének napján, a közigazgatási határozat
bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság határozatának jogerőre emelkedésének napján.
(4) A munkavédelmi hatóság a nyilvántartásban szereplő adatokat a bejegyzés alapjául szolgáló határozat
meghozatalától számított két év elteltével törli.
(5) A munkavédelmi hatóság az általa vezetett nyilvántartás adatai alapján a munkavédelmi jogsértést
elkövető munkáltatók nevét, székhelyét, adószámát, a munkavédelmi bírsággal sújtott jogsértés
megnevezését és a bírság mértékét, valamint a jogsértést megállapító határozat keltének és végrehajthatóvá
válásának napját a honlapján történő közzététel útján nyilvánosságra hozza.
(6) A munkavédelmi hatóság (2) bekezdésben foglalt nyilvántartásba vételi kötelezettségét és (5)
bekezdésben foglalt közzétételi kötelezettségét nem érinti, ha a munkáltató a jogerős közigazgatási
határozatban vagy jogerős bírósági határozattal elbírált közigazgatási határozatban foglalt kötelezettségét az
előírt határidőben vagy határnapon teljesíti.
83/C. § (1) A munkavédelmi hatóság részéről eljáró orvos végzettségű felügyelő a hatósági eljárás
lefolytatásához szükséges okból és mértékben megismerheti és kezelheti az érintett munkavállalók - az
egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló törvényben
meghatározott - egészségügyi adatait, betekinthet a munkavállaló irataiba, kérheti azok bemutatását, azokról
másolatot készíthet, továbbá a munkáltatót, illetve a munkavállalót adatközlésre hívhatja fel.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatokat a munkavédelmi hatóság informatikai rendszerében kezeli, az
adatokat a hatósági eljárás jogerős befejezésétől számított két év elteltével törli.
83/D. § A munkavédelmi hatósági eljárás határideje az eljárás megindításától számított negyvenöt
munkanap:
a) a munkabalesetekkel, foglalkozási megbetegedésekkel és fokozott expozíciós esetekkel,
b) a balesetet munkabalesetnek minősítésével,
c) a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti munkavégzésre irányuló jogviszony
szervezett munkavégzésnek történő minősítésével
kapcsolatos eljárásokban.
83/E. § (1) A 83. § (1) bekezdése szerinti szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg a kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolja azt a tényt, hogy büntetlen előéletű,
valamint nem áll a munkabiztonsági szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya
alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a munkavédelmi
hatóság vagy a kamara részére - annak a munkabiztonsági szakértői tevékenység engedélyezése iránti
kérelem elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa. Az adatigénylés során a
munkavédelmi hatóság és a kamara a (2) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi
nyilvántartó szervtől.
(2) A munkavédelmi hatóság és a kamara a munkabiztonsági szakértői tevékenység gyakorlásának
időtartama alatt folytatott, a szakértői tevékenység gyakorlásával összefüggő hatósági ellenőrzés keretében
ellenőrzi azt is, hogy a szakértő büntetlen előéletű, és nem áll a munkabiztonsági szakértői tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a munkavédelmi hatóság
és a kamara adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag azon adatra
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irányulhat, hogy a szakértő büntetlen előéletű-e, valamint a munkabiztonsági szakértői tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a munkavédelmi hatóság és a kamara
a) munkabiztonsági szakértői tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig,
b) a munkabiztonsági szakértő nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a
nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.
84. § (1) A munkavédelmi hatóság felügyelője jogosult
a) a munkahelyek tekintetében a munkáltatót határozatban kötelezni, hogy írásban nyújtson tájékoztatást a
megjelölt munkavédelmi követelmények teljesítéséről;
b) valamennyi munkahelyen - külön engedély nélkül, ellenőrzési jogosultságát az erre jogosító
igazolványával (amely a sorszámot, az eljáró felügyelő nevét és a munkavédelmi hatóság megnevezését
tartalmazza) igazolva - ellenőrzést tartani;
c) a munkabaleseteket, kivéve a közúti közlekedéssel kapcsolatosakat - a munkáltató ez irányú
felelősségét nem érintve - kivizsgálni;
d) a munkáltatót felhívni az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés követelményeinek
teljesítésére;
e) a munkáltatót a feltárt hiányosságok meghatározott határidőn belül történő megszüntetésére kötelezni;
f) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzésre vonatkozó előírások súlyos
megszegésével foglalkoztatott munkavállalót a kifogásolt munkavégzéstől eltiltani;
g) a munkavállaló egészségét, testi épségét közvetlenül fenyegető veszély esetén, vagy határértéket
meghaladó expozícióban, vagy rákkeltő, mutagén, teratogén hatású veszély előfordulásakor - annak
elhárításáig -, továbbá a nem megfelelő védelmet nyújtó védőeszköz használatakor a veszélyes tevékenység,
illetőleg üzem, üzemrész működésének, munkaeszköz, egyéni védőeszköz, veszélyes anyag/készítmény
használatának felfüggesztését elrendelni;
h) elrendelni a 23. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzést;
i) a balesetet munkabalesetnek minősíteni, továbbá a munkabaleset bejelentését vagy kivizsgálását
elrendelni, ha a bejelentést vagy a kivizsgálást elmulasztották vagy nem a jogszabályban foglaltaknak
megfelelően végezték, illetőleg ha a munkáltató a balesetet jogszabályba ütköző módon nem tekinti
munkabalesetnek;
j) a munkaeszköz és egyéni védőeszköz működését, használatát felfüggeszteni, ha az nem rendelkezik a
18. § (3)-(4) bekezdéseiben meghatározott okirattal;
k) a munkáltatót arra kötelezni, hogy az éjszakai munkavégzés keretében foglalkoztatott munkavállalói
átlagos statisztikai létszámát, munkarendjét, az éjszakai munkavégzés körülményeire vonatkozó - a
határozatban megjelölt egyéb - információkat, valamint a közölt adatokban, tényekben bekövetkező változást
időszakonként bejelentse;
l) a szabálysértésre vonatkozó külön jogszabályok szerint eljárni;
m) a munkahelyen tartózkodó személytől az ellenőrzéshez szükséges felvilágosítást kérni, valamint az
ilyen személyt személyi azonossága igazolására felhívni;
n) az ellenőrzés lefolytatásának akadályozása esetén a rendőrség igénybevételére;
o) munkahigiénés vizsgálatok elvégeztetését elrendelni.
(2) A felügyelő köteles a bejelentett súlyos munkabalesetet, valamint a foglalkozási megbetegedést, a
fokozott expozíciós esetet - a munkáltató ez irányú felelősségét nem érintve - kivizsgálni.
(3) A felügyelő - a munkavállaló egészségének és testi épségének megóvása, továbbá munkabaleset
megelőzése céljából - az (1) bekezdés f), g) és j) pontjaiban foglalt határozatának fellebbezésre tekintet
nélküli végrehajtását rendelheti el.
(4) A felügyelő a tényállás alapján jogosult a munkáltató és a munkahelyen munkát végző személy közötti
munkavégzésre irányuló - az ellenőrzés megkezdésekor, illetőleg súlyos baleset bekövetkezése esetén a
baleset időpontjában fennálló - jogviszonyt szervezett munkavégzésnek minősíteni. A minősítéshez a
munkáltatóként eljárás alá vontnak rendelkezésre kell bocsátania mindazokat a bizonyítékokat, amelyek
alapján megállapítható, hogy a részére végzett munka nem tartozik a szervezett munkavégzés (87. § 9. pont)
körébe.
(5) Olyan munkahelyen, ahol különböző munkáltatók munkavállalókat egyidejűleg foglalkoztatnak, és a
munkavédelmi ellenőrzés eredményeként valamely munkáltató nem azonosítható, a (4) bekezdés
vonatkozásában - az ellenkező bizonyításáig - vélelmezni kell, hogy az érintett munkavállalók munkáltatója
az, aki a tevékenységet a munkahelyen ténylegesen irányítja.
85. §
86. § (1) A munkavédelmi hatóság hatósági jogköre nem terjed ki
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a) a külön jogszabályban meghatározott sugáregészségügyi, az atomenergia alkalmazásával kapcsolatos
sugárvédelmi feladatok, a nem ionizáló sugárzással, valamint az elektromos és mágneses erőterekkel
kapcsolatos előírások ellenőrzésére,
b) a kémiai biztonsággal összefüggő feladatok végrehajtására, kivéve a munkavállalók védelmét a kémiai
anyagok munka közbeni hatásából eredő munkaegészségügyi és munkabiztonsági kockázata ellen biztosító
feladatokra, előírások ellenőrzésére,
c) a nemdohányzók védelmére vonatkozó előírások ellenőrzésére,
d) a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekre, kivéve a munkaegészségügyi feladatokat,
továbbá
e) a Magyar Honvédségre, a rendvédelmi szervekre, a nemzetbiztonsági szolgálatokra, a
katasztrófavédelem szerveire, az önkéntes tűzoltóságra.
(2) Az (1) bekezdés e) pontjában említett szervek tekintetében külön jogszabály rendelkezik a
munkavédelmi hatósági tevékenység ellátásáról.

VII/A. Fejezet
A TÁVMUNKAVÉGZÉS ELTÉRŐ MUNKAVÉDELMI SZABÁLYAI
86/A. § (1) A távmunkavégzésre e törvény szabályait a jelen fejezetben felsorolt eltérésekkel kell
alkalmazni.
(2) A 2. § (2) bekezdése harmadik mondatában, illetve az 54. § (7) bekezdése c) pontjában foglaltakhoz
képest a távmunkavégzés - a munkáltatóval kötött megállapodás alapján - a munkavállaló által biztosított
munkaeszközzel is történhet. Az ilyen munkaeszköz használatát a munkáltató munkavédelmi szempontú
előzetes vizsgálatot követően engedélyezi. A vizsgálat elvégzésére megfelelően irányadók a 21. § (3)-(4)
bekezdéseiben előírtak.
(3) Távmunkavégzés csak a munkáltató által munkavédelmi szempontból előzetesen megfelelőnek
minősített munkahelyen folytatható. A munkahelyen a munkavállaló csak a munkáltató hozzájárulása alapján
változtathatja meg a munkavédelmi szempontból lényeges munkakörülményeket.
(4) Az Mt. alkalmazásában indokolt esetnek minősül a munkáltató vagy megbízottjának ellenőrzése, ha az
az 54. § (7) bekezdése b) pontjában leírt feladatok végrehajtása érdekében történik.
(5) A (4) bekezdésben szereplő ellenőrzésen túlmenően a munkáltató vagy megbízottja - így különösen a
8. §-ban, illetve 57-58. §-ban megjelölt személy - a szükséges munkavédelmi feladatok elvégzése, a
munkavédelmi eljárások lefolytatása - így különösen az üzembe helyezés, kockázatértékelés, felülvizsgálat,
balesetvizsgálat - céljából léphet be és tartózkodhat a munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területén.
(6) A munkáltató a munkavállalót tájékoztatja a VI. fejezetben meghatározott munkahelyi munkavédelmi
tanácskozási és érdek-képviseleti lehetőségekről és gyakorlatról, továbbá az ezzel összefüggő feladatot ellátó
felelős személyekről, elérhetőségük adatairól. A munkavégzési helyként szolgáló ingatlan területére a
munkavédelmi képviselő a munkavállaló beleegyezésével léphet be és tartózkodhat.
(7) A 81. § (4) bekezdésében meghatározott hatósági ellenőrzést a felügyelet kizárólag munkanapon, 8 és
20 óra között végezheti. A munkavédelmi hatóság a munkáltatót és a munkavállalót az ellenőrzés
megkezdése előtt legalább 3 munkanappal erről tájékoztatja. A munkáltató az ilyen céllal a munkavégzési
helyként szolgáló ingatlan területére történő belépéshez szükséges hozzájárulást a munkavállalótól legkésőbb
az ellenőrzés megkezdéséig beszerzi.

VIII. Fejezet
ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK
87. § E törvény alkalmazásában:
1. Áttelepítés: munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezésre kötelezett munkaeszköz olyan
áthelyezése, amely üzembe helyezési, üzemeltetési körülményei tekintetében lényeges változást okoz.
1/A. Baleset: az emberi szervezetet ért olyan egyszeri külső hatás, amely a sérült akaratától függetlenül,
hirtelen vagy aránylag rövid idő alatt következik be és sérülést, mérgezést vagy más (testi, lelki)
egészségkárosodást, illetőleg halált okoz.
1/B. EK-megfelelőségi nyilatkozat: a gyártó írásbeli nyilatkozata, hogy a védőeszköz a mintának és az
egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének tanúsításáról szóló külön jogszabály
előírásainak megfelel.
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1/C. EK-típustanúsítvány: a megfelelőségértékelő szervezetek tevékenységéről szóló törvényben
meghatározott bejelentett szervezet által kiadott dokumentum annak igazolására, hogy a védőeszköz a mintán
elvégzett EK típusvizsgálat alapján megfelel az egyéni védőeszközök követelményeiről és megfelelőségének
tanúsításáról szóló külön jogszabály előírásainak.
1/D. Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan
heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült
egészségkárosodás, amely
a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló
fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve
b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.
1/E. Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása
közben vagy azzal összefüggésben a külön jogszabályban meghatározott biológiai határértékeket meghaladó
koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés mindkét fülön.
1/F. Kockázat: a veszélyhelyzetben a sérülés vagy az egészségkárosodás valószínűségének és
súlyosságának együttes hatása.
1/G. Közúti közlekedés: a vízi, illetőleg légi útvonalon, a vasúti vonalon, a közúton, valamint bármely föld
alatti, vagy föld feletti helyi és helyközi menetrendszerinti járattal történő helyváltoztatás.
1/H. Pszichoszociális kockázat: a munkavállalót a munkahelyén érő azon hatások (konfliktusok,
munkaszervezés, munkarend, foglalkoztatási jogviszony bizonytalansága stb.) összessége, amelyek
befolyásolják az e hatásokra adott válaszreakcióit, illetőleg ezzel összefüggésben stressz, munkabaleset, lelki
eredetű szervi (pszichoszomatikus) megbetegedés következhet be.
2. Létesítés: az a folyamat, melynek eredményeként új üzem, munkahely jön létre, vagy meglévő
felújítása, bővítése, átalakítása, illetve gép telepítése történik, függetlenül attól, hogy létrejötte után termelő
vagy nem termelő célra használják.
2/A. Megelőzés: a munkáltató által megtett vagy tervezett intézkedések a munkáltatói tevékenység
bármely fázisában, amelyeknek célja a munkával összefüggő kockázatok megelőzése vagy csökkentése.
3. Munkabaleset: az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal
összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és a munkavállaló (sérült) közrehatásának mértékétől
függetlenül.
A munkavégzéssel összefüggésben következik be a baleset, ha a munkavállalót a foglalkozás körében
végzett munkához kapcsolódó közlekedés, anyagvételezés, anyagmozgatás, tisztálkodás, szervezett üzemi
étkeztetés, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás és a munkáltató által nyújtott egyéb szolgáltatás stb.
igénybevétele során éri.
Nem tekinthető munkavégzéssel összefüggésben bekövetkező balesetnek (munkabalesetnek) az a baleset,
amely a sérültet a lakásáról (szállásáról) a munkahelyére, illetve a munkahelyéről a lakására (szállására)
menet közben éri, kivéve, ha a baleset a munkáltató saját vagy bérelt járművével történt.
Bányászati munkabaleset: az a munkabaleset, amely a bányászati tevékenység során bármely
munkáltatónál következett be.
Súlyos az a munkabaleset (bányászati munkabaleset), amely
a) a sérült halálát (halálos munkabaleset az a baleset is, amelynek bekövetkezésétől számított egy éven
belül a sérült orvosi szakvélemény szerint a balesettel összefüggésben életét vesztette), magzata vagy
újszülöttje halálát, önálló életvezetését gátló maradandó károsodását;
b) valamely érzékszerv, érzékelőképesség, illetve a reprodukciós képesség elvesztését vagy jelentős
mértékű károsodását okozta;
c) orvosi vélemény szerint életveszélyes sérülést, egészségkárosodást;
d) súlyos csonkulást, hüvelykujj vagy kéz, láb két vagy több ujja nagyobb részének elvesztését (továbbá
ennél súlyosabb esetek);
e) beszélőképesség elvesztését vagy feltűnő eltorzulást, bénulást, illetőleg elmezavart okozott.
4. Munkaeszköz: minden gép, készülék, szerszám vagy berendezés, amelyet a munkavégzés során
alkalmaznak vagy azzal összefüggésben használnak (kivéve: az egyéni védőeszköz).
5. Munkahely: minden olyan szabad vagy zárt tér (ideértve a föld alatti létesítményt, a járművet is), ahol
munkavégzés céljából vagy azzal összefüggésben munkavállalók tartózkodnak. Munkahelynek kell tekinteni
a mást nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozó (akkor is, ha egyéni
céget alapított) munkavégzési helyét e törvénynek a 9. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezései
tekintetében.
5/A. Munkahigiénés vizsgálatok: a munkakörnyezetben lévő kóroki (fizikai, kémiai, biológiai,
ergonómiai, pszichoszociális) tényezők feltárására, szintjének, továbbá a végzett munkából és a
munkakörnyezet hatásaiból adódó megterhelés mennyiségi meghatározására alkalmas eljárások, valamint
olyan vizsgálatok, amelyek eredményeként javaslat tehető a munkából és a munkakörnyezetből származó
egészségkárosító kockázatok kezelésére (csökkentésére).
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5/B. Munkaképtelen: az a munkavállaló, aki a balesettel vagy egészségkárosodással összefüggő és
gyógykezelést igénylő állapota miatt munkát nem tud végezni, függetlenül attól, hogy erre az időtartamra
táppénzben részesül vagy sem.
6. Munkavállaló: a szervezett munkavégzés keretében munkát végző személy.
6/A. Munkavédelmi képviselő: olyan, a munkavállalók által választott személy, aki a munkáltatóval való
együttműködés során képviseli az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel összefüggő
munkavállalói jogokat és érdekeket.
7. Munkavédelmi üzembe helyezés: az a munkavédelmi eljárás, amelynek során az üzemeltető
meggyőződik arról, hogy az adott létesítmény, munkahely, technológia, munkaeszköz a munkavédelmi
követelményeket kielégíti, és üzemeltetését elrendeli.
8. Munkáltató: a munkavállalót szervezett munkavégzés keretében foglalkoztató. Munkáltatónak kell
tekinteni a munkaerő-kölcsönzés keretében átengedett munkavállalót kölcsönvevőként foglalkoztatót, a
kirendelt munkavállalót foglalkoztatót, a szakképzés keretében gyakorlati oktatást folytatót, valamint a mást
nem foglalkoztató, a munkáját kizárólag személyesen végző egyéni vállalkozót (akkor is, ha egyéni céget
alapított) a munkavégzés hatókörében tartózkodók védelmére vonatkozó rendelkezések [9. § (2) bekezdés]
tekintetében. A társadalmi munka esetén munkáltató a társadalmi munka szervezője. Magyar adószámmal
nem rendelkező külföldi munkáltató esetén munkáltató az a személy vagy szervezet, aki, illetve amely a
tényleges irányítást gyakorolja, vagy a munkahelyért a fő felelősséget viseli, ennek hiányában az, akinek a
területén a munkavégzés folyik.
8/A. Sérülékeny csoport: az a munkavállalói kategória, amelybe tartozó munkavállalókat testi, lelki
adottságaik, állapotuk következtében a munkavégzéssel összefüggő kockázatok fokozottan fenyegetnek,
illetve akik maguk is fokozott kockázatot jelenthetnek munkavégzésük során (pl. fiatalkorúak, terhes,
nemrégen szült, anyatejet adó nők és szoptató anyák, idősödők, megváltozott munkaképességűek).
9. Szervezett munkavégzés: a munkaviszonyban - ide nem értve a természetes személy munkáltató
háztartásában egyszerűsített foglalkoztatás keretében történő munkavégzést -, a közszolgálati, a
közalkalmazotti jogviszonyban, a bíró szolgálati viszonyában, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati
jogviszonyában, az ügyészségi szolgálati viszonyban, szövetkezeti tagság esetén a munkaviszony jellegű
jogviszonyban, a szakképző iskolákban a tanulói jogviszony keretében a szakmai képzési követelmények
teljesülése során, továbbá a tanulószerződés alapján, a hallgatói jogviszonyban a gyakorlati képzés során, a
büntetés-végrehajtási jogviszonyban (előzetes letartóztatásban, elítéltként), a közigazgatási határozat alapján,
a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem
szerveinek tagjai által szolgálati viszonyukban, az önkéntes jogviszonyban végzett munka, valamint a
munkáltató által szervezett (kezdeményezett, irányított vagy jóváhagyott) társadalmi munka.
9/A. Telephely: a tevékenység (munkavégzés) gyakorlásának - a munkáltató székhelyétől különböző helye, ideértve a munkáltató fióktelepét is.
10. Újraindítás: az olyan - munkavédelmi szempontból korábban üzembe helyezett - munkaeszköz,
technológia újbóli üzembe helyezése, amelyet műszaki okból egybefüggően 30 napot meghaladóan nem
használtak, vagy amelyen teljes szétszereléssel együttjáró javítási munkafolyamatot végeztek.
11. Veszélyes: az a létesítmény, munkaeszköz, anyag/készítmény, munkafolyamat, technológia (beleértve
a fizikai, biológiai, kémiai kóroki tényezők expozíciójával járó tevékenységeket is), amelynél a
munkavállalók egészsége, testi épsége, biztonsága megfelelő védelem hiányában károsító hatásnak lehet
kitéve.
12. Veszélyes anyag: minden anyag vagy készítmény, amely fizikai, kémiai vagy biológiai hatása révén
veszélyforrást képviselhet, így különösen a
- robbanó,
- oxidáló,
- gyúlékony,
- sugárzó,
- mérgező,
- maró,
- ingerlő,
- szenzibilizáló,
- fertőző,
- rákkeltő,
- mutagén,
- teratogén,
- utódkárosító (beleértve a spontán vetélést, koraszülést és a magzat retardált fejlődését is),
- egyéb egészségkárosító
anyag.
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13. Veszélyforrás: a munkavégzés során vagy azzal összefüggésben jelentkező minden olyan tényező,
amely a munkát végző vagy a munkavégzés hatókörében tartózkodó személyre veszélyt vagy ártalmat
jelenthet.
Veszélyforrás lehet különösen:
- a fizikai veszélyforrás, ezen belül a
= munkaeszközök, járművek, szállító-, anyagmozgató eszközök, ezek részei, illetve mozgásuk, termékek
és anyagok mozgása,
= szerkezetek egyensúlyának megbomlása,
= csúszós felületek,
= éles, sorjás, egyenetlen felületek, szélek és sarkok,
= tárgyak hőmérséklete,
= a munkahelynek a föld (padló) szintjéhez viszonyított elhelyezése,
= szintkülönbség,
= súlytalanság,
= a levegő nyomása, hőmérséklete, nedvességtartalma, ionizációja és áramlása,
= zaj, rezgés, infra- és ultrahang,
= világítás,
= elektromágneses sugárzás vagy tér,
= részecskesugárzás,
= elektromos áramköri vagy sztatikus feszültség,
= aeroszolok és porok a levegőben;
- a veszélyes anyag (lásd 12. pont);
- a biológiai veszélyforrás, ezen belül a
= mikroorganizmus és anyagcsereterméke,
= makroorganizmus (növény, állat);
- a fiziológiai, idegrendszeri és pszichés igénybevétel.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
88. § (1) E törvény 1994. január 1-jén lép hatályba.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a munkavédelmi hatóságot vagy hatóságokat, illetőleg e törvény 86. §-ának (2) bekezdésében említett
Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szervei
tekintetében a munkavédelmi hatósági feladatokat ellátó szerveket rendeletben jelölje ki;
b) rendeletet alkosson a foglalkozás-egészségügyi szolgálatról;
c) rendeletben állapítsa meg a munkavédelmi szakértői szakterületeket, a munkavédelmi szakértői
tevékenység folytatásának, a tevékenységre jogosító engedély kiadásának a részletes szabályait, a szakértői
tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem tartása esetén
alkalmazandó jogkövetkezményeket, a nyilvántartás személyes adatot nem tartalmazó adattartalmát, továbbá
a nyilvántartás vezetésére vonatkozó eljárás részletes szabályait.
(3) Felhatalmazást kap a feladatkörében érintett miniszter, hogy
a) rendkívüli munkavégzési körülmények esetére, illetőleg a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek,
a nemzetbiztonsági szolgálatok, a katasztrófavédelem szervei tekintetében a munkavégzésre irányuló
jogviszonyban, szolgálati viszonyban kifejtett munkatevékenységre vonatkozó eltérő munkavédelmi
követelményeket, eljárási szabályokat rendeletben határozza meg;
b) az egyes veszélyes tevékenységekre vonatkozó Szabályzatokat (11. §) a foglalkoztatáspolitikáért
felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben adja ki.
(4) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy
a) rendeletben határozza meg
aa) az egyéni védőeszköz EK-megfelelőségi nyilatkozata, EK-típustanúsítványa kiadásának, valamint az
egyéni védőeszközök minőségét biztosító rendszer, továbbá a gyártás minőségirányítási rendszere
ellenőrzésének;
ab) a munkahelyi biztonsági és egészségvédelmi jelzések alkalmazásának;
ac) a munkáltatók veszélyességi osztályba sorolásának és a munkavédelmi szakember foglalkoztatásának;
ad) a munkabalesetek bejelentésének, kivizsgálásának és nyilvántartásának;
ae) a kollektív munkaügyi vita munkavédelmi képviselet által történő kezdeményezése feltételének;
af)
részletes szabályait;
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b) az egészségügyért felelős miniszterrel és a tevékenység szerinti miniszterrel egyetértésben, rendeletben
határozza meg a veszélyhelyzettel járó munkavégzéshez szükséges szakképzettség, illetőleg gyakorlat
részletes szabályait;
c) a bányászati ügyekért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg
ca) a munkavédelmi jellegű bírságok felhasználásának részletes szabályait;
cb) a munkavédelmi szabályokat a bányászatról szóló törvény hatálya alá tartozó tevékenységek
tekintetében;
d) az egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg
da) a munkahelyi ergonómiai szempontok;
db) a munkavédelmi üzembe helyezés feltételeinek - ideértve a veszélyes munkaeszközök, az újraindítás
és áttelepítés meghatározását -;
dc) a munkaeszközökre, továbbá a munkahelyekre vonatkozó munkavédelmi követelmények minimális
szintjének;
dd) az építési munkahelyeken és az építési folyamatok során megvalósítandó minimális munkavédelmi
követelmények, a munkavédelmi koordinátor kijelölésének, feladatainak, képesítési követelményeinek;
de) az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés érdekében a munkavállaló részére biztosítandó egyes
munkakörülmények [24. és 25. §, 31-34. §], intézkedések;
df) a munkafolyamat, technológia, munkaeszköz, egyéni védelem, illetve anyag megválasztásának;
dg) az elsősorban hátsérülések kockázatával járó kézi tehermozgatás minimális egészségi és biztonsági
követelményeinek;
dh) a képernyő előtti munkavégzés minimális egészségügyi és biztonsági követelményeinek;
di) a foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezés és az általuk okozott egészségkárosodások
megelőzésének;
dj) az azbeszttel kapcsolatos kockázatoknak kitett munkavállalók védelmének;
dk) a biológiai tényezők hatásának kitett munkavállalók egészsége védelmének;
dl) az egyes munkafolyamatok végzése engedélyezésének;
dm) az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók expozíciós idejének
korlátozásának;
dn) a mentési terv készítésének és a mentéshez szükséges személyek kijelölésének;
do) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatának és
véleményezésének;
dp) az egyéni védőeszköz használata feltételeinek, ideértve a juttatás rendje belső szabályozásának;
dq) a foglalkozás-egészségügyi szolgálat működésének és feladatainak;
dr) a munkavállaló foglalkoztatásának az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzéssel
kapcsolatos feltételei és a munkavállalók kötelezettségei;
ds) a foglalkozási megbetegedések és fokozott expozíciós esetek bejelentésének, kivizsgálásának és
nyilvántartásának;
dt) a tengeri halászhajók fedélzetén dolgozók munkavédelmi követelményei minimális szintjének;
du) a potenciálisan robbanásveszélyes környezetben levő munkahelyek minimális munkavédelmi
követelményeinek;
dv) a munkahelyi elsősegélynyújtás célját, tárgyi és szervezési feltételeinek, a személyek kijelölésének,
kiképzésének és továbbképzésének, valamint az elsősegélynyújtás szakmai irányításának és ellenőrzésének;
e) az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben, rendeletben határozza meg a munkabiztonsági
szakértői tevékenység folytatására irányuló engedélyezési eljárásra vonatkozó igazgatási szolgáltatási
díjfizetési kötelezettségnek, az igazgatási szolgáltatási díj mértékének, valamint megfizetésének
részletes szabályait.
(5) Felhatalmazást kap a foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter, hogy az egészségügyért felelős
miniszter egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a munkahelyi kémiai biztonság részletes
szabályait.
(6) Ez a törvény a következő közösségi jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Közösségek Tanácsának 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának
és egészségvédelmének javítását ösztönző intézkedésekről,
b) az Európai Parlament és a Tanács 96/71/EK irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása esetén
történő kiküldetéséről,
c) a Tanács 89/391/EGK irányelve a munkavállalók munkahelyi biztonságának és egészségvédelmének
javítását ösztönző intézkedések bevezetéséről, továbbá a Tanács 89/654/EGK irányelve a munkahelyen
betartandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények legalacsonyabb szintjéről,
d) az Európai Parlament és a Tanács 2007/30/EK irányelve a gyakorlati végrehajtásra vonatkozó
jelentések egyszerűsítése és ésszerűsítése érdekében a 89/391/EGK tanácsi irányelv, annak egyedi irányelvei,
valamint a 83/477/EGK, a 91/383/EGK, a 92/29/EGK és a 94/33/EK tanácsi irányelv módosításáról,
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e) a munkavállalók által a munkájuk során használt munkaeszközök biztonsági és egészségvédelmi
minimumkövetelményeiről [második egyedi irányelv a 89/391/EGK irányelv 16. cikkének (1) bekezdése
értelmében] szóló 89/655/EGK tanácsi irányelv.
89. § Az egyes munkaügyi tárgyú és más kapcsolódó törvények jogharmonizációs célú
módosításáról szóló 2011. évi CV. törvény (a továbbiakban: Módtv.) hatálybalépését követően első
alkalommal új munkavédelmi képviselőt a Módtv. hatálybalépésekor működő munkavédelmi képviselőnek e
törvénynek a Módtv. hatálybalépését megelőző időpontban hatályos szabályai szerinti megbízatásának
lejártáig, de legkésőbb a Módtv. hatálybalépésétől számított négy éven belül kell megválasztani.
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1997. évi CLV. törvény
a fogyasztóvédelemről
Az Országgyűlés annak érdekében, hogy olyan szabályozás jöjjön létre, amely biztosítja a fogyasztói
érdekek - különösen a biztonságos áruhoz és szolgáltatáshoz, a vagyoni érdekek védelméhez, a megfelelő
tájékoztatáshoz és oktatáshoz, a hatékony jogorvoslathoz, továbbá a társadalmi szervezeteken keresztül
történő fogyasztói érdekképviselethez fűződő érdekek - védelmét, valamint az érvényesítésükhöz szükséges
intézményrendszer továbbfejlesztését, a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ
ÁLTALÁNOS ÉS A FOGYASZTÓI ÉRDEKVÉDELMET BIZTOSÍTÓ
RENDELKEZÉSEK
I. Fejezet
Általános rendelkezések
A törvény hatálya
1. § (1) E törvény hatálya - a (2) bekezdésben meghatározott eltéréssel - a vállalkozások azon
tevékenységére terjed ki, amely a fogyasztókat érinti vagy érintheti.
(2) E törvény hatálya nem terjed ki a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény és az
abban meghatározott törvények alapján a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által felügyelt
tevékenységet folytató szervezeteknek, személyeknek a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által
felügyelt tevékenységére (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatási tevékenység).

Értelmező rendelkezések
2. § E törvény alkalmazásában:
a) fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró
természetes személy, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos
kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje,
b) vállalkozás: aki az 1. § szerinti tevékenységet önálló foglalkozásával vagy gazdasági tevékenységével
összefüggő célok érdekében végzi,
c) gyártó:
ca) a terméknek az Európai Gazdasági Térségben letelepedett üzletszerű előállítója, termelője,
helyreállítója vagy felújítója, illetve aki a terméken elhelyezett nevével, védjegyével vagy egyéb
megkülönböztető jelzés alkalmazásával önmagát a termék gyártójaként tünteti fel; vagy
cb) a gyártónak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, ha maga a
gyártó nem az Európai Gazdasági Térségben letelepedett; ilyen képviselő hiányában az importáló,
d) forgalmazó: az a vállalkozás, amely a terméket közvetlenül a fogyasztó részére forgalmazza,
e) fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezet: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény alapján létrehozott társadalmi szervezet, ha az alapszabályában meghatározott célja a fogyasztók
érdekeinek védelme, e célnak megfelelően legalább két éve működik, és természetes személy tagjainak
száma legalább ötven fő, továbbá az ilyen társadalmi szervezetek szövetsége,
f) termék: minden birtokba vehető forgalomképes ingó dolog - ide nem értve a pénzt, az értékpapírt és a
pénzügyi eszközt - és a dolog módjára hasznosítható természeti erő,
g) szolgáltatás: termék, ingatlan vagy vagyoni értékű jog értékesítésén kívül minden olyan ellenszolgáltatás fejében végzett - tevékenység, amely a megrendelő, illetve megbízó igényének kielégítésére
valamely eredmény létrehozását, teljesítmény nyújtását vagy más magatartás tanúsítását foglalja magában,
h) közüzemi szolgáltatás: külön törvény alapján termékértékesítési vagy szolgáltatásnyújtási kötelezettség
hatálya alá tartozó vállalkozás által e kötelezettség alapján nyújtott közszolgáltatás,
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i)-k)
l) áru: a termék, az ingatlan és a vagyoni értékű jog, valamint a szolgáltatás,
m) eladási ár: a termék egy egységére vagy adott mennyiségére vonatkozó ár,
n) egységár: a termék egy kilogrammjára, egy literére vagy milliliterére, egy méterére, egy
négyzetméterére vagy egy köbméterére vonatkozó ár,
o)-p)
q) kereskedelmi kommunikáció: a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat
tilalmáról szóló törvényben ekként meghatározott fogalom,
r) forgalmazás: valamely termék vállalkozás által - értékesítés, fogyasztás vagy használat céljára
ellenérték fejében vagy ingyenesen - történő rendelkezésre bocsátása, ideértve a fogyasztó számára történő
felkínálást is,
s) forgalomból történő kivonás: olyan intézkedés, amelynek célja a nem biztonságos termék
forgalmazásának, bemutatásának, illetve a fogyasztó számára történő felajánlásának megakadályozása,
t) visszahívás: olyan intézkedés, amelynek célja a fogyasztó számára forgalmazott nem biztonságos
termék visszaszolgáltatása,
u) honosított harmonizált szabvány: európai szabványügyi testület által az általános termékbiztonságról
szóló 2001/95/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkében megállapított eljárással összhangban az
európai követelmények meghatározása céljából elfogadott műszaki leírás, amelyet nemzeti szabványként
közzétettek,
v) szexuális termék: olyan birtokba vehető forgalomképes dolog, amelynek elsődleges célja a szexuális
ingerkeltés, különösen amely nemi aktust vagy egyéb szexuális cselekményt nyíltan ábrázol, illetve emberi
testet, testrészt szexuális ingerkeltésre alkalmas módon vagy szexuális ingerkeltés céljából ábrázol, ideértve a
- rendeltetése szerint - szexuális ingerkeltésre szolgáló, nemi aktus vagy egyéb szexuális cselekmény során
alkalmazható eszközt is, a fogamzásgátlás céljából alkalmazható eszköz kivételével,
w) dohánytermék: a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának
egyes szabályairól szóló törvényben ekként meghatározott fogalom.

II. Fejezet
A fogyasztók életének, egészségének és biztonságának védelme
3. § (1) Csak biztonságos termék forgalmazható.
(2) A gyártó köteles gondoskodni a termék biztonságosságáról.
(3) A forgalmazó nem forgalmazhat olyan terméket, amelyről tudja vagy a rendelkezésére álló
tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján tudnia kellene, hogy nem biztonságos.
(4) A forgalmazó a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles elősegíteni az általa forgalmazott
termék biztonságosságának ellenőrzését, és a veszélyek elkerülése érdekében a gyártókkal és a hatóságokkal
együttműködni. Ennek során köteles különösen
a) a termék által jelentett veszélyekre vonatkozó tájékoztatás továbbadására,
b) a termék származási helyének megállapításához és forgalmazásának nyomon követéséhez szükséges
dokumentáció megőrzésére és rendelkezésre bocsátására, valamint
c) annak biztosítására, hogy a gyártó - a 4/A. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott
kötelezettségének teljesítése érdekében - a forgalmazott termék biztonságosságát ellenőrizhesse.
(5) Az a gyártó vagy forgalmazó, akinek a rendelkezésére álló tájékoztatás vagy szakmai ismeret alapján
tudnia kell, hogy az általa forgalmazott termék nem felel meg a 4. § (1) bekezdésében meghatározott
biztonságossági követelménynek, a külön jogszabályban meghatározottak szerint köteles a hatáskörrel
rendelkező hatóságot haladéktalanul tájékoztatni, egyidejűleg rendelkezésére bocsátani különösen a
fogyasztókat érintő veszély elhárítására tett intézkedéseire vonatkozó adatokat.
4. § (1) A termék akkor biztonságos, ha a fogyasztó életét, egészségét, testi épségét a rendeltetésszerű
vagy az ésszerűen várható használat mellett - ideértve a használhatóság időtartamát, valamint az üzembe
helyezési, beszerelési, karbantartási előírások betartását - nem, vagy csak a rendeltetésszerű vagy ésszerűen
várható használatával járó legkisebb mértékben veszélyezteti.
(2) A termék biztonságosságát elsősorban a következők alapján kell megítélni:
a) a termék (összetétele, csomagolása, valamint összeszerelésére, beszerelésére és karbantartására,
felhasználására vonatkozó előírások) alapvető ismérvei,
b) a terméknek más termékre gyakorolt - az együttes használat során ésszerűen várható - hatásai,
c) a termék külső megjelenítése, címkézése, használati és kezelési útmutatója, hulladékkezelési vagy más
tájékoztatója,
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d) a termék használatának hatása a fokozott veszélynek kitett - különösen a gyermek- és az időskorú fogyasztókra.
(3) Ha jogszabály vagy közvetlenül alkalmazandó európai uniós jogi aktus a termék meghatározott
tulajdonságai tekintetében biztonságossági követelményeket határoz meg, az e követelményeknek megfelelő
terméket az ilyen tulajdonságok tekintetében biztonságosnak kell tekinteni.
(4) A honosított harmonizált szabványban meghatározott biztonságossági követelményeknek megfelelő
termék biztonságosságát a szabványban meghatározott tulajdonságok tekintetében vélelmezni kell.
(5) A termék biztonságosságának megítélését nem befolyásolja önmagában az a tény, hogy később
nagyobb biztonságot nyújtó termék kerül forgalomba.
4/A. § (1) Ha a kockázat figyelmeztetés nélkül nem észlelhető azonnal, a gyártó köteles a fogyasztót
írásban figyelmeztetni olyan módon, hogy a fogyasztó felmérhesse a termék rendeltetésszerű vagy ésszerűen
várható használatával járó veszélyt, illetve megtehesse a veszély elleni óvintézkedéseket. A figyelmeztetés
nem mentesíti a gyártót és a forgalmazót a termék biztonságosságával kapcsolatos kötelezettségei alól.
(2) A gyártó köteles a forgalmazott termékkel kapcsolatos kockázati tényezőket felmérni, és megtenni a
megelőzésükhöz, illetve az elhárításukhoz szükséges intézkedéseket, így különösen
a) a terméket azonosításra alkalmas jelöléssel ellátni,
b) a forgalmazott termék biztonságosságát mintavétel útján rendszeresen ellenőrizni,
c) a termék biztonságosságával kapcsolatos kifogásokat kivizsgálni,
d) a forgalmazót az ellenőrzések megállapításairól tájékoztatni,
e) a nem biztonságos terméket a forgalomból kivonni, illetve - a külön jogszabályban meghatározottak
szerint - visszahívni.
5. § (1) E fejezetet az olyan termékre kell alkalmazni, amelyet a fogyasztóknak szántak, vagy bár nem erre
a célra szánták, de fogyasztók által ésszerűen előreláthatóan használható, és gazdasági tevékenység keretében
új, használt vagy helyreállított állapotban forgalmaznak.
(2) A fejezet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell a szolgáltatás nyújtása során, azzal
összefüggésben forgalmazott termékre is.
(3) Nem kell alkalmazni e fejezet rendelkezéseit, ha a forgalmazó a termék forgalmazásakor egyértelműen
közli a fogyasztóval, hogy
a) a termék régiség, vagy
b) a terméket használat előtt meg kell javítani, rendbe kell hozni, illetve helyre kell állítani.
(4) E fejezet alkalmazásában
a) a 2. § a) pontjától eltérően fogyasztó az, akinek - önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén
kívül - fogyasztás vagy használat céljából a terméket forgalmazzák,
b) a 2. § c) pontjában meghatározottakon túlmenően gyártó az értékesítési láncban részt vevő valamennyi
egyéb olyan vállalkozás, amelynek a tevékenysége a termék biztonságosságát befolyásolhatja,
c) a 2. § d) pontjától eltérően forgalmazó az értékesítési láncban részt vevő valamennyi vállalkozás,
feltéve, hogy tevékenysége a termék biztonsági jellemzőit nem befolyásolja.

III. Fejezet
6. §
7-7/A. §

IV. Fejezet
A forgalmazással, illetve a szolgáltatásnyújtással összefüggő különös követelmények
8. §
9-11. §

A használati és kezelési útmutató
12. § (1) Külön jogszabályban meghatározott termék csak használati és kezelési útmutatóval
forgalmazható.
(2) Az ilyen használati és kezelési útmutatóban a fogyasztót magyar nyelven, közérthetően és
egyértelműen tájékoztatni kell a termék rendeltetésszerű használatának, felhasználásának, eltarthatóságának
és kezelésének módjáról.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a termékhez csatolt magyar nyelvű használati és kezelési útmutatónak
a (2) bekezdésben említett körben tartalmaznia kell mindazt az információt, amelyet a gyártó által csatolt
idegen nyelvű használati és kezelési útmutató tartalmaz.

A megfelelőség értékelése
13. § Azok a termékek, amelyekre vonatkozóan jogszabály megfelelőségértékelési kötelezettséget ír elő,
csak az előírt mód szerinti megfelelőségi tanúsítvánnyal, megfelelőségi nyilatkozattal, illetve megfelelőségi
jelöléssel együtt forgalmazhatók.

Az ár feltüntetése
14. § (1) A fogyasztót - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a külön jogszabályban
meghatározottak szerint írásban tájékoztatni kell a fogyasztóknak megvételre kínált termék eladási áráról és
egységáráról, illetve a szolgáltatás díjáról.
(2) Nem kell alkalmazni e § rendelkezéseit az árverés útján értékesítendő termékre, ha annak kikiáltási
(induló) árát az árverési tájékoztató meghatározza.
(3) Az eladási árat, az egységárat, illetve a szolgáltatás díját egyértelműen, könnyen azonosíthatóan és
tisztán olvashatóan kell feltüntetni.
(4) Az eladási árat és az egységárat, illetve - határon átnyúló szolgáltatásnyújtás kivételével - a
szolgáltatás díját a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében kifejezve fel kell tüntetni.
(5) A termék eladási áraként és egységáraként, illetve a szolgáltatás díjaként a fogyasztó által ténylegesen
fizetendő, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is tartalmazó árat kell feltüntetni.
(6) Ha a termékre vonatkozó kereskedelmi kommunikáció megjelöli a termék eladási árát, az egységárat
is meg kell adni a külön jogszabályban foglaltak szerint.
(7) Több eladási ár vagy szolgáltatási díj egyidejű feltüntetése esetén a vállalkozás köteles a feltüntetett
legalacsonyabb eladási ár vagy szolgáltatási díj felszámítására.

A csomagolás
15. § (1) A terméket úgy kell csomagolni, hogy a csomagolás óvja meg a termék minőségét, könnyítse
meg szállítását, ne befolyásolja hátrányosan a termék minőségét vagy mennyiségét.
(2) A termék csomagolására jogszabály további előírásokat határozhat meg.

Különös felelősségi szabályok
16. § (1) A használati és kezelési útmutatóra, a megfelelőség értékelésére, valamint a csomagolásra
vonatkozó rendelkezések megtartására a gyártó, az ár feltüntetésére vonatkozó rendelkezések megtartására a
forgalmazó, illetve a szolgáltatást értékesítő vállalkozás köteles.
(2) Ha a gyártó nem tesz eleget az (1) bekezdésben említett kötelezettségeinek, a forgalmazó köteles azt
pótolni.
(3) Az eljáró hatóság felhívására a vállalkozás köteles igazolni, hogy a használati és kezelési útmutatóra, a
megfelelőség értékelésére, a csomagolásra, illetve az árfeltüntetésre vonatkozó kötelezettségeinek eleget tett.
(4) A fogyasztó, ha nem kapta meg a jogszabályban előírt használati és kezelési útmutatót, illetve
megfelelőségi tanúsítványt vagy megfelelőségi nyilatkozatot, annak pótlását a forgalmazótól is kérheti,
függetlenül attól, hogy az megnevezte-e a gyártót.
(5) A (2) és (4) bekezdésben foglalt rendelkezések nem érintik a forgalmazónak a gyártóval szemben
érvényesíthető igényeit.

IV/A. Fejezet
A gyermek- és fiatalkorúak védelmét szolgáló különös rendelkezések
16/A. § (1) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére - a kizárólag orvosi rendelvényre
kiadható gyógyszer kivételével - alkoholtartalmú italt értékesíteni, illetve kiszolgálni.
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(2) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére szexuális terméket értékesíteni, illetve
kiszolgálni.
(3) Tilos tizennyolcadik életévét be nem töltött személy részére dohányterméket értékesíteni, illetve
kiszolgálni.
(4) Az e §-ban meghatározott korlátozás érvényesítése érdekében a vállalkozás vagy annak képviselője
kétség esetén felhívja a fogyasztót életkorának hitelt érdemlő igazolására. Az életkor megfelelő igazolásának
hiányában a termék értékesítését, illetve kiszolgálását meg kell tagadni.

V. Fejezet
A fogyasztók oktatása
17. § (1) A fogyasztóval iskolai és iskolán kívüli oktatás keretében meg kell ismertetni az igényei
érvényesítéséhez szükséges jogszabályokat.
(2) A fogyasztóvédelmi oktatás elsősorban állami feladat.
(3) Az iskolai fogyasztóvédelmi oktatás a Nemzeti Alaptanterv részét képezi. A Nemzeti Alaptanterv
fogyasztóvédelemmel kapcsolatos követelményeinek a Kormány részére történő benyújtása előtt be kell
szerezni a fogyasztói érdekek országos képviseletét ellátó társadalmi szervezetek véleményét is.
(4) A Nemzeti Alaptanterv elvei és követelményei szerint a fogyasztóvédelemért felelős miniszter
közreműködik a közoktatás intézményei számára készülő fogyasztóvédelmi tantervi követelmények
meghatározásában.
(5) Az állam az iskolai fogyasztóvédelmi oktatással kapcsolatos feladatait az oktatási intézményeken
keresztül, a fogyasztóvédelmi hatósággal és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetekkel együttműködve látja el.

VI. Fejezet
A fogyasztói jogok érvényesítése
Panaszkezelés, ügyfélszolgálat
17/A. § (1) A vállalkozás köteles a fogyasztót tájékoztatni a székhelyéről, a panaszügyintézés helyéről ha az nem egyezik meg a forgalmazás, illetve értékesítés helyével - és az adott tevékenység, kereskedelmi
forma vagy módszer sajátosságaihoz igazodó módjáról, valamint a panaszok közlése érdekében a vállalkozás
vagy a vállalkozás 17/B. § szerinti ügyfélszolgálatának levelezési címéről és - ha a panaszokat ilyen módon
is fogadja - elektronikus levelezési címéről, illetve internetes címéről, telefonszámáról. Üzlettel rendelkező
vállalkozás esetén az e bekezdés szerinti tájékoztatást jól láthatóan és olvashatóan kell megadni.
(2) A fogyasztó a vállalkozásnak, illetve a vállalkozás érdekében vagy javára eljáró személynek az áru
fogyasztók részére történő forgalmazásával, illetve értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló
magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölheti a
vállalkozással.
(3) A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és szükség szerint orvosolni kell. Ha a fogyasztó a
panasz kezelésével nem ért egyet, a vállalkozás a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról
haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, s annak egy másolati példányát a fogyasztónak átadni. Ha a
panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a vállalkozás a panaszról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet
felvenni, és annak egy másolati példányát köteles a fogyasztónak átadni, egyebekben pedig az írásbeli
panaszra vonatkozóan a (4) bekezdésben írtak szerint köteles eljárni.
(4) Az írásbeli panaszt a vállalkozás - törvény eltérő rendelkezése hiányában - harminc napon belül
köteles írásban megválaszolni. A panaszt elutasító álláspontját a vállalkozás indokolni köteles. A válasz
másolati példányát három évig köteles megőrizni, s azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.
(5) A panasz elutasítása esetén a vállalkozás köteles a fogyasztót írásban tájékoztatni arról, hogy
panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. Meg
kell adni az illetékes hatóság, illetve a vállalkozás székhelye szerinti békéltető testület levelezési címét.
17/B. § (1) A közüzemi szolgáltatási tevékenységet folytató vállalkozás, valamint a külön törvényben
meghatározott egyéb vállalkozás a fogyasztói panaszok intézésére, valamint a fogyasztók tájékoztatására
köteles ügyfélszolgálat működtetéséről gondoskodni oly módon, hogy az - törvény eltérő rendelkezése
hiányában - az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben kerüljön kialakításra.
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(2) Az ügyfélszolgálat működési rendjét, félfogadási idejét a vállalkozás úgy köteles megállapítani, illetve
működésének feltételeiről oly módon köteles gondoskodni, hogy az ügyfélszolgálat megközelítése, az ahhoz
való hozzáférés - az ellátott fogyasztók számára és földrajzi eloszlására figyelemmel - ne járjon aránytalan
nehézségekkel a fogyasztókra nézve. Ennek keretében a vállalkozás köteles biztosítani legalább azt, hogy
a) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálat a hét egy munkanapján 8 órától
20 óráig nyitva tartson, illetve telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat esetén legalább a hét egy
munkanapján 8 órától 20 óráig elérhető legyen,
b) az ügyfelek részére nyitva álló helyiségben működtetett ügyfélszolgálat esetében a fogyasztóknak
lehetősége legyen elektronikusan és telefonon keresztül is a személyes ügyintézés időpontjának előzetes
lefoglalására, illetve
c) az elektronikus eléréssel működtetett ügyfélszolgálat - üzemzavar esetén megfelelő más elérhetőséget
biztosítva - folyamatosan elérhető legyen.
(3) Telefonos eléréssel működtetett ügyfélszolgálat, illetve az ügyintézés időpontjának előzetes
lefoglalására biztosított telefonos elérés esetében biztosítani kell az ésszerű várakozási időn belüli
hívásfogadást és ügyintézést. Az ügyfélszolgálathoz beérkező valamennyi telefonon tett szóbeli panaszt,
illetve az ügyfélszolgálat és a fogyasztó közötti telefonos kommunikációt hangfelvétellel rögzíteni kell, és a
hangfelvételt öt évig meg kell őrizni. Erről a fogyasztót a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni kell. A
hangfelvételt a fogyasztónak - kérésére - rendelkezésre kell bocsátani.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott vállalkozások tevékenységére vonatkozó törvény vagy az annak
felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet az ügyfélszolgálat működésére vonatkozóan további
részletes szabályokat állapíthat meg.
(5) A 17/A. §-tól eltérően az ügyfélszolgálat minden esetben köteles a vállalkozás panasszal kapcsolatos
álláspontját és intézkedéseit indokolással ellátva írásba foglalni, és a fogyasztónak a panasz beérkezését
követő tizenöt napon belül megküldeni, kivéve, ha a fogyasztó panaszát személyesen jelenti be és a
vállalkozás az abban foglaltaknak nyomban eleget tesz.
(6) Az ügyfélszolgálat a fogyasztói panaszok intézése és a fogyasztók tájékoztatása során köteles
együttműködni a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetekkel.
17/C. § A 17/A. § és a 17/B. § alkalmazásában az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró
vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára
lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt
adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

Békéltető testület
18. § (1) A békéltető testület hatáskörébe tartozik a fogyasztó és a vállalkozás közötti, a termék
minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével,
továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy (a továbbiakban:
fogyasztói jogvita) bírósági eljáráson kívüli rendezése: e célból egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek
eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és
költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.
(2) A békéltető testület a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák (a továbbiakban: kamara)
mellett működő független testület.
(3) Az állam - a költségvetési törvényben meghatározott mértékben - gondoskodik a békéltető testületek
működésének ügyszámarányos támogatásáról, ide nem értve a Pénzügyi Békéltető Testületet.
(4) A helyi önkormányzatok részt vállalhatnak a békéltető testület működtetésének feladataiból.
19. §
20. § (1) Az eljárásra a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület illetékes.
(2) A fogyasztó belföldi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában a békéltető testület illetékességét a
fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye alapítja
meg.
(3) Az eljárásra - a fogyasztó erre irányuló kérelme alapján - az (1) bekezdés szerint illetékes testület
helyett a szerződés teljesítésének helye vagy a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás, illetve az annak
képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület, a (2) bekezdés szerint illetékes testület
helyett pedig a szerződés teljesítésének helye szerinti testület is illetékes, ha a teljesítés helye belföldön
található.
(4) Ha több fogyasztó közösen terjeszt elő kérelmet, bármelyik kérelmezőre illetékes testület valamennyi
kérelmezőre nézve illetékes.
(5) A békéltető testület illetékességi területe a testületet működtető kamara szerinti megyére (fővárosra)
terjed ki.
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21. § (1) A békéltető testület elnökből, - szükség szerint - elnökhelyettesből és tagokból (a továbbiakban
együtt: békéltető testületi tagok) áll.
(2) A békéltető testületi tagokat - a Kormány rendeletében meghatározottak szerint - egyrészről a kamara
és a megyei (fővárosi) agrárkamarák, másrészről a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek egyenlő arányban jelölik ki.
(3) A testületi tagok száma testületenként legalább tíz fő.
(4) A kijelölés során biztosítani kell, hogy a testületnek mind a kamara, mind a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek által jelölt személyek között
a) legyen olyan tagja, aki megfelel a 25. § (4) bekezdésében meghatározott követelményeknek, továbbá
b)
(5)
(6) A békéltető testületi tagok megbízatása három évre szól. A tagok újraválaszthatóak.
(7) A békéltető testület tagjai tevékenységüket külön jogszabályban meghatározott díjazás ellenében
végzik.
22. § (1) Békéltető testületi tag az lehet, aki felsőfokú iskolai végzettséggel és annak megfelelő
szakterületen legalább kétéves igazolt szakmai gyakorlattal rendelkezik.
(2) Nem lehet békéltető testületi tag,
a) aki a polgári jog szabályai szerint cselekvőképtelen vagy korlátozottan cselekvőképes,
b) büntetett előéletű,
c) büntetlen előéletű, de akinek a büntetőjogi felelősségét a bíróság jogerős ítéletében megállapította a
Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. címében meghatározott államtitok és
szolgálati titok megsértése, hamis vád, hatóság félrevezetése, hamis tanúzás, hamis tanúzásra felhívás, mentő
körülmény elhallgatása, bűnpártolás, XV. fejezet VII. címében meghatározott közélet tisztasága elleni
bűncselekmény, VIII. címében meghatározott nemzetközi közélet tisztasága elleni bűncselekmény,
bűnszervezetben részvétel, XVI. fejezet III. címében meghatározott közbizalom elleni bűncselekmény, XVII.
fejezetében meghatározott gazdasági bűncselekmény, XVIII. fejezetében meghatározott vagyon elleni
bűncselekmény szándékos elkövetése, vagy olyan bűntett miatt, amelyet bűnszervezet keretében követett el
ca) ötévi vagy azt meghaladó végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától
számított tizenkét évig,
cb) öt évet el nem érő végrehajtandó szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított
tíz évig,
cc) közérdekű munka vagy pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított öt évig,
cd) végrehajtásában felfüggesztett szabadságvesztés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított
nyolc évig,
ce) végrehajtásában felfüggesztett pénzbüntetés kiszabása esetén a mentesítés beálltától számított három
évig vagy
d) az (1) bekezdés szerinti, a kijelölés alapjául szolgáló végzettségnek és szakmai gyakorlatnak megfelelő
foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll.
(3) Az (1) bekezdés szerinti alkalmassági feltétel teljesülését az érintett igazolja a békéltetőtestületi
tagsági kijelölés feltételeként.
(4) Azt a tényt, hogy a (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kizáró okok vele szemben nem állnak
fenn, az érintett hatósági bizonyítvánnyal igazolja
a) a békéltetőtestületi tagsági kijelölés feltételeként,
b) megbízatásának tartama alatt a békéltető testület elnöke, a békéltető testület elnöke tekintetében a
fogyasztóvédelemért felelős miniszter írásbeli felhívására a felhívástól számított tizenöt munkanapon belül,
vagy ha ez e határidőn belül az érintetten kívül álló ok miatt nem lehetséges, az ok megszűnését követően
haladéktalanul.
22/A. § (1) A békéltető testület elnöke a békéltető testület tagját, a fogyasztóvédelemért felelős miniszter
a békéltető testület elnökét írásban, a mulasztás jogkövetkezményének ismertetésével felhívhatja annak
igazolására, hogy az igazolásra felhívottal szemben nem áll fenn a 22. § (2) bekezdés b)-d) pontjában
meghatározott kizáró ok.
(2) Ha az (1) bekezdésben meghatározott felhívásra a békéltetőtestületi tag, illetve a békéltető testület
elnöke igazolja, hogy vele szemben nem áll fenn a 22. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kizáró
ok, az igazolás céljából a bűnügyi nyilvántartó szerv által kiállított hatósági bizonyítvány kiadása iránti
eljárásért megfizetett igazgatási szolgáltatási díjat a békéltető testület a tag, a fogyasztóvédelemért felelős
miniszter a testület elnöke részére megtéríti.
22/B. § (1) Az alkalmassági feltételek teljesülése és a kizáró okok vizsgálata céljából a békéltető testület
elnöke kezeli a békéltetőtestületi tagnak jelölt személy
a) 22. § (1) bekezdés szerinti végzettséget és szakmai gyakorlatot igazoló dokumentumokban,

942

b) 22. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott kizáró ok fenn nem állásának megállapítása céljából
történt adatszolgáltatásban, valamint
c) a 22. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kizáró okok fenn nem állásának megállapítása
céljából kiállított hatósági bizonyítványban
foglalt személyes adatait.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes adatokat
a) a békéltető testület elnöke a békéltető testületi tagnak jelölt személy esetében a kijelölési eljárás
befejezéséig,
b) a békéltető testület elnöke a békéltető testületi tag megbízatásának megszűnéséig,
c) a fogyasztóvédelemért felelős miniszter a békéltető testület elnöke megbízatásának megszűnéséig
kezeli.
23. § (1) Az elnököt - a testületi tagok közül - a békéltető testület választja meg. A választás eredményéről
a békéltető testület értesíti a fogyasztóvédelemért felelős minisztert. Ha az elnök testületi tagsági
megbízatásának megszűnését követő hatvan napon belül a békéltető testület nem választ elnököt, az új
elnököt a fogyasztóvédelemért felelős miniszter bízza meg a testületi tagok közül. Az elnök teljes jogkörrel
képviseli a testületet.
(2) A békéltető testület elnöke - ha a testület munkaterhe azt indokolja - elnökhelyettest jelölhet ki a
testületi tagok közül. Az elnököt akadályoztatása esetén az elnökhelyettes teljes jogkörrel helyettesíti.
Elnökhelyettes hiányában az elnököt szükség esetén az általa az adott alkalommal történő helyettesítésre
kijelölt tag a kijelölésben meghatározott körben helyettesítheti.
23/A. § A tagokról a testület elnöke listát vezet. A lista tartalmazza a tagok nevét, szakterületük és a tagot
jelölő szervezet megjelölését. Ezek az adatok közérdekből nyilvános adatok. Az elnök a testületi tagok
listáját megküldi a békéltető testület működési feltételeit biztosító kamarának, valamint a
fogyasztóvédelemért felelős miniszternek.
24. § (1) A békéltető testületi tag megbízatása megszűnik
a) a megbízatás időtartamának lejártával,
b) ha vele szemben a 22. § (2) bekezdés a) pontja szerinti kizáró ok áll fenn,
c) ha bejelenti, hogy vele szemben a 22. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kizáró ok áll fenn,
vagy a 22/A. § (1) bekezdésében meghatározott felhívásra nem igazolja vagy nem tudja igazolni, hogy nem
áll fenn vele szemben a 22. § (2) bekezdés b)-d) pontjában meghatározott kizáró ok,
d) lemondással,
e) alkalmatlanná válása esetén,
f) halálával.
(2) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti esetben a megbízatás megszűnését az érintett testületi tag
meghallgatása után és a tagot jelölő szervezet véleményének figyelembevételével a békéltető testület elnöke,
illetve - az elnök tekintetében - a békéltető testület tagjai közül választott, a kamara és a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek által jelölt tagokból álló háromfős testület állapítja meg.
(3) Ha a békéltető testületi tag megbízatása e törvényben szabályozott bármely okból megszűnik, helyette
a békéltető testületi tag jelölésére vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával új testületi tagot kell
kijelölni. Ha a békéltetőtestületi tag megbízatása az (1) bekezdés a) pontja alapján szűnik meg, az olyan
folyamatban lévő ügyben, amelyben az eljáró tanács tagja, még eljár. Ha a békéltetőtestületi tag megbízatása
az (1) bekezdés b)-f) pontja alapján szűnik meg, a folyamatban levő ügyekben a békéltető testület elnöke
jelöli ki a megszűnt megbízatású tag helyett eljáró tagot.
(4) Ha az (1) bekezdés b)-f) pontja szerinti okból a békéltető testület elnökének megbízatása szűnik meg, a
békéltetőtestületi elnök megválasztására vonatkozó rendelkezések megfelelő alkalmazásával új elnököt kell
választani, illetve megbízni.
24/A. § A békéltető testületi tagoknak függetlennek és pártatlannak kell lenniük, nem lehetnek képviselői
a feleknek, eljárásuk során utasítást nem fogadhatnak el. Teljes titoktartásra kötelezettek a békéltető testület
működése során tudomásukra jutott tények és adatok tekintetében, az eljárás megszűnése után is. Minderről
kijelölésük elfogadásakor írásbeli nyilatkozatot kötelesek tenni.
25. § (1) A békéltető testület - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - háromtagú tanácsban jár el.
(2) Az eljáró tanács egyik tagját az eljárást megindító fogyasztó, egy másik tagját pedig az eljárással
érintett vállalkozás jelöli ki a testületi tagok 23/A. §-ban meghatározott listájáról. Az eljáró tanács elnökét,
továbbá ha a felek bármelyike a megadott határidőn belül nem él a jelölés lehetőségével, vagy ha más okból
szükséges, az eljáró tanács hiányzó tagját a testület elnöke jelöli ki, figyelemmel arra, hogy legalább egy tag
a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek által jelölt, egy másik tag pedig a kamara által
kijelölt testületi tagok közül kerüljön ki, valamint minden olyan szempontra, amely nagy valószínűséggel
biztosítja független és pártatlan testületi tag kijelölését.
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(3) Ha a testület elnöke szerint a fogyasztói jogvita egyszerű megítélésű, az eljárás lefolytatására egyedül
eljáró testületi tagot jelöl ki. Ha azonban mindkét fél - az általa az (1) bekezdés szerint jelölhető testületi tag
megjelölésével - azt kéri, a békéltető testület ebben az esetben is háromtagú tanácsban jár el.
(4) A (3) bekezdésben meghatározott esetben egyedül eljáró testületi tagként csak az jelölhető ki, aki jogi
végzettséggel rendelkezik, és a megelőző három évben nem állt az őt jelölő kamarával, illetve fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezettel, vagy ezek tagjával munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban.
(5) Ahol a törvény a továbbiakban eljáró tanácsot, illetve az eljáró tanács elnökét említ, azon az egyedül
eljáró testületi tagot is érteni kell.
26. § (1) A békéltető testületi tag az eljárásból ki van zárva, ha neki vagy hozzátartozójának [Ptk. 685. §
b) pont] a vitás ügyhöz személyi vagy vagyoni érdekeltsége fűződik, illetve egyéb ok miatt elfogult, kivéve,
ha a feleket erről tájékoztatta, és ennek ismeretében személye ellen egyik fél sem emelt kifogást.
(2) A felek, illetve az elnök által az eljáró tanácsba kijelölt testületi tag köteles a testület elnökének
haladéktalanul bejelenteni és a felek előtt feltárni minden olyan körülményt, amely jogos kétségeket
ébreszthet függetlensége vagy pártatlansága tekintetében.
(3) Az eljáró tanácsba kijelölt testületi tag ellen a fél kizárási kérelmet terjeszthet elő, amennyiben olyan
körülmények állnak fenn, amelyek jogos kétségeket ébresztenek függetlensége vagy pártatlansága
tekintetében.
(4) A fél az általa kijelölt testületi tag ellen csak olyan okból élhet kizárási kérelemmel, amely a kijelölést
követően vált előtte ismertté.
(5) Az indokolással ellátott írásbeli kizárási kérelem attól a naptól számított három napon belül
terjeszthető elő, amikor a fél az eljáró tanács összetételéről tudomást szerzett, vagy amikor a (3) bekezdésben
említett körülmények előtte ismertté váltak.
(6) A kizárási kérelemről a békéltető testület elnöke dönt, az érintett testületi tag meghallgatása után. E
döntés meghozataláig az eljáró tanács - a kizárással érintett testületi tagot is beleértve - folytathatja az
eljárást, de kötelezést tartalmazó határozatot, illetve ajánlást nem hozhat.
26/A. § A békéltető testület bárki kérésére köteles haladéktalanul, írásban vagy más megfelelő formában
tájékoztatást adni a hatásköréről, illetékességéről, eljárásának szabályairól és költségeiről, a kötelezést
tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hozatalának feltételeiről, a határozatok kikényszerítésének módjáról,
az ajánlás és a kötelezést tartalmazó határozat hatályon kívül helyezésének feltételeiről, és arról, hogy a
békéltető testület eljárása nem érinti az igények bírósági úton való érvényesíthetőségét.
27. § A békéltető testület eljárása megindításának feltétele, hogy a fogyasztó az érintett vállalkozással
közvetlenül megkísérelje a vitás ügy rendezését.
28. § (1) A békéltető testület eljárása a fogyasztó kérelmére indul.
(2) A kérelmet a békéltető testület elnökéhez kell írásban benyújtani. Az írásos formának a 17/C. §
szerinti módokon is eleget lehet tenni. A kérelemnek tartalmaznia kell
a) a fogyasztó nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
b) a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
c) - ha az illetékességet a 20. § (3) bekezdése szerint a szerződés teljesítésének helyére kívánja alapítani a fogyasztónak a teljesítés helyére vonatkozó nyilatkozatát,
d) a fogyasztó álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
e) a fogyasztó nyilatkozatát a 27. §-ban előírt feltétel teljesítéséről,
f) a fogyasztó nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más békéltető testület eljárását nem
kezdeményezte, közvetítői eljárást vagy polgári peres eljárást nem indított,
g) a testület döntésére irányuló indítványt.
(3) A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a
fogyasztó bizonyítékként hivatkozik, így különösen a vállalkozás írásbeli nyilatkozatát a panasz
elutasításáról, ennek hiányában a fogyasztó rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot a 27. §-ban előírt
egyeztetés megkísérléséről.
(4) Ha a fogyasztó meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.
(5) Ha a kérelem nem felel meg a (2)-(4) bekezdésben foglaltaknak, a békéltető testület elnöke a kérelmet
- annak beérkezésétől számított tizenöt napon belül - a hiányok megjelölése mellett pótlás végett a
kérelmezőnek visszaküldi.
28/A. § Az eljárás megindítása az elévülést megszakítja. Az eljárás eredményes befejezése után az
elévülésre a Ptk. 327. §-a (1) és (2) bekezdésében, az eljárás eredménytelensége esetén a Ptk. 326. §-a (2)
bekezdésében foglaltak irányadók.
29. § (1) Az eljárás megindulásától kezdődő határidők számításakor az eljárás megindulásának az
minősül, amikor a hiánytalan kérelem a békéltető testület elnökéhez beérkezik.
(2) A békéltető testület elnöke az eljárás megindulásától számított nyolc napon belül megvizsgálja, hogy
az ügy a testület hatáskörébe és illetékessége alá tartozik-e. A testület hatáskörének vagy illetékességének
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hiánya esetén az ügyet - a kérelmező egyidejű értesítésével - a hatáskörrel, illetve illetékességgel rendelkező
szervezetnek haladéktalanul megküldi.
(3) A testület hatáskörének és illetékességének megállapítása esetén az elnök - a (4) és a (7) bekezdésben
meghatározott kivételekkel - az eljárás megindulásától számított hatvan napon belüli meghallgatási időpontot
tűz ki a felek számára.
(4) Az elnök a kérelmet - meghallgatás kitűzése nélkül - elutasítja, ha megállapítható, hogy a felek között
ugyanabból a ténybeli alapból származó ugyanazon jog iránt korábban más békéltető testület előtt eljárást
indítottak, közvetítői eljárást indítottak, per van folyamatban vagy annak tárgyában már jogerős ítéletet
hoztak.
(5) Az elnök a meghallgatás kitűzött időpontjáról, illetve arról, hogy kezdeményezi a meghallgatás
mellőzését, a feleket a kérelem másolatának és a 23/A. § szerinti lista egyidejű megküldésével kellő időben
előzetesen értesíti, azzal a felhívással, hogy az eljáró tanács általuk jelölhető tagjára vonatkozó javaslatukat
legkésőbb az értesítés részükre történt kézbesítésétől számított nyolc napon belül tegyék meg, ellenkező
esetben a kijelölésről a békéltető testület elnöke hivatalból gondoskodik.
(6) A 25. § (3) bekezdése szerinti esetben az elnök az értesítésben közli a felekkel a kijelölt eljáró testületi
tag személyét, egyben köteles felhívni a felek figyelmét arra, hogy a 25. § (3) bekezdésében meghatározottak
szerint nyolc napon belül kérhetik, hogy a testület háromtagú tanácsban járjon el.
(7) Az elnök a körülmények mérlegelése alapján kezdeményezheti az eljárás írásbeli lefolytatását, a
meghallgatás mellőzéséhez azonban mindkét fél hozzájárulását be kell szereznie.
(8) Az értesítésben a vállalkozást fel kell szólítani, hogy az értesítés részére történt kézbesítésétől
számított nyolc napon belül írásban nyilatkozzék (válaszirat) a fogyasztó igényének jogosságát és az ügy
körülményeit, valamint a tanács döntésének kötelezésként történő elfogadását (alávetés) illetően,
nyilatkozatában jelölje meg az állításait alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait, illetve csatolja azokat az
okiratokat (ezek másolatát), amelyek tartalmára bizonyítékként hivatkozik. Figyelmeztetni kell a
vállalkozást, hogy az ügy érdemére vonatkozó nyilatkozattételének elmaradása esetén a tanács a
rendelkezésére álló adatok alapján határoz.
(9) A vállalkozás válasziratának másolatát az elnök a kérelmezőnek haladéktalanul megküldi, ha pedig
erre már nincs elegendő idő, azt a meghallgatáson adja át.
(10) Ha a vállalkozás válasziratát nem terjeszti elő, a tanács köteles az eljárást folytatni, anélkül, hogy a
mulasztást a kérelmező állításai elismerésének tekintené.
29/A. § A békéltető testület eljárása során az iratokat a feleknek postai szolgáltató útján, a hivatalos iratok
kézbesítésére vonatkozó rendelkezések szerint kell kézbesíteni.
29/B. § A felek meghatalmazott útján is eljárhatnak. Meghatalmazott lehet bármely természetes vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.
30. § (1) Az eljárás során a tanács elnöke egyezséget kísérel meg létrehozni a felek között. Ha az egyezség
megfelel a jogszabályoknak, a tanács azt határozattal jóváhagyja, ellenkező esetben, illetve egyezség
hiányában az eljárást folytatja.
(2) Az eljárás során a tanács köteles a feleket egyenlő elbánásban részesíteni. Köteles lehetőséget adni a
felek számára álláspontjuk előadására, illetve beadványaik előterjesztésére. A tanács elnöke szükség esetén a
fogyasztót jogairól és kötelezettségeiről tájékoztatja.
(3) Az eljárás nem nyilvános, kivéve, ha az eljárás nyilvánosságához mindkét fél hozzájárul.
31. § (1) A kérelem, illetve a válaszirat az eljárás során szabadon módosítható vagy kiegészíthető, kivéve,
ha az eljáró tanács ennek lehetőségét az ezzel okozott késedelemre tekintettel kizárja, vagy a vállalkozás az
alávetésre hivatkozva a kérelem módosítása, illetőleg kiegészítése ellen tiltakozik.
(2) Ha a meghallgatáson bármelyik fél szabályszerű értesítés ellenére nem jelenik meg, vagy nem terjeszti
elő bizonyítékait, a tanács lefolytatja az eljárást, és a rendelkezésre álló adatok alapján dönt.
(3) A tanács az eljárást megszünteti, ha
a) a fogyasztó a kérelmét visszavonja,
b) a felek az eljárás megszüntetésében megállapodnak,
c) az eljárás folytatása lehetetlen,
d) az eljárás folytatására a tanács megítélése szerint bármely okból - ideértve a kérelem
megalapozatlanságát is - nincs szükség.
(4) A tanács az ügy érdemében szótöbbséggel dönt.
(5) A tanács az eljárást az annak megindulását követő kilencven napon belül befejezi, indokolt esetben ezt
a határidőt a testület elnöke legfeljebb harminc nappal meghosszabbíthatja.
32. § Egyezség hiányában a tanács az ügy érdemében
a) kötelezést tartalmazó határozatot hoz, ha a kérelem megalapozott, és a vállalkozás - a békéltető
testületnél vagy a kamaránál nyilvántartott, illetve kereskedelmi kommunikációjában közölt - általános
alávetési nyilatkozatában, az eljárás kezdetekor vagy legkésőbb a döntés meghozataláig nyilatkozatában a
békéltető testület döntését magára nézve kötelezőként elismerte, vagy
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b) ajánlást tesz, ha a kérelem megalapozott, azonban a vállalkozás az eljárás kezdetekor úgy nyilatkozott,
hogy a tanács döntését kötelezésként nem ismeri el, illetve ha a tanács döntésének elismeréséről egyáltalán
nem nyilatkozott.
33. § (1) A kötelezést tartalmazó határozatnak, illetve az ajánlásnak ki kell terjednie a kérelemben
előterjesztett valamennyi indítványra és a döntés alapjául szolgáló indokokra. A kötelezést tartalmazó
határozatban rendelkezni kell az eljárás költségének összegéről és annak viseléséről.
(2) Az eljárás költségének tekintendő mindaz a költség, ami a felek oldalán a békéltető testület eljárása
igénybevételével összefüggésben - a célszerű és jóhiszemű eljárás követelményére figyelemmel - igazoltan
felmerült (előzetes tudakozódás, egyeztetés és levelezés költsége, a felek személyes megjelenésével
összefüggő útiköltség és keresetkiesés stb.).
(3) Az eljárás költségét az a fél viseli, akinek terhére a tanács az ügyet eldöntötte.
(4) A kötelezést tartalmazó határozatban megállapított kötelezettség teljesítésére rendszerint - a határozat
kézbesítését követő naptól számított - tizenöt napos határidőt kell szabni.
(5) A tanács határozatát, illetve ajánlását annak meghozatala napján hirdeti ki. A kihirdetett határozat,
illetve ajánlás írásba foglalt egy-egy példányát legkésőbb tizenöt napon belül meg kell küldeni a feleknek.
34. § (1) A tanács határozata, illetve ajánlása nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy igényét bírósági
eljárás keretében érvényesítse.
(2) A tanács kötelezést tartalmazó határozata, illetve ajánlása ellen fellebbezésnek nincs helye, annak
hatályon kívül helyezése azonban kérhető a bíróságtól a (3), illetve a (4) bekezdésben meghatározottak
szerint.
(3) A fél a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt
napon belül keresettel annak hatályon kívül helyezését kérheti a békéltető testület székhelye szerint illetékes
megyei bíróságtól, ha
a) a tanács összetétele vagy eljárása nem felelt meg e törvény rendelkezéseinek,
b) a 18. § (1) bekezdése alapján a békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra, vagy
c) a 29. § (4) bekezdésében meghatározott okból a kérelem meghallgatás nélküli elutasításának lett volna
helye.
(4) A vállalkozás az ajánlás hatályon kívül helyezését a (3) bekezdésben foglaltakon túl - az ajánlás
részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül - akkor is kérheti a békéltető testület székhelye
szerint illetékes megyei bíróságtól, ha az ajánlás tartalma nem felel meg a jogszabályoknak.
(5) A pert a békéltető testülettel szemben kell megindítani. A testület e perben perbeli jogképességgel és
cselekvőképességgel rendelkezik.
(6) A bíróság a tanács kötelezést tartalmazó határozatának végrehajtását a fél kérelmére felfüggesztheti.
(7) A bíróság ítélete kizárólag a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az ajánlás hatályon kívül
helyezésére vonatkozhat.
(8) A bíróság eljárására egyebekben a Polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény I-XIV.
fejezetének rendelkezései irányadók.
35. § (1) A határozat, illetve az ajánlás részére történt kézbesítésétől számított tizenöt napon belül a fél
kérheti a tanácstól, hogy a határozatban, illetve az ajánlásban előforduló bármely névcserét, névelírást, számvagy számítási hibát vagy más hasonló elírást javítson ki, vagy a kötelezést tartalmazó határozat, illetve az
ajánlás meghatározott része tekintetében adjon értelmezést.
(2) Ha a tanács a kérelmet indokoltnak tartja, annak beérkezésétől számított nyolc napon belül a kijavítást
elvégzi, illetve az értelmezést megadja. Az értelmezés a határozat, illetve az ajánlás részévé válik.
(3) A tanács az (1) bekezdésben meghatározott hibát a határozat, illetve az ajánlás kihirdetésétől számított
harminc napon belül kérelem hiányában is kijavíthatja.
36. § (1) Ha a vállalkozás a tanács ajánlásának nem tesz eleget, a békéltető testület - a fogyasztó nevének
megjelölése nélkül - jogosult a jogvita tartalmának rövid leírását és az eljárás eredményét - legkorábban az
ajánlásnak a vállalkozás részére történt kézbesítésétől számított hatvan nap elteltével - nyilvánosságra hozni.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérve, az ajánlás nem hozható nyilvánosságra, ha a 34. § (2) bekezdése szerint
annak hatályon kívül helyezését kérték, mindaddig, amíg a bíróság eljárása jogerősen le nem zárult.
(3) Ha a vállalkozás a tanács kötelezést tartalmazó határozatát vagy a határozattal jóváhagyott egyezséget
a teljesítési határidőn belül nem hajtja végre, a fogyasztó kérheti a bíróságtól a tanács határozatának
végrehajtási záradékkal történő ellátását.
(4) A bíróság megtagadja a határozat végrehajtásának elrendelését, ha a 18. § (1) bekezdése alapján a
békéltető testületnek nem volt hatásköre az eljárásra.
(5) A fogyasztó a határozattal jóváhagyott egyezség és a kötelezést tartalmazó határozat végrehajtásának,
illetve az ajánlásban foglaltak követésének elmaradásáról köteles értesíteni a békéltető testületet.
36/A. § (1) A békéltető testület tevékenységéről évente összefoglaló tájékoztatót készít, és azt a tárgyévet
követő év január 31-éig megküldi a fogyasztóvédelemért felelős miniszternek.
(2)
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36/B. § A békéltető testület közzéteheti annak a vállalkozásnak a nevét, székhelyét és az eljárással érintett
tevékenysége megjelölését, amely a 29. § (8) bekezdése szerinti felszólítás ellenére nem tett az ügy érdemére
vonatkozó - a 29. § (8) bekezdésében foglaltaknak megfelelő tartalmú - nyilatkozatot és a kitűzött
meghallgatáson nem jelent meg, ilyen módon megakadályozva az egyezség létrehozását. Erre az értesítésben
a vállalkozás figyelmét fel kell hívni.
36/C. § (1) A vállalkozás a székhelye szerinti békéltető testületnél vagy - valamennyi békéltető testületre
kiterjedő hatállyal - a Magyar Kereskedelmi és Iparkamaránál írásban, visszavonásig érvényes általános
alávetési nyilatkozatot tehet, amelyben vállalja, hogy a békéltető testületi eljárásnak és egyezség hiányában
az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát. Az alávetési nyilatkozatban a vállalkozás
kötelezettségvállalásának mértékét, illetve hatályát a jogvita tárgyának általa meghatározott értékében vagy
más módon is korlátozhatja.
(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a nála megtett alávetési nyilatkozatokról nyilvántartást vezet.
(3) A békéltető testület az illetékességi területén székhellyel rendelkező vállalkozások nála megtett
alávetési nyilatkozatairól nyilvántartást vezet.
(4) Ha a fogyasztó bizonyítja, hogy a fogyasztói jogvita alapjául szolgáló szerződést arra tekintettel
kötötte, hogy a vállalkozás kereskedelmi kommunikációjában vállalta, hogy a békéltető testületi eljárásnak és
egyezség hiányában az ilyen eljárásban hozott határozatnak aláveti magát, a vállalkozást e nyilatkozata - az
abban meghatározott feltételekkel - köti az adott eljárásban akkor is, ha nem tett az (1) bekezdés szerinti
általános alávetési nyilatkozatot. A vállalkozás mentesül e nyilatkozat kötőereje alól, ha bizonyítja, hogy azt
a szerződéskötésig a vállalással azonos módon visszavonta.
37. § (1) A békéltető testület az eljárására vonatkozó részletes szabályokat a törvény keretei között
szabadon állapíthatja meg. A békéltető testület eljárási szabályzata nem lehet ellentétes a (2) bekezdés
szerinti országos eljárási szabályzat rendelkezéseivel.
(2) A békéltető testületek az egységes gyakorlat kialakítása érdekében valamennyi békéltető testület
képviselőjének részvételével az eljárás egészére vagy egyes eljárási kérdésekre vonatkozóan országos eljárási
szabályzatot készíthetnek, melyet az igazságügyért felelős miniszter hagy jóvá.
37/A. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter - a békéltető testületek által megküldött adatok
alapján - az általa vezetett minisztérium honlapján gondoskodik a következők közzétételéről:
a) a békéltető testületek címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, valamint hivatkozás a honlapjaik
elérhetőségére,
b) hivatkozás a békéltető testületek tagjai a 23/A. §-ban meghatározott, a (3) bekezdés b) pontja szerint
közzétett listáinak elérhetőségére,
c) a 26/A. § szerinti tájékoztatási kötelezettség teljesítését a békéltető testületek eljárására vonatkozó
törvényi rendelkezések rövid, közérthető bemutatásával előmozdító tájékoztatás,
d) a 36/A. § (1) bekezdésében meghatározott összefoglaló tájékoztatók,
e) a békéltető testületek eljárását akadályozó vállalkozásoknak a 36/B. §-ban meghatározott adatokat
tartalmazó jegyzéke,
f) hivatkozás az egyes békéltető testületeknél a 36/C. § (1) bekezdése alapján általános alávetési
nyilatkozatot tett vállalkozásoknak a (3) bekezdés h) pontja szerint közzétett jegyzékei, valamint a Magyar
Kereskedelmi és Iparkamara által a (2) bekezdés c) pontja szerint közzétett jegyzék elérhetőségére, továbbá
g) a 37. § szerinti eljárási szabályzatok.
(2) A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara honlapján közzé kell tenni a következőket:
a) a békéltető testületek címe, telefonszáma, elektronikus levélcíme, valamint hivatkozás a honlapjaik
elérhetőségére,
b) hivatkozás a békéltető testületek tagjainak a 23/A. §-ban meghatározott, a (3) bekezdés b) pontja
szerint közzétett listái elérhetőségére,
c) a 36/C. § (2) bekezdésében meghatározott nyilvántartás alapján a nála általános alávetési nyilatkozatott
tett vállalkozások jegyzéke az alávetés esetleges korlátozásának megadásával,
d) hivatkozás a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az
(1) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatás elérhetőségére, továbbá
e) a 37. § szerinti eljárási szabályzatok.
(3) A békéltető testületek honlapján közzé kell tenni a következőket:
a) a békéltető testület címe, telefonszáma és elektronikus levélcíme,
b) a békéltető testület tagjainak a 23/A. §-ban meghatározott listája,
c) hivatkozás a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, az
(1) bekezdés c) pontja szerinti tájékoztatás elérhetőségére,
d) az országos eljárási szabályzat,
e) a békéltető testület eljárási szabályzata,
f) a békéltető testület 36/A. § szerinti összefoglaló tájékoztatói,
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g) a békéltető testületek eljárását akadályozó vállalkozásoknak a 36/B. §-ban meghatározott adatokat
tartalmazó jegyzéke,
h) a békéltető testületnél a 36/C. § (1) bekezdése alapján általános alávetési nyilatkozatot tett
vállalkozások jegyzéke az alávetés esetleges korlátozásának megadásával,
i) hivatkozás az egyes békéltető testületeknél a 36/C. § (1) bekezdése alapján általános alávetési
nyilatkozatot tett vállalkozásoknak a fogyasztóvédelemért felelős miniszter által vezetett minisztérium
honlapján közzétett, az (1) bekezdés f) pontja szerinti jegyzék, valamint a Magyar Kereskedelmi és
Iparkamara által a (2) bekezdés c) pontja szerint közzétett jegyzék elérhetőségére.
38. §
38/A. §
38/B. §
38/C. §

Keresetindítás
39. § (1) Az ellen, akinek jogszabályba ütköző tevékenysége a fogyasztók széles körét érinti vagy jelentős
nagyságú hátrányt okoz, a fogyasztóvédelmi hatóság, a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezet vagy az ügyész pert indíthat a fogyasztók széles körének védelme, illetőleg a jelentős nagyságú
hátrány kiküszöbölése érdekében. Ilyen per akkor is indítható, ha a sérelmet szenvedett fogyasztók személye
nem állapítható meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott kereset a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül nyújtható
be.
(3) A bíróság az ítéletben feljogosíthatja az igény érvényesítőjét, hogy a jogsértő költségére az ítéletet
országos napilapban közzétegye.
(4) A jogsértő köteles a sérelmet szenvedett fogyasztó igényét az ítéletnek megfelelően kielégíteni. Ez
nem érinti a fogyasztónak azt a jogát, hogy a jogsértővel szemben a polgári jog szabályai szerint igényét
érvényesítse.
(5) A keresetindítási jog az (1)-(4) bekezdésben meghatározottak szerint megilleti azokat az Európai
Gazdasági Térség bármely államának joga alapján létrejött feljogosított egységeket az általuk védett
fogyasztói érdekek védelme körében, amelyek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk
(3) bekezdése alapján az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek, feltéve, hogy a
keresetben érvényesített igény a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv I. mellékletében felsorolt
közösségi jogi rendelkezéseket átültető jogszabályi rendelkezések megsértésén alapul.

MÁSODIK RÉSZ
A FOGYASZTÓVÉDELEM ÁLLAMI, ÖNKORMÁNYZATI
ÉS ÉRDEK-KÉPVISELETI INTÉZMÉNYRENDSZERE
VII. Fejezet
A fogyasztóvédelem állami intézményrendszere
39/A. § A Kormány - a tudatos fogyasztói magatartás és döntéshozatal kultúrájának fejlesztése, a
fogyasztók minél magasabb színvonalú és tisztességes kiszolgálása, a fogyasztók biztonságát és tájékozott
döntését előmozdító, fogyasztóbarát kereskedelmi gyakorlatok kialakítása, a vállalkozások és fogyasztók,
illetve e szereplők és a fogyasztóvédelemmel összefüggő állami feladatot ellátó hatóságok közötti
kapcsolatok javítása, a kiszámítható, következetes és egységes hatósági jogalkalmazás erősítése, a
vállalkozások önszabályozási gyakorlata megerősítésének elősegítése céljából - ösztönzi az országos
gazdasági kamarák, a vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezetei, a fogyasztói érdekek képviseletét
ellátó társadalmi szervezetek, valamint a fogyasztóvédelemmel összefüggő állami feladatot ellátó hatóságok
közös megegyezésén alapuló, a követendő elveket és legjobb gyakorlatokat rögzítő nyilatkozat létrehozását.
40. § (1) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter
a) kidolgozza és jóváhagyásra a Kormány elé terjeszti a fogyasztóvédelmi politika koncepcióját,
javaslatot tesz a megvalósítás szervezeti és intézményi feltételeire,
b) intézkedéseket tesz, illetve kezdeményez a fogyasztói jogok védelme és érvényesítése érdekében.
(2) A koncepciónak tartalmaznia kell:
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a) az elérni kívánt fogyasztóvédelmi célokat,
b) a célok érdekében végrehajtandó feladatokat, azok megvalósításának sorrendjét és határidejét,
c) a kitűzött célok megvalósításának eszközeit, ideértve a pénzügyi igények megjelölését is.
(3) A koncepcióban foglaltakat a gazdaságpolitikai döntések kialakítása, továbbá a nemzetgazdaság
bármely ágában megvalósuló végrehajtási tevékenység során érvényre kell juttatni.
41. § A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az állami szervekhez címzett, jogszabály vagy közvetlenül
alkalmazandó európai uniós jogi aktus vállalkozás számára fogyasztóval szembeni kötelezettséget
megállapító rendelkezésének megsértése miatti fogyasztói beadványokat fogadó, azokat a hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező hatósághoz továbbító, valamint a fogyasztókat a rendelkezésre álló eljárási
lehetőségekről tájékoztató telefonon, illetve elektronikusan is elérhető állami ügyfélszolgálatot működtet.
42-43. §

Együttműködés az Európai Gazdasági Térség államainak fogyasztóvédelmi
hatóságaival
43/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság látja el a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtását a következő irányelveket átültető tagállami jogszabályokba ütköző Európai Közösségen belüli
jogsértések tekintetében:
a) az üzlethelyiségen kívül kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló 85/577/EGK tanácsi
irányelv,
b) a fogyasztói hitelre vonatkozó tagállami törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések
közelítéséről szóló - a 90/88/EGK tanácsi irányelvvel, továbbá a 98/7/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvvel módosított - 87/102/EGK tanácsi irányelv,
c) a szervezett utazási formákról szóló 90/314/EGK tanácsi irányelv,
d) a fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló 93/13/EGK
tanácsi irányelv,
e) az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződések egyes
szempontjai vonatkozásában a fogyasztók védelméről szóló 94/47/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
f) a távollevők között kötött szerződések esetén a fogyasztók védelméről szóló - a 2002/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 97/7/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
g) a fogyasztók számára kínált termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről szóló
98/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
h) a fogyasztási cikkek adásvételének és a kapcsolódó jótállásnak egyes vonatkozásairól szóló
1999/44/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv,
i) a belső piacon az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások, különösen az elektronikus
kereskedelem egyes jogi vonatkozásairól szóló 2000/31/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. és 1011. cikke,
j) az emberi felhasználásra szánt gyógyszerek közösségi kódexéről szóló 2001/83/EK európai parlamenti
és tanácsi irányelv - 2004/27/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított - 86-100. cikke,
k) a belső piacon az üzleti vállalkozások fogyasztókkal szemben folytatott tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlatairól szóló 2005/29/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság látja el - szükség szerint a légiközlekedési hatóság megkeresésével - a
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását a visszautasított beszállás és légijáratok
törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak
megállapításáról szóló 261/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseibe ütköző Európai
Közösségen belüli jogsértések tekintetében.
(3) A fogyasztóvédelmi hatóság végzi a Magyar Köztársaságban - összekötő hivatalként - a
2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásának összehangolását.
(4) A kölcsönös jogsegély során a fogyasztóvédelmi hatóság a - 2008/282/EK bizottsági határozattal
módosított - 2007/76/EK bizottsági határozatnak megfelelően jár el.
43/B. § A 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikkének (1) bekezdése, 16. cikkének
(1) bekezdése, valamint 17. cikkének (1) bekezdése szerinti értesítési kötelezettségek, továbbá a 21. cikkének
(2) bekezdése szerinti jelentéstételi kötelezettség végrehajtásáról a fogyasztóvédelemért felelős miniszter
gondoskodik.

VIII. Fejezet
A helyi önkormányzatok szerepe
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44. § (1) A helyi önkormányzatok képviselő-testületei
a) segíthetik a fogyasztók önszerveződéseit, támogathatják a fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek
helyi érdekérvényesítő tevékenységét,
b)
c) a lakosság igényeitől függően fogyasztóvédelmi tanácsadó irodát működtethetnek.
(2)

IX. Fejezet
A fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezetek
45. § (1) Az állam és a helyi önkormányzatok előmozdítják és támogatják a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek arra irányuló tevékenységét, hogy
a) érdekfeltáró munkájukkal segítsék a fogyasztók gazdasági érdekeinek és fogyasztói jogainak
érvényesítését, ennek keretében feltárják a fogyasztói problémákat, értékeljék a fogyasztói jogok
érvényesülését,
b) figyelemmel kísérjék a fogyasztókkal szemben alkalmazott általános szerződési feltételeket,
c) képviseljék a fogyasztókat az érdekegyeztető fórumokon és testületekben,
d) eljárást, vizsgálatot, intézkedést kezdeményezzenek a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek
védelme érdekében,
e) véleményezzék a fogyasztókat érintő jogszabálytervezeteket, jogszabály-módosítást kezdeményezzenek
a fogyasztói jogok vagy fogyasztói érdekek érvényesítése vagy védelme érdekében,
f) közreműködjenek a fogyasztóvédelmi politika kidolgozásában és figyelemmel kísérjék annak
érvényesülését,
g) a fogyasztók tájékoztatását szolgáló és jogérvényesítésüket elősegítő tanácsadó irodákat és a
fogyasztók tájékoztatását szolgáló információs rendszert működtessenek,
h) a tudatos fogyasztói magatartás elősegítése és a fogyasztók tájékozottságának javítása érdekében
fogyasztóvédelmi oktatást és tájékoztatást szervezzenek, illetve végezzenek,
i) a tevékenységük során tapasztaltak nyilvánosságra hozatalával tájékoztassák a közvéleményt,
j) a fogyasztói érdekek védelme céljából részt vegyenek a nemzetközi szervezetek tevékenységében,
k) közreműködjenek a nemzeti szabványosításban a Magyar Szabványügyi Testület szervein keresztül.
(2)
(3) Az állam a mindenkori éves költségvetésről szóló törvényben gondoskodik a fogyasztói érdekek
képviseletét ellátó társadalmi szervezetek támogatásáról.

X. Fejezet
A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása
45/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi az e törvényben és - a szerződés létrejöttére,
érvényességére, joghatásaira és megszűnésére vonatkozó rendelkezések kivételével - a végrehajtására kiadott
jogszabályokban foglalt rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a külön jogszabályban fogyasztóvédelmi rendelkezésként
meghatározott rendelkezések betartását, és - ha a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi
gyakorlat tilalmáról szóló törvény eltérően nem rendelkezik - eljár azok megsértése esetén.
(3) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott rendelkezéseken túl, ha külön törvény vagy kormányrendelet
eltérően nem rendelkezik, a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi
a) az áru fogyasztók számára való értékesítésére,
b)
a
fogyasztóknak
forgalmazott
termék
minőségére,
összetételére,
csomagolására,
megfelelőségértékelésére, megfelelőségi jelölésére,
c) a fogyasztóknak értékesítésre szánt, illetve értékesített áru mérésére, hatósági árára vagy egyébként
kötelezően megállapított árára,
d) a fogyasztói panaszok intézésére,
e) a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézésére,
f) a termék forgalmazása vagy szolgáltatás nyújtása során az egyenlő bánásmód követelményére, továbbá
g) a fogyasztók tájékoztatására
vonatkozó rendelkezések betartását, és eljár azok megsértése esetén.
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45/B. § A fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi a fogyasztói szerződés megkötésénél alkalmazott vagy e
célból nyilvánosan megismerhetővé tett általános szerződési feltételeket abban a tekintetben, hogy azok nem
tartalmaznak-e a jóhiszeműség és tisztesség követelményébe ütközően a szerződéses jogokat és
kötelezettségeket egyoldalúan és indokolatlanul a fogyasztó hátrányára megállapító feltételt.
46. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során - e törvény eltérő rendelkezése hiányában - a
közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában az általuk védett fogyasztói érdekek védelme körében az
ügyfél jogai illetik meg
a) a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteket, illetve
b) a 43/A. § (1) bekezdés a)-c), e) és f), valamint h)-k) pontjában említett irányelveket, továbbá a
2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető jogszabályi rendelkezések megsértésére
hivatkozással az Európai Gazdasági Térség bármely más államának joga alapján létrejött azon feljogosított
egységeket is, amelyek a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (3) bekezdése alapján az
Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett jegyzéken szerepelnek.
(3) A fogyasztóvédelmi hatóság eljárása a jogsértés bekövetkezését követő három éven túl nem indítható
meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő
magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő
mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.
47. § (1) Ha a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során megállapítja a 45/A. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértését, az eset összes körülményeinek - így különösen
a jogsértés súlyának, a jogsértő állapot időtartamának, a jogsértő magatartás ismételt tanúsításának, illetve a
jogsértéssel elért előny - figyelembevételével és az arányosság követelményének szem előtt tartásával az
alábbi jogkövetkezményeket állapíthatja meg:
a) elrendelheti a jogsértő állapot megszüntetését,
b) megtilthatja a jogsértő magatartás további folytatását,
c) határidő tűzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti a vállalkozást azzal, hogy
az a hibák, hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedéséről köteles értesíteni a fogyasztóvédelmi
hatóságot,
d) a jogszerű állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja az áru forgalmazását, illetve
értékesítését,
e) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék forgalomból való
kivonását vagy visszahívását,
f) elrendelheti a fogyasztó életére, egészségére, testi épségére veszélyes termék megsemmisítését a
környezetvédelmi szempontok figyelembevételével,
g) a jogszerű állapot helyreállításáig terjedő időtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes
bezárását, ha az a fogyasztók életének, testi épségének, egészségének védelme vagy a fogyasztók széles körét
érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében szükséges,
h) a 16/A. § (1)-(3) bekezdésében foglalt rendelkezések megsértése esetén a jogsértés megállapításától
számított legfeljebb egy évig megtilthatja az alkoholtartalmú ital, a dohánytermék, illetve a szexuális termék
forgalmazását, e rendelkezések ismételt megsértése esetén pedig elrendelheti a jogsértéssel érintett üzlet
legfeljebb harminc nap időtartamra történő ideiglenes bezárását, illetve
i) fogyasztóvédelmi bírságot (a továbbiakban: bírság) szabhat ki.
(2) Külön jogszabály az abban meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezés megsértése esetére további
jogkövetkezményeket határozhat meg.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában a jogsértés súlyát különösen a jogsértéssel érintett fogyasztók száma,
érdekeik sérelmének köre, a jogsértő magatartás kiterjedtsége, a jogsértéssel érintett áruk értéke, valamint az
alapozhatja meg, hogy a vállalkozás tevékenységét az annak megkezdéséhez és folytatásához jogszabályban
előírt egyéb feltételekkel végzi-e.
(5) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogsértés megszüntetése érdekében határozathozatal helyett hatósági
szerződést köthet azzal az ügyféllel, aki vállalja, hogy felhagy a jogsértő magatartással, és magatartását a
hatósági szerződésben meghatározott módon hozza összhangba a 45/A. § (1)-(3) bekezdésében
meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezésekkel.
(6) Nincs helye az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény alkalmazásának a fogyasztóvédelmi hatósággal
hatósági szerződést kötő ügyféllel szemben a szerződésben megállapított teljesítési határidőn belül azon
jogsértés miatt, amelynek megszüntetése érdekében a szerződés megkötésére sor került.
(7) A fogyasztóvédelemért felelős miniszter az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmények alkalmazásának
elveiről a fogyasztóvédelmi hatóság számára normatív utasítást ad ki. Az utasítás tervezetéről a jogszabályok
előkészítésére vonatkozó szabályok megfelelő alkalmazásával a miniszter konzultációt folytat a
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vállalkozások szakmai érdek-képviseleti szervezeteivel és a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetekkel. Az utasítást a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.
(8) A fogyasztóvédelmi hatóság az (1) bekezdés d), g), illetve h) pontja szerinti jogkövetkezmény
megállapításáról szóló döntését közli az üzlet működési engedélyét kiadó kereskedelmi hatósággal.
(9) A hatósági ellenőrzés, illetve a fogyasztóvédelmi hatóság eljárása során a vállalkozás köteles közölni a
tevékenységével kapcsolatos - az ellenőrzés lefolytatásához, illetve az érdemi döntéshez szükséges - adatokat
a nyilvános vagy valamely hatóság, bíróság vagy a Magyar Országos Közjegyzői Kamara jogszabállyal
rendszeresített nyilvántartásában szereplő adatok kivételével.
(10) A fogyasztóvédelmi hatóság - jegyzőkönyv felvétele mellett - jogosult minta és ellenminta vételére a
termék biztonságosságának, minőségének, illetve összetételének vizsgálata céljából. A minta költségét is
tartalmazó mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illetve az egyéb vizsgálatok költsége eljárási költség.
(11) A (10) bekezdés szerinti eljárási költséget a jogsértésért felelős vállalkozás viseli, ha a minta az előírt
követelményeknek nem felel meg.
(12) A fogyasztóvédelmi hatóság termék vagy szolgáltatás tekintetében próbavásárlást végezhet.
47/A. § (1) A próbavásárláshoz a fogyasztóvédelmi hatóság közreműködő személyt vehet igénybe.
(2) A közreműködő személy részére a közreműködést igénybe vevő fogyasztóvédelmi hatóság
megbízólevelet állít ki, amely tartalmazza a közreműködő személy nevét, továbbá azt, hogy mely
vállalkozásnál milyen típusú ellenőrzésben vehet részt.
(3) A közreműködő személyre az ügyintézőre vonatkozó kizárási szabályokat kell alkalmazni.
(4) Próbavásárlás esetén a fogyasztóvédelmi hatóság az ellenőrzési jogosultságát a próbavásárlás
befejezésekor igazolja.
(5) Termék próbavásárlását követően az ellenőrzési jogosultság igazolásakor a vállalkozás képviseletében
eljáró személy a termék visszavétele mellett köteles annak árát visszatéríteni.
(6) Szolgáltatás próbavásárlása esetén a szolgáltatás díja eljárási költség, amelyet a jogsértésért felelős
vállalkozás visel, ha a szolgáltatás az előírt követelményeknek nem felel meg.
47/B. §
47/C. § (1) A bírság összege 15 ezer forinttól
a) a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szt.) hatálya alá tartozó, 100 millió forintot
meghaladó éves nettó árbevétellel rendelkező vállalkozás esetében a vállalkozás éves nettó árbevételének
5%-áig, de legfeljebb 100 millió forintig, illetve a fogyasztók széles körének testi épségét, egészségét sértő
vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén
legfeljebb 2 milliárd forintig,
b) az a) pont hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetében 500 ezer forintig, illetve a fogyasztók széles
körének testi épségét, egészségét sértő vagy veszélyeztető, továbbá a fogyasztók széles körének jelentős
vagyoni hátrányt okozó jogsértés esetén a vállalkozás éves nettó árbevételének 5%-áig, az Szt. hatálya alá
nem tartozó vállalkozás esetén 5 millió forintig
terjedhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nettó árbevételt a jogsértést megállapító határozat meghozatalát megelőző
üzleti évre vonatkozó éves beszámoló vagy az egyszerűsített éves beszámoló (a továbbiakban együtt:
beszámoló) szerinti nettó árbevétel alapján kell meghatározni. Ha a vállalkozás működési ideje egy évnél
rövidebb, az adatokat éves szintre kell vetíteni. Ha a vállalkozásnak a jogsértést megállapító határozat
meghozatalát megelőző üzleti évben elért nettó árbevételéről nem áll rendelkezésre hitelesnek tekinthető
információ, a bírság minimális és maximális összegének meghatározásakor az utolsó hitelesen lezárt üzleti
év nettó árbevétele az irányadó. Beszámolóval még nem rendelkező, újonnan alapított vállalkozás esetében
az eljárás megindításának évére vonatkozó üzleti tervet, ennek hiányában a vállalkozás által a hatóság
felhívására közölt, az Szt.-nek a közbenső mérleg készítésére vonatkozó szabályai szerint az eljárás
megindításának napjával mint fordulónappal kiszámított nettó árbevételt kell figyelembe venni.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában a nettó árbevétel meghatározása során
a) pénzforgalmi intézmény esetén a pénzforgalmi szolgáltatási tevékenységből adódó
aa) nettó árbevétel, valamint
pénzügyi műveletek bevételeinek,
b) árutőzsdei szolgáltató esetén az árutőzsdei szolgáltatási tevékenységből adódó
ba) nettó árbevétel, valamint
bb) pénzügyi műveletek bevételeinek
összegét nem lehet figyelembe venni.
(4) Ha a vállalkozás a beszámolóban az adatokat devizában adja meg, a forintra történő átszámításkor a
Magyar Nemzeti Bank által megállapított, a vállalkozás üzleti évének lezárásakor - újonnan alapított
vállalkozás esetén a tárgyévet megelőző év utolsó napján - érvényes hivatalos devizaárfolyamot kell
alkalmazni.
(5) A fogyasztóvédelmi hatóság minden esetben bírságot szab ki, ha
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a) a fogyasztóvédelmi hatóságnak a jogsértést megállapító jogerős határozatában a vállalkozás számára
előírt kötelezettség teljesítésére megállapított határnap elteltét, illetve határidő lejártát követő hat hónapon
belül a vállalkozás - amennyiben a jogsértést telephelyen követték el, ugyanazon telephelyen - ugyanazon
jogszabályi rendelkezést ismételten megsértette,
b) a jogsértés a fogyasztók életét, testi épségét, egészségét sérti vagy veszélyezteti, vagy a fogyasztók
széles körét érinti, továbbá
c) a tizennyolcadik életévüket be nem töltött személyek védelmét célzó jogszabályi rendelkezés
megsértésére került sor.
48. § (1)-(2)
(3) A bírság a (4)-(5) bekezdésben foglalt eltéréssel a központi költségvetés bevétele. A bírságot a
fogyasztóvédelmi hatóság kincstárnál vezetett számlájára kell befizetni.
(4) A fogyasztóvédelmi hatóság által
a) a dohánytermékek forgalmazására vonatkozó szabályok megsértése miatt kiszabott bírság 50%-a,
b) a társadalombiztosítási támogatással rendelhető gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök jogsértő
reklámozása miatt kiszabott bírság 20%-a
képezi a központi költségvetés bevételét.
(5) A fogyasztóvédelmi hatóság által
a) a médiaszolgáltatóval szemben jogsértő reklám miatt kiszabott bírság,
b) a tankönyvkiadásra és -forgalmazásra vonatkozó előírások megsértése miatt kiszabott bírság
nem képezi a központi költségvetés bevételét.
(6) A jogerősen kiszabott bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi pótlék terheli,
amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat
kétszeresének 365-öd része. A bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó köztartozás.
(7) A (3) és a (4) bekezdés szerinti központi költségvetési bevételnek a Kormány által e törvény
végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott részét a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi
szervezetek támogatására kell fordítani.
49. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság az ügydöntő határozatának meghozataláig terjedő időtartamra
fellebbezésre tekintet nélkül végrehajtható végzésében elrendelheti a 47. § (1) bekezdésének a), b), illetve g)
pontjában foglaltakat, ha arra a (2) bekezdésben meghatározott feltételek fennállásának valószínűsíthetősége
miatt halaszthatatlanul szükség van. E végzését a fogyasztóvédelmi hatóság soron kívül hozza meg.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság első fokú határozatát az alábbi esetekben, illetve okokból is fellebbezésre
tekintet nélkül végrehajthatónak nyilváníthatja
a) a 47. § (1) bekezdésének h) pontja szerinti jogkövetkezmény megállapítása esetén,
b) környezetvédelmi okból,
c) a fogyasztók testi épségének, egészségének védelme érdekében, továbbá
d) a fogyasztók széles körét érintő kárral fenyegető veszély elhárítása érdekében.
(3) Az (1) bekezdés szerinti végzés ellen önálló fellebbezésnek van helye.
50. § A bíróság a fogyasztóvédelmi hatóság határozatát megváltoztathatja.
51. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság határozatát - jogorvoslatra tekintet nélkül - közzéteszi, ha
a) a határozat fellebbezésre tekintet nélkül történő végrehajtását rendelte el a 49. § (2) bekezdése alapján,
b) a határozathozatalra azért került sor, mert a fogyasztóvédelmi hatóság az 55. § (1) bekezdésének a)
pontja alapján kiadott kormányrendelet szerinti eljárása során megállapítja, hogy a vizsgált termék nem felel
meg a biztonságossági követelményeknek, vagy
c) a jogsértéssel érintett üzlet ideiglenes bezárását vagy az áru forgalmazásának, illetve értékesítésének
megtiltását rendelte el.
(2) A fogyasztóvédelmi hatóság közzéteszi a 49. § (1) bekezdése szerinti végzését.
(3) A fogyasztóvédelmi hatóság jogerős határozatát közzéteszi.
(4) A döntés közzététele a fogyasztóvédelmi hatóság honlapján, továbbá - amennyiben szükséges - a
fogyasztóvédelmi hatóság által célszerűnek tartott egyéb módon történik. A közzétett döntésről a
fogyasztóvédelmi hatóság a nemzeti hírügynökséget is tájékoztathatja.
(5) A közétett dokumentumnak tartalmaznia kell:
a) a közzététel napját,
b) a közzététel e törvény szerinti jogcímét,
c) a jogerő beálltára vagy annak hiányára történő utalást,
d) az eljáró hatóság megnevezését,
e) az ügy számát és tárgyát,
f) a jogsértő vállalkozás nevét és székhelyét,
g) a megállapított tényállást,
h) a megsértett jogszabályi rendelkezések megjelölését,
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i) a döntés rendelkező részét, ide nem értve jogerős döntés esetén a jogorvoslatról szóló rendelkezést,
valamint
j) a döntéssel szembeni jogorvoslati eljárás tényét.
(6) A fogyasztóvédelmi hatóság a jogorvoslat során hozott és a közzétett döntés érdemében változást
eredményező hatósági döntés vagy bírósági határozat tudomására jutásakor - a döntés közzétételével
megegyező módon - közzéteszi:
a) a jogorvoslattal érintett döntésre vonatkozó (5) bekezdés szerinti információkat,
b) a jogorvoslat során hozott hatósági döntést vagy bírósági határozatot, annak rövid indokolását, valamint
c) a közzététel napját.
(7) A fogyasztóvédelmi hatóság a (4), illetve (6) bekezdés alapján közzétett információkat a közzétételtől
számított hat hónap elteltével honlapjáról eltávolítja.
(8) A hatóság biztosítja, hogy a honlapon közzétett hatósági döntések és bírósági határozatok között a
dokumentumok szövegére, a jogorvoslati eljárás tényére és a megsértettként megjelölt jogszabályi
rendelkezésre keresni lehessen.
51/A. § (1) A fogyasztóvédelmi hatóság az általa a 2006/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtása keretében kötött hatósági szerződésről közleményt tesz közzé honlapján, továbbá - amennyiben
szükséges -, az általa célszerűnek tartott egyéb módon.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közleménynek tartalmaznia kell:
a) az 51. § (5) bekezdésének a)-b) és d)-f) pontjaiban foglaltakat,
b) a közérdek védelmében történő megállapodáskötés tényét,
c) a kötelezettségvállalás tartalmát közérthetően összefoglalva, valamint
d) az arra vonatkozó figyelemfelhívást, hogy a hatósági szerződés a hatóságnál megtekinthető.

HARMADIK RÉSZ
Záró rendelkezések
Hatálybalépés
52. § (1) Ez a törvény 1998. március 1-jén lép hatályba.
(2) E törvény 18-37. §-ában foglalt rendelkezéseket 1999. január 1-jétől kell alkalmazni.
53. §
54. §

Felhatalmazás
55. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) e törvény II. fejezetének végrehajtására, valamint a megjelenésükben másnak látszó és ezáltal a
fogyasztó egészségét vagy biztonságát veszélyeztető termékek forgalmazására és ellenőrzésére, továbbá az
alkalmazható jogkövetkezményekre,
b) a mintavételi költség, továbbá a laboratóriumi, illetve az egyéb vizsgálatok költségének mértékére és
megfizetésére,
c) a szállás időben megosztott használati joga, a hosszú távra szóló üdülési termék megszerzésére,
ezek viszontértékesítésére és cseréjére irányuló, fogyasztóval kötött szerződésekre, valamint az ezekkel
összefüggő tájékoztatási követelményekre,
d) az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekre,
e) a távollevők között létrejött szerződésekre,
f) a fogyasztóvédelmi hatóság által kiszabott bírságok befizetésére és felhasználására, valamint a külön
jogszabályok alapján az eljáró hatóságot megillető eljárási költség felhasználására, továbbá a fogyasztói
érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek a fogyasztóvédelmi bírság meghatározott arányában
történő támogatására,
g) a békéltető testületi tagok díjazására,
h) a fogyasztóvédelmi hatóság vagy hatóságok kijelölésére, feladat- és hatáskörére,
i) a békéltető testületi tagok kijelölésére, valamint a 21. § (4) bekezdés b) pontjában említett végzettségre
és szakismeretre,
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j) a 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikk (2) bekezdésének végrehajtása céljából a
fogyasztói érdekek képviseletét ellátó társadalmi szervezeteknek az irányelv 4. cikk (3) bekezdésében
meghatározott jegyzékre való felkerülése céljából lefolytatandó eljárásra,
k) az Európai Fogyasztói Központok Hálózatában való részvételre
l)
vonatkozó részletes szabályokat rendelettel meghatározza.
(2) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a polgári célú pirotechnikai termékek forgalmazására
alkalmazandó követelményeket, biztonságossági előírásokat, címkézésre vonatkozó külön előírásokat, az
egyes termékek megfelelőség-értékelésének módját, valamint a megfelelőségi tanúsítványokat kiadó
szervezetek körét vagy az ilyen szervezetek köre meghatározásának szabályait rendelettel meghatározza.
56. § Felhatalmazást kapnak az ágazati irányításért felelős miniszterek, hogy a feladat- és hatáskörükbe
tartozó termékek forgalmazására alkalmazandó követelményeket, biztonságossági előírásokat, címkézésre
vonatkozó külön előírásokat, az egyes termékek megfelelőségértékelésének módját, valamint a megfelelőségi
tanúsítványokat kiadó szervezetek körét vagy az ilyen szervezetek köre meghatározásának szabályait
rendelettel meghatározzák.
56/A. § (1)
(2) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelős
miniszterrel, a kereskedelemért felelős miniszterrel, valamint az egészségügyért felelős miniszterrel
egyetértésben a dohánytermékek előállításának, forgalmazásának és ellenőrzésének a jövedéki törvény
szabályozási körébe nem tartozó feltételeit rendeletben meghatározza.
(3) Felhatalmazást kap a fogyasztóvédelemért felelős miniszter - hogy az érdekelt miniszterrel
egyetértésben - rendeletben állapítsa meg a kizárólag használati és kezelési útmutatóval együtt forgalmazható
termékek körét.
(4) Felhatalmazást kap az iparügyekért felelős miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelős miniszter
egyetértésével kiadott rendeletben részletes szabályokat állapítson meg a külön jogszabályban meghatározott
termékek (termékkörök) használati és kezelési útmutatójának tartalmára.
(5) Felhatalmazást kap a kereskedelemért felelős miniszter, hogy a fogyasztóvédelemért felelős miniszter
egyetértésével kiadott rendeletben állapítsa meg a fogyasztóknak megvételre kínált termékek ára és
egységára, illetve szolgáltatások díja feltüntetésének részletes szabályait.
56/B. § Az igazságügyért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján tájékoztató jelleggel
közli a 39. § (5) bekezdésében említett irányelv mellékletében felsorolt, valamint a 43/A. § (1) bekezdésében,
illetve a 46. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott uniós jogi rendelkezéseket átültető jogszabályi
rendelkezések felsorolását.

Az Európai Unió jogának való megfelelés
57. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a)
b) az Európai Parlament és a Tanács 98/6/EK irányelve (1998. február 16.) a fogyasztók számára kínált
termékek árának feltüntetésével kapcsolatos fogyasztóvédelemről [a 2. § m) és n) pontja, a 14. § (1)-(3), (5)
és (6) bek., az 56/A. § (5) bekezdésében adott felhatalmazás alapján megalkotott miniszteri rendelettel
együtt];
c) az Európai Parlament és a Tanács 2009/22/EK irányelve (2009. április 23.) a fogyasztói érdekek
védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról [a 39. § (3) és (5) bekezdése, a 46. § (2)
bekezdés b) pontja, a 47. § (1) bekezdés a) és b) pontja, a 49. § (1) bekezdése, az 51. § (2)-(4) bekezdése, a
fogyasztóvédelmi hatóság eljárásában];
d) az Európai Parlament és a Tanács 2001/95/EK irányelve (2001. december 3.) az általános
termékbiztonságról [a 2. § c) és s)-u) pontja és a 3-5. §, a törvény végrehajtására az 55. § (1) bek. a)
pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott kormányrendelettel együtt];
e) a Bizottság 98/257/EK ajánlása (1998. március 30.) a fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli
rendezésére hatáskörrel rendelkező testületekre vonatkozó elvekről (a 18-37/A. §);
f)-h)
(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg
a fogyasztóvédelmi hatóság feladatkörében és eljárásában:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2006/2004/EK rendelete (2004. október 27.) a fogyasztóvédelmi
jogszabályok alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről, 4. cikk (1) és (6)
bekezdés, 5. cikk (1) bekezdés, 16. cikk (1) bekezdés, 17. cikk (1) bekezdés, 21. cikk (2) bekezdés [a 43/A.
§, a 43/B. §, a 47. § (5) bek., valamint az 51. § (2)-(4) bek.];
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b) a Bizottság 2007/76/EK határozata (2006. december 22.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok
alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról [a 43/A. § (4) bek.];
c) a Bizottság 2008/282/EK határozata (2008. március 17.) a fogyasztóvédelmi jogszabályok
alkalmazásáért felelős nemzeti hatóságok közötti együttműködésről szóló 2006/2004/EK európai parlamenti
és tanácsi rendeletnek a kölcsönös jogsegély vonatkozásában való végrehajtásáról szóló 2007/76/EK
határozat módosításáról [a 43/A. § (4) bek.].
(3) A 18. § (3) bekezdése és a 38-38/C. § a Közösségben történő határokon átnyúló fizetésekről és a
2560/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. szeptember 16-i 924/2009/EK európai
parlamenti és tanácsi rendelet 11. és 12. cikkének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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1996. évi XXXI. törvény
a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról
Az Országgyűlés az Alkotmányból és a nemzetközi szerződésekből eredő feladatok teljesítése érdekében,
az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető tüzek megelőzése, a tűzeseteknél, a műszaki mentéseknél való
segítségnyújtás, és a tűz elleni védekezésben résztvevők jogainak, kötelezettségeinek, valamint a védekezés
szervezeti, irányítási rendjének, személyi, tárgyi és anyagi feltételeinek szabályozására a következő törvényt
alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény hatálya
1. § (1) A törvény hatálya kiterjed
a) a Magyar Köztársaság területén tartózkodó magánszemélyekre;
b) a Magyar Köztársaság területén levő jogi személyekre, magán- és jogi személyek jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezeteire, ha ezekre vonatkozóan jogszabály vagy nemzetközi szerződés másként nem
rendelkezik, ezek hiányában a viszonosság irányadó;
c) a Magyar Köztársaság területén folytatott, a tűzvédelemre kiható valamennyi tevékenységre és a
tűzoltóság által végzett műszaki mentésre.
(2) A diplomáciai vagy nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személyekre a nemzetközi
szerződésekben foglaltak, ezek hiányában a viszonosság az irányadó.
(3) A viszonosság fennállása tekintetében az igazságügyért felelős miniszter, a külpolitikáért felelős
miniszter és a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter együttes nyilatkozata az irányadó.
(4) A törvény hatálya nem terjed ki a bányák föld alatti részeire.
2. § (1) A tűzvédelemmel és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeket az e törvény hatálya alá
tartozóknak a jogszabályokban, szabványokban, hatósági előírásokban meghatározottak szerint kell
teljesíteni.
(2) A tűzoltás és a műszaki mentés azon önkormányzatok kötelező közszolgáltatási feladata, amelyek
készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati vagy önkéntes tűzoltósággal rendelkeznek.
(3) A tűzoltás és a műszaki mentés az e törvényben meghatározott kivételekkel térítésmentes.
(4) A hivatásos, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságok a tűzvédelmi és műszaki mentési feladataik
ellátása során kötelesek egymással együttműködni.
3. § A hivatásos állami, a hivatásos önkormányzati, az önkéntes és a létesítményi tűzoltóság (a
továbbiakban együtt: tűzoltóság) a tűz oltása, illetőleg a műszaki mentés érdekében a személyes szabadságra,
a magánlakás sérthetetlenségére és a tulajdonra vonatkozó alkotmányos jogokat - az e törvényben
meghatározottak szerint - olyan mértékben korlátozhatja, amely arányban áll az élet, a testi épség és anyagi
javak védelmével.

Értelmező rendelkezések
4. § E törvény alkalmazásában
a) tűz (tűzeset): az az égési folyamat, amely veszélyt jelent az életre, a testi épségre vagy az anyagi
javakra, illetve azokban károsodást okoz;
b) tűz elleni védekezés (a továbbiakban: tűzvédelem): a tűzesetek megelőzése, a tűzoltási feladatok
ellátása, a tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása;
c) tűzmegelőzés: a tüzek keletkezésének megelőzésére, továbbterjedésének megakadályozására, illetőleg a
tűzoltás alapvető feltételeinek biztosítására vonatkozó, a létesítés és a használat során megtartandó
tűzvédelmi jogszabályok, szabványok, hatósági előírások rendszere és az azok érvényesítésére irányuló
tevékenység;
d) tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány: a kijelölt tanúsító szervezet által kiadott dokumentum, amely
bizonyítja, hogy a tűzoltó-technikai termék, továbbá a tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép,
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berendezés megfelel a jogszabályokban, honosított harmonizált szabványokban meghatározott tűzvédelmi
előírásoknak;
e) tűzoltási feladat: a veszélyeztetett személyek mentése, a tűz terjedésének megakadályozása, az anyagi
javak védelme, a tűz eloltása és a szükséges biztonsági intézkedések megtétele, továbbá a tűz közvetlen
veszélyének elhárítása;
f)
g) műszaki mentés: természeti csapás, baleset, káreset, rendellenes technológiai folyamat, műszaki
meghibásodás, veszélyes anyag szabadba jutása vagy egyéb cselekmény által előidézett veszélyhelyzet során
az emberélet, a testi épség és az anyagi javak védelme érdekében a tűzoltóság részéről - a rendelkezésére
álló, illetőleg az általa igénybe vett eszközökkel - végzett elsődleges beavatkozói tevékenység;
h) tűzoltó-technikai termék: a tűz észlelésére, jelzésére, oltására, a beavatkozás könnyítésére és a tűzkár
csökkentésére, valamint a tűz terjedésének megakadályozására alkalmazott berendezés/eszköz, a tűzoltó
készülék, oltóanyag, a tűzoltóság által a tűzoltás, műszaki mentés során használt jármű, felszerelés, hírközlő
eszköz, védőeszköz;
i) tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés: olyan szerkezeti egység, illetve ezekből álló
technológiai rendszer, amelyben vagy amellyel fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, vagy tűz- és
robbanásveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó - a robbanó- és a robbantóanyagok kivételével anyagok előállítása, feldolgozása, használata, tárolása, kimérése történik;
j) építési termék: minden olyan anyag, szerkezet, berendezés vagy több, különböző részből összeállított
elem, amelyet azért állítanak elő, hogy építményekbe állandó jelleggel beépítsék;
k) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai
Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek
megfelelően nemzeti szabványként közzétettek;
l) tűzvédelmi biztonságossági követelmény: tűzvédelmi biztonságossági követelményt megállapító
jogszabály, európai közösségi jogi aktus vagy honosított harmonizált szabvány;
m) megfelelőségi igazolás: az építési termékek műszaki követelményeire és megfelelőségi igazolására
vonatkozó külön jogszabályban meghatározott igazolás.

A tűzjelzés
5. § (1) Aki tüzet vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni a
tűzoltóságnak, vagy ha erre nincs lehetősége, a rendőrségnek vagy a mentőszolgálatnak, illetőleg a települési
önkormányzat polgármesteri hivatalának (körjegyzőségnek).
(2) A törvény hatálya alá tartozók a tűz jelzéséhez, a segítségkéréshez híradási eszközüket kötelesek
rendelkezésre bocsátani, szükség esetén járműveikkel segítséget nyújtani.
(3) A rendőrség, a mentőszolgálat, a polgármesteri hivatal (körjegyzőség), a hozzá beérkezett tűzjelzést
köteles haladéktalanul továbbítani az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltósághoz.
(4) A tűzjelzés lehetőségét minden településről és az Országos Tűzvédelmi Szabályzatban meghatározott
létesítményből az elsődleges működési körzet, illetve működési terület szerinti állandó készenléti szolgálatot
ellátó hivatásos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósághoz biztosítani kell. A tűzjelzés fogadásának
biztosítása, és az ezzel kapcsolatos költségek a települési önkormányzatot, az átjelzés költségei a létesítményt
terhelik. Több fenntartó esetén az érdekeltek a költségeket érdekeltségük arányában viselik.
(5) Tűzjelzés céljára a településen mindenki által bármikor igénybe vehető nyilvános távbeszélő állomást
kell üzemben tartani.
(6) Az állandó készenléti szolgálatot ellátó tűzoltóságnál az ügyeleti szolgálati helyen távbeszélő és más,
attól független hírközlő berendezést kell üzemeltetni. A tűz és káreset jelzésének fogadására összevont
ügyelet is létesíthető.
(7) A tűzjelzés díjtalan és más hívásokkal szemben elsőbbséget élvez.

A tűzoltás
6. § (1) A törvény hatálya alá tartozók a tűzoltásban, a műszaki mentésben - ellenszolgáltatás nélkül életkoruk, egészségi, fizikai állapotuk alapján elvárható személyes részvétellel, adatok közlésével kötelesek
közreműködni.
(2) Azokat a változásokat, amelyek a településen, illetőleg a létesítményben a tűzoltást befolyásolhatják
(út, közművezetékek elzárása, forgalom elterelése stb.), a kezdeményező vagy az elhárításért felelős szerv
haladéktalanul köteles az állandó készenléti szolgálatot ellátó hivatásos önkormányzati, illetőleg önkéntes
tűzoltóságnak szóban azonnal és írásban is bejelenteni.
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7. § (1) A tűz oltásának felelős vezetője a tűzoltásvezető, aki a tűzoltóság vagy a hivatásos
katasztrófavédelmi szerv jogszabályban meghatározott feltételeknek megfelelő tagja lehet. A tűzoltás
helyszínén más személy csak a tűzoltásvezető előzetes engedélyével intézkedhet.
(2) A tűzoltásvezető a tűzoltáshoz
a) a Magyar Honvédség, a rendőrség, a polgári védelem, a vám- és pénzügyőrség, a büntetés-végrehajtási
és a környezetvédelmi szervek, a mentőszolgálatok és a közüzemi vállalatok kirendelését igényelheti. Ezek a
szervek, ha az az alapfeladataik ellátását nem veszélyezteti, kötelesek eleget tenni a kirendelésnek;
b) magánszemélyeket a tűz oltásában és a mentési munkálatokban az életkoruk, egészségi és fizikai
állapotuk alapján elvárható közreműködésre kötelezhet;
c) az a) alpontban nem említett jogi személyeket, valamint a magán- és jogi személyek jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteit a tűz oltásában és a mentési munkálatokban való
közreműködésre kötelezhet;
d) az a)-c) pontban felsoroltak járműveit, eszközeit, felszereléseit, anyagait igénybe veheti;
e) elrendelheti a Riasztási és Segítségnyújtási Tervben meghatározott tűzoltóságok riasztását;
f) igényelheti az e) ponton kívüli tűzoltóságok riasztását;
g) a karitatív szervezetek egységeinek közreműködését kérheti;
h) elrendelheti, hogy a tűzoltásban résztvevők - az 1. § (2) bekezdésében foglaltakra figyelemmel magánlakásba, illetőleg jogi személyek, a magánszemélyek és a jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetek tulajdonában, használatában, kezelésében álló területre, létesítménybe, épületbe, helyiségbe
bontással is behatolhassanak.
(3) A tűzoltásvezető a tűz által veszélyeztetett és a tűz oltásához szükséges területen minden
tevékenységet korlátozhat, megtilthat, elrendelheti az illetéktelen vagy a veszélyeztetett személyek, valamint
az anyagi javak eltávolítását, a terület kiürítését.
(4) A (2) bekezdés a) pontjában felsorolt szervek egységeinek a tűzoltásvezető csak a jelenlevő
parancsnokaik, illetve vezetőik útján adhat utasítást a tűzoltásban való közreműködésre.
8. § (1) A tűzoltóság által a tűzoltás, a műszaki mentés vagy az ezzel kapcsolatos gyakorlatok során
okozott kár, illetőleg a tűzjelzésben, tűzoltásban, műszaki mentésben közreműködőknek a
közreműködésükkel, járműveik, eszközeik, felszereléseik igénybevételével közvetlen összefüggésben
keletkezett, más forrásból meg nem térülő kárának megtérítésére - az elmaradt haszon kivételével -, ha e
törvény kivételt nem tesz, a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.
(2) Nem kell megtéríteni annak a kárát, aki a tüzet szándékosan vagy súlyos gondatlanságból okozta.
(3) A kártérítési, illetve kártalanítási ügyekben a kárt okozó tűzoltóság fenntartója jár el.
(4) Köteles a tűzoltással, műszaki mentéssel és ezek jelzésével kapcsolatosan keletkezett költségek
megtérítésére az, aki
a) a beavatkozást igénylő eseményt szándékosan okozta;
b) a tűzoltásra vagy a műszaki mentésre vonatkozóan szándékosan megtévesztő jelzést adott.

A műszaki mentés
9. § A műszaki mentések jelzésére, a jelzés feltételeinek biztosítására, a műszaki mentésben való
részvételre, irányítására - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az 5-7. §-okban foglaltakat kell
értelemszerűen alkalmazni.
10. § (1) A tűzoltáson és a műszaki mentésen kívül a tűzoltóság egyéb beavatkozást az érdekelt kérelmére
és költségére végezhet.
(2) A tűzoltási és a műszaki mentési eszközök térítés ellenében történő igénybevétele csak a riaszthatóság
megtartása mellett történhet.

II. Fejezet
A TŰZMEGELŐZÉSI FELADATOK
Tűzvédelmi hatósági feladatok
11. § A tűzvédelmi hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben engedélyező, tiltó és korlátozó
intézkedéseket tesz, a tűzesettel kapcsolatban hatósági bizonyítványt ad ki, valamint a tűzvédelmi
kötelezettségeiket megsértőkkel szemben tűzvédelmi bírságot szab ki.
12. § (1) Aki
a) tűzoltó készülékek karbantartása és felülvizsgálata,
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b) tűzoltó technika felülvizsgálata, javítása, ha a szolgáltatás végzése az Országos Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság és annak területi szervei, hivatásos önkormányzati tűzoltóság, önkéntes tűzoltóság,
létesítményi tűzoltóság vagy tűzoltósági szolgáltatást nyújtó vállalkozás által készenlétben tartott tűzvédelmi
technikára vonatkozó,
c) beépített tűzjelző berendezés vagy tűzoltó berendezés tervezése, kivitelezése, karbantartása, javítása,
telepítése, felülvizsgálata,
d) tűzátjelzés fogadása, tűzjelző vagy tűzoltó központok, valamint tűzjelző és tűzoltó központok
távfelügyelete,
e) tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezés,
f) tűzvédelmi szakvizsgáztatás
tevékenységet kíván folytatni, köteles az erre irányuló szándékát a tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni. A
bejelentésben - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározott adatokon túl - meg kell jelölni a bejelentő természetes személyazonosító adatait.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tevékenységet csak az folytathat, aki rendelkezik a katasztrófák
elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott
meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) A tűzvédelmi hatóság az (1) bekezdés szerinti tevékenység végzésére jogosultakról nyilvántartást
vezet, amely a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló
törvényben meghatározott adatokon túl tartalmazza
a) a tevékenység gyakorlására jogosult vagy képviselője telefonszámát, elektronikus levélcímét,
b) a szolgáltatás megkezdésének és befejezésének időpontját, valamint
c) az (1) bekezdés c) pontja szerinti tevékenység esetén a tűzvédelmi szakvizsga bizonyítvány számát és
jogosultsági idejét.
(4) Az (1) bekezdés szerinti tevékenység folytatására való jogosultságot a tűzvédelmi hatóság ellenőrzi.
(5) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény
szerinti szabad szolgáltatásnyújtás jogával rendelkező szolgáltató az (1) bekezdés d)-e) pontjai szerinti
tevékenység határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében történő folytatására irányuló szándékát köteles a
tűzvédelmi hatóságnak bejelenteni.
13. § (1) Forgalomba hozni, beépíteni, használni és készenlétben tartani csak megfelelőségi igazolással
rendelkező építési terméket, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező tűzoltó-technikai terméket,
tűz- vagy robbanásveszélyes készüléket, gépet, berendezést (a továbbiakban együtt: termék) lehet.
(2) Ha a tűzoltó-technikai termékre nincs tűzvédelmi biztonságossági követelmény, azt csak a tűzvédelmi
hatóság vizsgálaton alapuló hatósági engedélye alapján lehet forgalomba hozni, beépíteni, használni és
készenlétben tartani.
(3) Az e törvényben meghatározott technikai jellegű előírásoknak nem kell megfelelnie az olyan
terméknek, amelyet az Európai Unió valamely tagállamában vagy Törökországban állítottak elő, illetve
hoztak forgalomba, vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban (a továbbiakban: EGTmegállapodás) részes valamely EFTA-államban állítottak elő, az ott irányadó előírásoknak megfelelően,
feltéve, hogy az irányadó előírások a közbiztonság, illetve az emberi egészség és élet védelme tekintetében
az e törvényben meghatározottal egyenértékű védelmet nyújtanak.
(4) A hatósági engedélyezést megalapozó vizsgálati eljárásra a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvány
kiadására vonatkozó szabályok az irányadók.
(5) A megfelelőségi igazolást, a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványt, illetve a (2) bekezdésben
meghatározott hatósági engedélyt vissza kell vonni, ha a termék nem felel meg a megfelelőségi igazolásban,
a tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítványban vagy a hatósági engedélyben megállapított követelményeknek.
(6) Az EGT-megállapodásban részes államokon, illetve Törökországon kívüli harmadik országból
származó tűzoltó-technikai termék, tűz- vagy robbanásveszélyes készülék, gép, berendezés forgalmazásához,
használatához, beépítéséhez, készenlétben tartásához a tűzvédelmi hatóság hatósági engedélye szükséges.
(7) A (6) bekezdésben meghatározott hatósági engedély tűzvédelmi megfelelőséget igazoló vizsgálati
jegyzőkönyv alapján adható meg.
13/A. § (1) Termék tűzvédelmi megfelelősége tekintetében a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti
hatósági feladatokat ellátó szerv (a továbbiakban: piacfelügyeleti hatóság) jár el.
(2) Amennyiben a piacfelügyeleti hatóság megállapítja, hogy a rendeltetésszerűen használt termék
tűzvédelmi szempontból veszélyezteti a biztonságot, megtiltja annak forgalomba hozatalát, forgalmazását,
felhasználását, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.
(3) A megfelelőségi igazolással, tűzvédelmi megfelelőségi tanúsítvánnyal vagy a 13. § (2) bekezdésében
meghatározott hatósági engedéllyel nem rendelkező termék forgalomba hozatalát a piacfelügyeleti hatóság
megtiltja, és piacfelügyeleti bírságot szabhat ki.
14. § (1) A tűzvizsgálat a tűz keletkezési idejének, helyének és okának felderítésére irányuló tűzvédelmi
hatósági tevékenység.
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(2) A tűzvédelmi hatóság bűncselekmény gyanúja esetén értesíti az illetékes rendőri szervet, amennyiben
a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy katona, az illetékes katonai nyomozó
hatóságot.
(3) A tűzvédelmi hatóság a rendőrség kiérkezéséig köteles biztosítani a tűzeset helyszínét, továbbá
azoknak a dolgoknak az őrzését, amelyek a bűncselekmény gyanújának bizonyítékául szolgálnak.

III. Fejezet
A MAGÁNSZEMÉLYEK, A JOGI SZEMÉLYEK,
VALAMINT A MAGÁN- ÉS JOGI SZEMÉLYEK
JOGI SZEMÉLYISÉGGEL NEM RENDELKEZŐ
SZERVEZETEINEK TŰZVÉDELEMMEL
ÉS MŰSZAKI MENTÉSSEL KAPCSOLATOS FELADATAI
A magánszemélyek tűzvédelemmel
és műszaki mentéssel kapcsolatos feladatai
15. § (1) A magánszemélyeknek meg kell ismerniük és meg kell tartaniuk, illetőleg meg kell tartatniuk a
tulajdonukban, használatukban levő épületek, lakások, járművek, gépek, berendezések, eszközök és anyagok
használatára és működtetésére vonatkozó tűzmegelőzési szabályokat.
(2) A magánszemélyek kötelesek gondoskodni az (1) bekezdésben felsoroltaknak a jogszabályban
meghatározott tűzvédelmi felülvizsgálatáról, és biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
16. § A magánszemélyeknek meg kell ismerniük a tűzesetek és a műszaki mentést igénylő balesetek,
káresetek jelzésével, továbbá a tűz oltásával és a műszaki mentéssel kapcsolatos kötelezettségeiket.
17. § A magánszemélyek kötelesek gondoskodni arról, hogy a nevelésük, felügyeletük alatt álló
személyek a 15. § (1) bekezdésében foglalt tűzvédelmi ismereteket megszerezzék, és tevékenységük során ne
okozzanak tüzet vagy közvetlen tűzveszélyt.

A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek,
a jogi személyeknek, a jogi és magánszemélyek
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek
tűzvédelemmel és műszaki mentéssel
kapcsolatos feladatai
18. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, jogi személyeknek, jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezeteknek a létesítmények, az építmények, a technológiai rendszerek
megvalósításával, üzemeltetésével, fejlesztésével összhangban gondoskodniuk kell a jogszabályokban
meghatározott tűzvédelmi követelmények megtartásáról, valamint a tevékenységi körükkel kapcsolatos
veszélyhelyzetek megelőzésének és elhárításának feltételeiről.
(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek
a) a közvetlen tűzvédelmüket szolgáló - jogszabályban, hatósági határozatban előírt - tűzvédelmi
berendezést, készüléket, felszerelést, technikai eszközt állandóan üzemképes állapotban tartani, időszaki
ellenőrzésükről, valamint az oltóvíz és egyéb oltóanyagok biztosításáról gondoskodni;
b) a tűzoltóság részére a tűz oltására, a műszaki mentésre szolgáló felkészítés érdekében - előzetes
egyeztetés alapján - a helyszíni gyakorlatok megtartását lehetővé tenni és abban közreműködni;
c) a tevékenységi körükkel kapcsolatos tűzesetek megelőzésének és oltásának, valamint a műszaki
mentésnek jogszabályokban meghatározott feltételeit biztosítani;
d) biztosítani a tűzvédelmi ellenőrzés lehetőségét.
(3) Az erdő és a parlag tűz elleni védelme - a tűzesetek megelőzése, a tűzoltás feltételeinek biztosítása - a
tulajdonos, a kezelő, illetve használó feladata.
19. § (1) A gazdálkodó tevékenységet folytató magánszemélyeknek, a jogi személyeknek, a jogi és a
magánszemélyek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek, ha a munkavégzésben részt vevő
családtagokkal együtt ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására
alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és
kereskedelmi szálláshelyeken tűzvédelmi szabályzatot kell készíteniük.
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(2) Az (1) bekezdésben felsoroltak kötelesek gondoskodni arról, hogy munkavállalóik (a munkavégzésben
részt vevő családtagjaik) a jogszabályokban meghatározott előírások szerint végezzék a tevékenységüket
vagy a létesítmény, építmény, helyiség igénybe vevői a tűzvédelmi szabályzatban foglaltakat megismerjék és
megtartsák.
(3) Az (1) bekezdésben felsoroltaknak a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és
robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő
szervezettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell
gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.
20. § (1) A tűzvédelmi helyzetre kiható olyan tevékenységet, amely a létesítmény, az építmény, a
helyiség vagy a szabadtér tűzveszélyességi osztályba sorolásának megváltoztatását teszi szükségessé, vagy a
raktározás, termelés kapacitásának 15%-kal történő növelését eredményezi, a tevékenység megkezdése előtt
legalább tizenöt nappal a kezdeményező a tűzvédelmi hatóságnál köteles bejelenteni.
(2) Minden új tűz- vagy robbanásveszéllyel járó készülék, gép, berendezés, technológia, anyag
bevezetése, illetőleg alkalmazása előtt elsődlegesen a gyártó, amennyiben az nem gondoskodott arról, akkor
a forgalomba hozó köteles a tűzvédelmi rendelkezések megállapítása céljából szükséges vizsgálatokat
elvégezni, illetve elvégeztetni.
21. § (1) A felelős tervező köteles a tervekhez tűzvédelmi fejezetet készíteni, amely tartalmazza a
vonatkozó jogszabályokban, hatósági határozatokban foglalt követelmények kielégítését.
(2) A kivitelező köteles a tervben szereplő tűzvédelmi követelményeket a kivitelezés során megtartani,
megvalósítani, a tervezési hiányosságok megszüntetését a felelős tervezőnél, illetőleg a beruházónál
kezdeményezni.
(3) A felelős tervezőnek és a kivitelezőnek az (1) bekezdésben foglaltak érvényesítéséről írásban kell
nyilatkoznia.
22. § (1) Az általános és középiskolákban, a szakképző iskolákban, valamint a felsőoktatási
intézményekben a tanulmányi követelményekbe építve, továbbá a szaktanfolyamokon, továbbképzéseken
oktatni kell az általános és az egyes szakanyagokhoz kapcsolódó tűzvédelmi ismereteket. Az oktatásról a
nevelési-oktatási intézmény és az oktatást végző szerv köteles gondoskodni.
(2) Jogszabályban meghatározott foglalkozási ágakban és munkakörökben csak tűzvédelmi szakvizsgával
rendelkező személy foglalkoztatható. A tűzvédelmi szakvizsgáztatást az adott foglalkozási ágra
(munkakörre) képesítést adó oktatás (szaktanfolyam) keretében az oktatást végző köteles megszervezni.
(3) A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevő
családtagjai tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a
munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt
elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.
(4) A munkáltató azt a munkavállalót, illetőleg a munkavégzésben részt vevő családtagot, aki a
tevékenységéhez szükséges tűzvédelmi ismeretekkel, illetőleg az előírt tűzvédelmi szakvizsgával nem
rendelkezik, az adott tevékenységgel nem foglalkoztathatja.

IV. Fejezet
A TŰZVÉDELMI ÉS A
MŰSZAKI MENTÉSI TEVÉKENYSÉG,
VALAMINT A TŰZOLTÓSÁG IRÁNYÍTÁSA
A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter irányító tevékenysége
23. § (1) A tűzvédelem és a műszaki mentés, valamint a tűzoltóság tevékenységének központi irányítását a 24. §-ban foglaltak kivételével - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter a központi
katasztrófavédelmi szerv vezetője útján gyakorolja.
(2) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter (1) bekezdésben meghatározott irányító jogköre a bányák föld alatti részei és a (3) bekezdésben meghatározottak kivételével - a tűzvédelmet és a műszaki
mentést ellátó és az abban közreműködő valamennyi szervre, minden tűzvédelmi és műszaki mentési ügyre
és tevékenységre kiterjed.
(3) A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter jogköre a Magyar Honvédség létesítményei
tekintetében nem terjed ki a 24. § d) pontjában meghatározott rendelkezésre.
24. § A katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter
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a) előkészíti a tűzvédelemre, a műszaki mentésre és a tűzoltóságra vonatkozó magasabb szintű
jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a nemzetközi szerződések tervezeteit,
illetőleg a hatáskörébe tartozó rendeletalkotás és normatív utasítás kiadása útján, az érdekelt miniszterekkel
egyetértésben szabályozza a tűzvédelmet és a műszaki mentést, valamint a tűzoltóság tevékenységét;
b) egyetértési jogot gyakorol a más miniszter által tervezett - a tűzvédelmet, a műszaki mentést és a
tűzoltóságot érintő - szabályozásokkal kapcsolatban;
c) kezdeményezi a központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének javaslatára a települési önkormányzat
képviselő-testületénél a hivatásos önkormányzati tűzoltóság létrehozását és megszüntetését, és gyakorolja az
ezekkel összefüggő egyetértési jogot;
d) meghatározza a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezése,
fejlesztése, rendszeresítése, ellenőrzése, felülvizsgálata és javítása követelményeit;
e) meghatározza a tűzoltóság tagjaira vonatkozó szakmai képesítési követelményeket, a képzés rendszerét
és elveit;
f) gyakorolja a hivatásos állami és önkormányzati tűzoltóságok, valamint a tűzoltó szakiskolák hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyával kapcsolatban, illetőleg társadalombiztosítási ellátásáról szóló
jogszabályok alkalmazása során az illetékes minisztert megillető jogokat;
g)
h) meghatározza a tűzoltóság szakmai információs és adatszolgáltatási rendszerét.

A központi katasztrófavédelmi szerv vezetőjének irányító tevékenysége
24/A. § A központi katasztrófavédelmi szerv vezetője
a) közvetlen utasítást adhat a tűzoltóság egységeinek a tűz oltási és műszaki mentési feladatokban történő
részvételre, az ezzel kapcsolatos felkészítésre, jelentéstételre, működési területük elhagyására, továbbá
rendkívüli készenléti szolgálatuk elrendelésére,
b) kezdeményezi a tűzoltóságok Szerelési Szabályzata, a rendkívüli állapotban alkalmazandó Tűzoltási és
Műszaki Mentési Szabályzat és a tűzoltó sport versenyszabályzat kiadását,
c) koordinálja a hivatásos önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok költségvetés tervezésével
kapcsolatos feladatait.

Az országos parancsnok tevékenysége
25-26. §

A megyei tűzoltóparancsnok tevékenysége
27. §

A helyi önkormányzatok tűzoltósággal
kapcsolatos tevékenysége
28. § (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal rendelkező települési, fővárosban a fővárosi
önkormányzat képviselő-testülete
a) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter előzetes egyetértésével megszüntetheti a hivatásos
önkormányzati tűzoltóságot. Erre vonatkozóan a miniszter részére a központi katasztrófavédelmi szerv
vezetője tesz javaslatot;
b) elrendelheti az irányítása alá tartozó tűzoltóság rendkívüli készenléti szolgálatát;
c) a fővárosban a központi katasztrófavédelmi szerv vezetője véleményének kikérésével kinevezi és
felmenti a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos - jogszabályban
meghatározott - munkáltatói jogköröket;
d) a területi katasztrófavédelmi szerv véleményének kikérésével kinevezi és felmenti a hivatásos
önkormányzati tűzoltóparancsnokot, gyakorolja a vele kapcsolatos - jogszabályban meghatározott munkáltatói jogköröket;
e) önkéntes tűzoltóság alapításában vehet részt;
f) beszámoltatja a hivatásos önkormányzati tűzoltóparancsnokot.
(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltósággal nem rendelkező települési önkormányzat képviselő-testülete
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a) a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter előzetes egyetértésével hivatásos önkormányzati
tűzoltóságot hozhat létre;
b) önkéntes tűzoltóság alapításában vehet részt;
c) gondoskodik az önkéntes tűzoltóság fenntartásáról, működtetéséről és fejlesztéséről;
d) megállapítja az önkéntes tűzoltóság fenntartásához, illetőleg a költségvetéséhez való hozzájárulás
mértékét;
e) hozzájárulhat más tűzoltóság létesítéséhez.
29. § (1) A településen az oltóvíznyerési lehetőségek biztosítása az önkormányzat feladata.
(2) Az e törvény 1. §-a (1) bekezdésének b) pontjában felsoroltak az általuk működtetett létesítmények
oltóvíz ellátásáról saját maguk kötelesek gondoskodni.
(3) Az önkormányzatok részt vesznek a lakosság tűzvédelmi felvilágosításában, a tűzvédelmi
propagandában.

V. Fejezet
A TŰZOLTÓSÁG
A hivatásos állami és a
hivatásos önkormányzati tűzoltóság
30. § (1) A hivatásos állami és a hivatásos önkormányzati tűzoltóság (a továbbiakban együtt: hivatásos
tűzoltóság) egységes elvek alapján szervezett rendvédelmi szerv.
(2)-(5)
31. § (1) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság a községekben, a városokban, a megyei jogú városokban
és a fővárosban az önkormányzat intézményeként működik.
(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság
a) tűzoltási és műszaki mentési tevékenységet végez, illetőleg közreműködik közvetlen tűz- és
robbanásveszély esetén a biztonsági intézkedések végrehajtásában, ennek érdekében állandó készenléti
szolgálatot tart;
b) a Kormány által rendeletben meghatározott tűzvédelmi hatósági feladatokat lát el.
(3) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság a (2) bekezdés b) pontjában foglalt feladatok ellátására is
működtethető.
32. § (1) A hivatásos tűzoltóság és a tűzoltó szakiskolák hivatásos szolgálati viszonyban álló tagjai a
fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény hatálya alá tartoznak.
(2) A hivatásos tűzoltóság és a tűzoltó szakiskolák polgári állományú tagjai köztisztviselők vagy
közalkalmazottak.

A tűzoltó egyesület és az önkéntes tűzoltóság
33. § A tűzoltó egyesület a településen a tűzmegelőzési, valamint a tűzoltási és műszaki mentési feladatok
ellátásában közreműködő társadalmi szervezet. A tűzoltó egyesület tevékenységét és működését, valamint a
tűzoltó egyesületeknek a hivatásos önkormányzati, illetve önkéntes tűzoltósággal megállapodás keretében
való együttműködését a tűzoltó egyesületekről szóló törvény állapítja meg.
34. § (1) Az önkéntes tűzoltóság a települési önkormányzat vagy az önkormányzati társulás és a tűzoltó
egyesület által közösen alapított köztestület, amely kérheti közhasznúsági nyilvántartásba vételét. Az
önkéntes tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési célokra folyamatosan igénybe vehető készenléti szolgálatot
lát el, és önálló működési területtel rendelkezik. A működési terület megállapítását a székhely szerinti
települési önkormányzat képviselő-testülete kezdeményezi a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszternél.
(2) Az önkéntes tűzoltóság parancsnokát a területi katasztrófavédelmi szerv vezetője véleményének
kikérése mellett a köztestület nevezi ki.
(3) Az önkéntes tűzoltóság székhelye szerinti települési önkormányzat részére a központi költségvetés az
átvállalt feladattal arányos költségfedezetet biztosítja.

A létesítményi tűzoltóság
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35. § (1) A létesítményi tűzoltóság a gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy tevékenységével
összefüggő tűzoltási és más műszaki mentési feladatok elsődleges ellátására létrehozott és fenntartott
szervezet. A létesítményi tűzoltóságot több gazdálkodó szervezet vagy más jogi személy közösen is
létrehozhatja és fenntarthatja.
(2) A létesítményi tűzoltóság a fenntartó szervezetén belül, annak szervezeti egységeként, gazdasági
társaságként vagy kooperációs társaságként, illetve más nonprofit gazdasági társaságként is működhet.
(3) A létesítményi tűzoltóság vezetőjét (parancsnokát) a munkáltató nevezi ki és menti fel.
(4) Jogszabály a gazdálkodó szervezetet vagy más jogi személyt létesítményi tűzoltóság működtetésére
kötelezhet.
(5) A fenntartó szervezetén belüli létesítményi tűzoltóság főfoglalkozású, továbbá alkalomszerűen
igénybe vehető létesítményi tűzoltókból is állhat. Készenléti szolgálatot a fenntartó által meghatározottak
szerint lát el.

Az önkéntes és a létesítményi tűzoltóságra vonatkozó közös rendelkezések
36. § Az önkéntes, illetőleg a létesítményi tűzoltóság feladatainak ellátására a 35. § (1) bekezdés szerint
létesítésre kötelezettek megállapodást köthetnek egymással, illetőleg a települési önkormányzattal. Az
önkéntes és a létesítményi tűzoltóság létrehozását és megszüntetését, továbbá a tűzoltói feladatok ellátására
kötött megállapodást az illetékes hivatásos önkormányzati tűzoltóságnak be kell jelenteni.
37. § (1) Az önkéntes és a létesítményi tűzoltóknak a tűzoltás, műszaki mentés, az ezekre való felkészítés
és a rendkívüli készenléti szolgálat időtartamára a munkahelyén történt munkavégzési kötelezettség alóli
felmentés miatt kiesett jövedelmét az igénybe vevő téríti meg.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feladat ellátására igénybe vett önkéntes és létesítményi tűzoltó
élelmezéséről és elszállásolásáról, valamint a felmerült szükségszerű és indokolt költségeinek megtérítéséről
az igénybe vevő köteles gondoskodni.
(3) Az önkéntes és a létesítményi tűzoltó kiesett jövedelme, illetve az általa elszenvedett kár
megtérítésére, illetőleg kártalanítására, ha az igénybevétel
a) a működési területen belül történt, akkor a székhely szerinti települési önkormányzat, illetőleg a
létesítmény fenntartója;
b) a működési területen kívül történt, akkor külön jogszabályban meghatározott módon a központi
katasztrófavédelmi szerv köteles, amennyiben azok más jogviszonyból nem térülnek meg.
38. § A készenlétet ellátó önkéntes és létesítményi tűzoltó mentesíthető
- a polgári védelmi kötelezettség,
- részben vagy teljesen a helyi adó megfizetése
alól.
39. § Az önkéntes és a létesítményi tűzoltó, valamint a tűzoltó egyesület tagja egyenruha viselésére
jogosult.
40. § A rendvédelmi szervek kártérítési felelősségéről rendelkező jogszabályokat az önkéntes és a
létesítményi tűzoltókra is alkalmazni kell. Az ennek alapján járó összeget az igénybe vevő fizeti meg.

A tűzoltóság anyagi, pénzügyi ellátása
41. § (1)
(2) A hivatásos önkormányzati tűzoltóság működésének és fenntartásának költségeit a központi
költségvetés az illetékes önkormányzat útján normatív hozzájárulásként, a létesítés, a fejlesztés és a felújítás
költségeit pályázati formában a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium
útján biztosítja. A pályázat - a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által rendeletben
szabályozott feltételek szerint - a fejlesztési költség egészére vagy annak meghatározott részére irányulhat.
(3) A központi költségvetésből történő hozzájárulás mértékét legalább a hivatásos önkormányzati
tűzoltóság előírt legkisebb létszámának és gépjárműállományának figyelembevételével kell megállapítani.
(4) A hivatásos és az önkéntes tűzoltóság fenntartásával és működésével kapcsolatos rendkívüli kiadások
fedezetére a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt fejezet költségvetésében
elkülönített tartalékalapot kell biztosítani. Ebből kell gondoskodni a működési területen kívüli vonulások
költségeiről. A szolgálati feladatok ellátása során súlyos munkabalesetet szenvedett tűzoltók kártérítésére
szolgáló fedezetet a munkáltató köteles biztosítani.
(5) A tűzoltóság fenntartója a tűzoltóság készenléti szolgálatot, illetve a tűzoltás irányítását ellátó tagjai
részére szolgálati tevékenységükre vonatkozóan köteles élet- és baleset-biztosítást kötni.
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(6) Az önkéntes tűzoltóságok létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos
költségek fedezetéről a székhely szerinti települési önkormányzat, valamint az átvállalt feladattal arányosan a
központi költségvetés gondoskodik.
(7) A hivatásos tűzoltóság tagjai, valamint az önkéntes tűzoltóság tisztségviselői a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter által rendeletben előírt képesítés megszerzése során a katasztrófák elleni
védekezésért felelős miniszter által vezetett minisztérium szakképző tanintézetében tandíjmentességet
élveznek. A képzéssel kapcsolatos egyéb költségek fedezetét a küldő szerv vagy a hallgató viseli.
42. § A létesítményi tűzoltóság létesítésével, fejlesztésével, fenntartásával és működésével kapcsolatos
költségek fedezetéről a tűzoltóság létesítője gondoskodik.

VI. Fejezet
VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
43. § (1) Tűzvédelmi bírság fizetésére a magánszemélyek, a jogi személyek, és ezek jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezetei kormányrendeletben meghatározottak szerint kötelezhetők.
(2) A tűzvédelmi hatóság tűzvédelmi bírságot a jogszabályban előírt tűzvédelmi kötelezettségek
megsértése esetén szabhat ki.
(3) A jogerősen kiszabott tűzvédelmi bírság meg nem fizetése esetén a kiszabott összeget késedelmi
pótlék terheli, amelynek mértéke minden naptári nap után a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki
alapkamat kétszeresének 365-öd része. A tűzvédelmi bírság és a késedelmi pótlék adók módjára behajtandó
köztartozás.
44. § (1) A biztosító köteles a biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 1.
számú melléklete „A” részének 3-5., 6. a) és 7-11. pontjaiban, valamint a „B” részének b), d)-e) alpontjaiban
meghatározott biztosítási ágazatokból befolyt biztosítási díjak 1,5%-át hozzájárulás címén - a hivatásos és az
önkéntes tűzoltóságok részére a laktanya-építési beruházáshoz, felújításhoz, a tűzoltáshoz és műszaki
mentéshez, valamint a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter által felügyelt tűzjelzési és
monitoring lakossági riasztó-tájékoztató eszközök létesítésére, üzemeltetésére, és az általa alapított, a
szakágazat képzési feladatait ellátó oktatási intézmény részére tűzoltó célú szakképzéséhez szükséges
technikai eszközök, felszerelések fejlesztésének, felújításának céljára - a központi költségvetésbe befizetni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás fizetésére köteles az Európai Gazdasági Térség tagállamaiban
székhellyel rendelkező, vagy harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe, valamint a határon
átnyúló szolgáltató is, ha a kockázat felmerülésének helye a Magyar Köztársaság.
(3) A tűzvédelmi bírságból származó bevételek is kizárólag az (1) bekezdésben meghatározott célokra
használhatók fel.
45. §
46. § (1) A központi katasztrófavédelmi szerv és szervei, valamint a tűzoltó szakiskolák használatában
lévő ingatlanok és ingóságok állami tulajdont képeznek.
(2) A területi katasztrófavédelmi szervet, valamint a tűzoltó szakiskolát ingyenes használati jog illeti meg
a használatukban lévő, de nem állami tulajdonban álló ingatlanok és ingóságok tekintetében.
(3) A hivatásos önkormányzati tűzoltóságok használatában lévő állami tulajdonú ingatlanok és ingóságok
térítésmentesen a fenntartó önkormányzatok tulajdonába kerülnek.
(4) A megyei önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok és ingóságok - megegyezés esetén térítésmentesen a hivatásos önkormányzati tűzoltóságot fenntartó önkormányzatok tulajdonába adhatók.
(5) A tűzoltóság vonatkozásában központi gazdálkodás körébe tartoznak:
a) a tűzoltóságok beruházására, fejlesztésére szolgáló központi költségvetési előirányzat;
b) a rendkívüli események, ideértve a szolgálati feladatok során súlyos munkabalesetet szenvedett tűzoltó
kártérítése folytán felmerülő többletköltségek, továbbá a tűzoltóságnak a működési területén kívüli
igénybevételével keletkező költségek fedezetére szolgáló költségvetési előirányzat;
c) radiológiai, biológiai és vegyi védelmi eszközök, minősített időszaki készletek;
d) a területi katasztrófavédelmi szerv javítóműhelyeinek felszerelése, berendezése, alkatrészkészlete;
e) az országos és a megyei kiképzőbázisok működtetésével kapcsolatos költségvetési előirányzatok.
(6) Az (5) bekezdés a)-b) és e) pontjában említett költségvetési eszközzel a központi katasztrófavédelmi
szerv, a c)-d) pontokban foglaltakkal a területi katasztrófavédelmi szerv gazdálkodik.
46/A. § (1) Ha jogszabály tűzvédelmi szakterületen szakértő igénybevételét írja elő, vagy szakértő
igénybevételéhez jogkövetkezményt állapít meg, - az igazságügyi szakértőkről szóló törvény szerint
igazságügyi szakértői tevékenység végzésére jogosult szakértő kivételével - szakértőként kizárólag a
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tűzvédelmi hatóság engedélyével rendelkező személy vehető igénybe, valamint a jogszabályban
meghatározott jogkövetkezmények csak az ilyen személy igénybevételéhez fűződnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szakértői tevékenység folytatását a tűzvédelmi hatóság annak engedélyezi, aki
büntetlen előéletű, nem áll a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, valamint rendelkezik a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter rendeletében
meghatározott szakmai képesítéssel, és megfelel az ott meghatározott egyéb feltételeknek.
(3) A tűzvédelmi hatóság a szakértői tevékenység folytatására engedéllyel rendelkező személyekről
nyilvántartást vezet, amely - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános
szabályairól szóló törvényben meghatározott adatokon túl - tartalmazza
a) a természetes személyazonosító adatokat,
b) az elérhetőségi címet (postacím, telefon-, telefaxszám, e-mail),
c) a szakértői igazolvány számát, a kiadás időpontját, valamint
d) a tűzvédelmi szakterület megnevezését.
(4) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott adatokon túl a nyilvántartásnak a (3) bekezdés b)-d) pontjában szereplő adatai is nyilvánosak.
(5) A tűzvédelmi hatóság az engedély megadásával egyidejűleg tűzvédelmi szakértői igazolványt állít ki.
A hatósági igazolvány tartalmazza a szakértő természetes személyazonosító adatait, a tűzvédelmi szakterület
megnevezését, a szakértői igazolvány számát, a kiadás időpontját. A hatósági igazolványon a hitelessége
igazolásához szükséges további - nem személyes - adatok is feltüntethetőek.
(6) A szakértő szakértői tevékenységének megszüntetése, illetőleg halála esetén adatainak a
nyilvántartásban történő kezelését meg kell szüntetni. Az adatokat a nyilvántartásban történő kezelés
megszüntetésétől számított legfeljebb tíz évig a központi katasztrófavédelmi szerv a szakértői vélemény
jogszerűségének későbbi ellenőrzése céljából tovább tárolhatja.
46/B. § (1) A 46/A. § (1) bekezdése szerinti szakértői tevékenység engedélyezése iránti kérelem
benyújtásával egyidejűleg a kérelmező hatósági bizonyítvánnyal igazolhatja azt a tényt, hogy büntetlen
előéletű, valamint nem áll a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás
hatálya alatt, vagy kéri, hogy e tények fennállására vonatkozó adatokat a bűnügyi nyilvántartó szerv a
tűzvédelmi hatóság részére - annak a szakértői tevékenység gyakorlásához szükséges engedély iránti kérelem
elbírálása céljából benyújtott adatigénylése alapján - továbbítsa. Az adatigénylés során a tűzvédelmi hatóság
a (2) bekezdésben meghatározott adatokat igényelheti a bűnügyi nyilvántartó szervtől.
(2) A tűzvédelmi hatóság a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának időtartama alatt lefolytatott
hatósági ellenőrzés keretében ellenőrzi azt is, hogy a szakértő büntetlen előéletű, és nem áll a tűzvédelmi
szakértői tevékenységet kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt. A hatósági ellenőrzés céljából a
tűzvédelmi hatóság adatot igényelhet a bűnügyi nyilvántartási rendszerből. Az adatigénylés kizárólag arra
irányulhat, hogy a szakértő büntetlen előéletű-e, valamint, hogy a tűzvédelmi szakértői tevékenység
folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt áll-e.
(3) Az (1) és (2) bekezdés alapján megismert személyes adatokat a tűzvédelmi hatóság
a) a tűzvédelmi szakértői tevékenység engedélyezése iránti eljárás jogerős befejezéséig,
b) a tűzvédelmi szakértő nyilvántartásba vétele esetén a hatósági ellenőrzés időtartamára vagy a
nyilvántartásból való törlésre irányuló eljárásban az eljárás jogerős befejezéséig
kezeli.
47. § (1) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg:
a) a tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezeteket, továbbá a tűzvédelmi hatóság tevékenységének
részletes szabályait;
b) a tűzvédelmi bírságra vonatkozó szabályokat;
c) a tűzoltóságok tagjaira vonatkozó élet- és baleset-biztosítási kötelezettséget;
d) a létesítményi tűzoltóságra vonatkozó részletes szabályokat;
e) az önkéntes tűzoltóság létesítésének, működésének feltételeit, feladatát;
f) a tűzvédelmi bírság, valamint e törvény 44. §-a alapján fizetendő hozzájárulás befizetési és elszámolási
rendjét, valamint felhasználásának és ellenőrzésének módját;
g) a tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági feladatokat ellátó szervet, továbbá a
tűzvédelemmel kapcsolatos piacfelügyeleti hatósági eljárás részletes szabályait;
h) a központi és a területi katasztrófavédelmi szervet.
(2) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy rendeletben határozza
meg:
1. az Országos Tűzvédelmi Szabályzatot,
2. a tűzvédelmi szakértői tevékenység folytatásának részletes feltételeit, az e tevékenységre jogosító
engedély kiadásának rendjét, a szakértők nyilvántartásának személyes adatot nem tartalmazó
adattartalmát, valamint a nyilvántartás vezetésére vonatkozó részletes eljárási szabályokat, továbbá a
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szakértői tevékenységre jogszabályban vagy hatósági határozatban előírt kötelezettségek be nem
tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket,
3. a tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokat,
4. a tűzoltók és a tűzvédelmi szervezetek tagjainak képesítési követelményeit, képzési rendszerét,
5. a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakat, munkaköröket és a szakvizsga részletes
szabályait,
6. a központi költségvetési előirányzat terhére igényelhető beruházási, fejlesztési támogatás pályázati
rendszerét,
7. Riasztási és Segítségnyújtási Terv részletes szabályait, a hivatásos önkormányzati és az önkéntes
tűzoltóságok működési területét, valamint a tűzoltóságok vonulásaival kapcsolatos költségek
megtérítésének szabályait,
8. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok központilag finanszírozott létszámát, valamint a hivatásos
önkormányzati és az önkéntes tűzoltóságok szervezési kategória meghatározásának elveit és az azokba
történő besorolást,
9. azon technikai eszközök körét, amelyek beszerzését a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszter által vezetett minisztérium szervezésében vagy útján lehet igényelni és a beszerzés pályázati
feltételeit,
10. a tűzoltási, műszaki mentési és az ezekhez kapcsolódó tűzvédelmi technika tervezésének,
fejlesztésének, rendszeresítésének, felülvizsgálatának és javításának követelményeit és ellenőrzési
rendszerét,
11. a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének szabályait,
12. a tűzvédelmi szabályzat általános elveit,
13. a tűzoltósági célokat szolgáló ingatlanok, tűzvédelmi berendezések, tűzoltó szakfelszerelések
rendeltetéstől eltérő használatának szabályait,
14. a tűzoltóságok által végezhető szolgáltatások körét és szabályait,
15.
16. az európai közösségi jogi aktusok, honosított harmonizált szabványok által nem szabályozott
tűzoltó-technikai termék vonatkozásában a tűzvédelmi biztonságossági követelményeket,
17. a Magyarországon működő polgári repülőterek tűzoltó védelmi kategóriáját biztosító szervezetek
működésére, fenntartására, fejlesztésére, személyi és technikai feltételeire vonatkozó részletes
szabályokat,
18. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok illetékességi területét,
19. a hivatásos tűzoltóságok Szolgálati Szabályzatát,
20. a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok és az önkéntes tűzoltóságok készenlétben tartandó
legkisebb gépjármű és technikai eszköz állományát, és műszaki megfelelőségük ellenőrzésének
rendjét,
21. a tűzoltóságok Szerelési Szabályzatát,
22. a tűzoltósport versenyszabályzatát,
23. a tűzvédelem műszaki követelményeinek megállapítását,
24. az e törvény 12. § (1) bekezdésében meghatározott tevékenységek folytatásának részletes
feltételeit, a tevékenységek bejelentésének és a tevékenységet folytatók nyilvántartásának személyes
adatot nem tartalmazó adattartalmát, valamint a bejelentésre és a nyilvántartás vezetésére vonatkozó
részletes eljárási szabályokat, továbbá a tevékenységekre jogszabályban vagy hatósági határozatban
előírt kötelezettségek be nem tartásának esetén alkalmazandó jogkövetkezményeket.
(3)
(4) Felhatalmazást kapnak az érintett miniszterek, hogy a katasztrófák elleni védekezésért felelős
miniszterrel egyetértésben rendeletben állapítsák meg a tűzvédelem és a műszaki mentés ágazatukra
vonatkozó különös szabályait.
(5)
(6) Felhatalmazást kap a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, hogy
a) a tűzoltóságok és a Magyar Honvédség tűzvédelmi Szerveinek együttműködési rendjét a
honvédelemért felelős miniszterrel,
b) az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Repülőtéri Katasztrófavédelmi Igazgatósága
működésére, fenntartására és fejlesztésére vonatkozó szabályokat a közlekedésért felelős miniszterrel,
c) az erdők tűzvédelmére vonatkozó szabályokat az erdőgazdálkodásért felelős miniszterrel
egyetértésben rendeletben állapítsa meg.
48. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 90. napon lép hatályba. A törvény 44. §-ának rendelkezését
1997. január 1-jétől kell alkalmazni.
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1995. évi LIII. törvény
a környezet védelmének általános szabályairól
Az Országgyűlés tekintettel arra, hogy a természeti örökség és a környezeti értékek a nemzeti vagyon
részei, amelyeknek megőrzése és védelme, minőségének javítása alapfeltétel az élővilág, az ember
egészsége, életminősége szempontjából; e nélkül nem tartható fenn az emberi tevékenység és a természet
közötti harmónia, elmulasztása veszélyezteti a jelen generációk egészségét, a jövő generációk létét és számos
faj fennmaradását, ezért az Alkotmányban foglaltakkal összhangban a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
A törvény célja
1. § (1) A törvény célja az ember és környezete harmonikus kapcsolatának kialakítása, a környezet
egészének, valamint elemeinek és folyamatainak magas szintű, összehangolt védelme, a fenntartható fejlődés
biztosítása.
(2) A törvény a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elve szerint megfelelő kereteket teremt az
egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére és elősegíti
a) a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését, károsodásának
megelőzését, a károsodott környezet javítását, helyreállítását;
b) az emberi egészség védelmét, az életminőség környezeti feltételeinek javítását;
c) a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos és az erőforrások
megújulását biztosító gazdálkodást;
d) az állam más feladatainak a környezetvédelem követelményeivel való összhangját;
e) a nemzetközi környezetvédelmi együttműködést;
f) a lakosság kezdeményezését és részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben, így
különösen a környezet állapotának feltárásában, megismerésében, az állami szerveknek és az
önkormányzatoknak a környezet védelmével összefüggő feladatai ellátásában;
g) a gazdaság működésének, a társadalmi, gazdasági fejlődésnek a környezeti követelményekkel való
összehangolását;
h) a környezetvédelem intézményrendszerének kialakítását, illetve fejlesztését;
i) a környezet védelmét, megőrzését szolgáló közigazgatás kialakítását, illetve fejlesztését.

A törvény hatálya
2. § (1) A törvény hatálya kiterjed:
a) az élő szervezetek (életközösségeik) és a környezet élettelen elemei, valamint azok természetes és az
emberi tevékenység által alakított környezetére;
b) az e törvényben meghatározottak szerint, a környezetet igénybe vevő, terhelő, veszélyeztető, illetőleg
szennyező tevékenységre.
(2) A törvény hatálya azokra a természetes és jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetekre terjed ki
a) akik vagy amelyek az (1) bekezdés a) pontja szerinti környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek,
illetve akiket vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek;
b) akik vagy amelyek az (1) bekezdés b) pontja szerinti tevékenységet folytatnak (a továbbiakban:
környezethasználó).
(3) A törvény hatálya kiterjed a nemzetközi szerződésekből adódó környezetvédelmi feladatok ellátására,
ha nemzetközi szerződés másként nem rendelkezik.
3. § (1) E törvény rendelkezéseivel összhangban külön törvények rendelkeznek, különösen:
a) a nukleáris energiáról és a radioaktivitás felhasználásáról,
b) a bányászatról,
c) az energiáról,
d) az erdőkről,
e) az épített környezet alakításáról és védelméről,
f) a termőföldről,
g) a halászatról,
h) a közlekedésről, közlekedési alágazatonként,
i) a katasztrófák megelőzéséről és következményeik elhárításáról,
j) a területfejlesztésről,
k) a vadgazdálkodásról
l) a vízgazdálkodásról,
m) a hulladékokról,
n) a veszélyes anyagokról.
(2) Az élővilág változatossága, élőhelyeinek megőrzése, a tudományos, kulturális vagy esztétikai
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értékekkel bíró területek, képződmények, létesítmények megőrzése és helyreállítása érdekében - e törvénnyel
összhangban - külön törvények rendelkeznek:
a) a természet és a táj védelméről,
b) az állatvédelemről, továbbá az állategészségügyről,
c) a növényvédelemről, továbbá a növényegészségügyről,
d) a műemlékek védelméről.

Alapfogalmak
4. § E törvény alkalmazásában
1 környezeti elem: a föld, a levegő, a víz, az élővilág, valamint az ember által létrehozott épített
(mesterséges) környezet, továbbá ezek összetevői;
2. környezet: a környezeti elemek, azok rendszerei, folyamatai, szerkezete;
3. természeti erőforrás: a - mesterséges környezet kivételével - társadalmi szükségletek kielégítésére
felhasználható környezeti elemek vagy azok egyes összetevői;
4. környezet igénybevétele: a környezetben változás előidézése, a környezetnek vagy elemének természeti
erőforráskénti használata;
5. környezet-igénybevettség: a környezetnek vagy elemének természeti erőforráskénti használata mértéke;
6. környezetterhelés: valamely anyag vagy energia közvetlen vagy közvetett kibocsátása a környezetbe;
7. környezetszennyezés: a környezet valamely elemének a kibocsátási határértéket meghaladó terhelése;
8. környezetszennyezettség: a környezetnek vagy valamely elemének a környezetszennyezés hatására
bekövetkezett szennyezettségi szinttel jellemezhető állapota;
9. környezethasználat: a környezetnek vagy valamely elemének igénybevételével, illetőleg terhelésével
járó tevékenység;
10. környezetveszélyeztetés: a környezetkárosodás bekövetkezésének közvetlen veszélye;
11. környezetveszélyeztető magatartás: környezetveszélyeztetést előidéző tevékenység vagy mulasztás;
12. környezetkárosítás: az a tevékenység vagy mulasztás, amelynek hatására környezetkárosodás
következik be;
13. környezetkárosodás: a környezetben, illetve valamely környezeti elemben közvetlenül vagy közvetve
bekövetkező, mérhető, jelentős kedvezőtlen változás, illetve valamely környezeti elem által nyújtott
szolgáltatás közvetlen vagy közvetett, mérhető, jelentős romlása;
14. környezeti elem által nyújtott szolgáltatás: környezeti elemnek más környezeti elem vagy a társadalom
(köz) érdekében ellátott funkciója;
15. környezetkárosodást megelőző intézkedés: környezetveszélyeztetés esetén a környezetkárosodás
megelőzésére vagy várható bekövetkezése előtt annak csökkentésére irányuló tevékenység, illetve
intézkedés;
16. helyreállítási intézkedés: olyan kárelhárítási, illetve kármentesítési tevékenység vagy intézkedés,
amely a környezetkárosodás enyhítésére, az eredeti állapot vagy ahhoz közeli állapot helyreállítására,
valamint a környezeti elem által nyújtott szolgáltatás helyreállítására vagy azzal egyenértékű szolgáltatás
biztosítására irányul;
17. eredeti állapot: a környezetkárosodás bekövetkezésének időpontjában a környezetnek vagy valamely
elemének és az általa nyújtott szolgáltatásoknak a rendelkezésre álló legjobb információ alapján
meghatározható állapota, mely akkor állt volna fenn, ha a károsodás nem következik be;
18. megelőzési, illetve helyreállítási költség: minden olyan költség, amely a környezetkárosodás
megelőzéséhez, illetve az eredeti állapot helyreállításához szükséges, ideértve különösen a
környezetkárosodás, valamint annak közvetlen veszélyének felmérésével kapcsolatos költségeket, a
lehetséges intézkedések felmérésének költségeit, az adatgyűjtés költségeit, a jogi költségeket (így például
ügyvédi, illetve közjegyzői költség), valamint a monitoring és az ellenőrzés költségeit, továbbá a kártalanítás
összegét;
19. környezetre gyakorolt hatás: a környezetben környezetterhelés, illetőleg a környezet igénybevétele
következtében bekövetkező változás;
20. hatásterület: az a terület vagy térrész, ahol jogszabályban meghatározott mértékű környezetre
gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet;
21. érintett: azon személy, szervezet, aki vagy amely a hatásterületen él, tevékenykedik;
22. érintett önkormányzat: az a települési önkormányzat, amely az adott környezethasználat hatásterületén
illetékességgel rendelkezik;
23. helyi környezetvédelmi ügy: minden olyan környezetvédelmi ügy, amelyben a környezet használata és
a hatásterület nem terjed túl az érintett települési önkormányzat területén;
24. igénybevételi határérték: a környezet vagy valamely eleme jogszabályban vagy hatósági határozatban
meghatározott olyan mértékű igénybevétele, melynek meghaladása - a mindenkori tudományos ismeretek
alapján - környezetkárosodást idézhet elő;
25. kibocsátási határérték: a környezetnek vagy valamely elemének jogszabályban vagy hatósági
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határozatban meghatározott olyan mértékű terhelése, melynek meghaladása - a mindenkori tudományos
ismeretek alapján - környezetkárosodást idézhet elő;
26. szennyezettségi határérték: a környezet valamely elemének olyan - jogszabályban meghatározott mértékű szennyezettsége, amelynek meghaladása - a mindenkori tudományos ismeretek alapján környezetkárosodást vagy egészségkárosodást idézhet elő;
27. leghatékonyabb megoldás: a környezeti, műszaki és gazdasági körülmények között elérhető,
legkíméletesebb környezet-igénybevétellel járó tevékenység;
28. az elérhető legjobb technika: a korszerű technikai színvonalnak, és a fenntartható fejlődésnek
megfelelő módszer, üzemeltetési eljárás, berendezés, amelyet a kibocsátások, környezetterhelések
megelőzése és - amennyiben az nem valósítható meg - csökkentése, valamint a környezet egészére gyakorolt
hatás mérséklése érdekében alkalmaznak, és amely a kibocsátások határértékének, illetőleg mértékének
megállapítása alapjául szolgál. Ennek értelmezésében:
- legjobb az, ami a leghatékonyabb a környezet egészének magas szintű védelme érdekében;
- az elérhető technika az, amelynek fejlesztési szintje lehetővé teszi az érintett ipari ágazatokban történő
alkalmazását elfogadható műszaki és gazdasági feltételek mellett, figyelembe véve a költségeket és
előnyöket, attól függetlenül, hogy a technikát az országban használják-e vagy előállítják-e és amennyiben az
az üzemeltető számára ésszerű módon hozzáférhető;
- a technika fogalmába beleértendő az alkalmazott technológia és módszer, amelynek alapján a
berendezést (technológiát, létesítményt) tervezik, építik, karbantartják, üzemeltetik és működését
megszüntetik, a környezet helyreállítását végzik;
29. fenntartható fejlődés: társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti
értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és
célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség
megőrzését;
30. elővigyázatosság: a környezeti kockázatok mérsékléséhez, a környezet jövőbeni károsodásának
megelőzéséhez vagy csökkentéséhez szükséges döntés és intézkedés;
31. megelőzés: a környezethasználat káros környezeti hatásai elkerülésének érdekében a leghatékonyabb
megoldások, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb
technika alkalmazása a döntéshozatal legkorábbi szakaszától;
32. környezetvédelem: olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet
veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy
megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.
5. § E törvény hatálybalépését követően törvény, kormányrendelet vagy önkormányzati rendelet
határozhat meg környezethasználatnak minősülő tevékenységet.

A környezet védelmének alapelvei
Az elővigyázatosság, a megelőzés és a helyreállítás
6. § (1) A környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy
a) a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő;
b) megelőzze a környezetszennyezést;
c) kizárja a környezetkárosítást.
(2) A környezethasználatot az elővigyázatosság elvének figyelembevételével, a környezeti elemek
kíméletével, takarékos használatával, továbbá a hulladékkeletkezés csökkentésével, a természetes és az
előállított anyagok visszaforgatására és újrafelhasználására törekedve kell végezni.
(3) A megelőzés érdekében a környezethasználat során a leghatékonyabb megoldást, továbbá a külön
jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát kell alkalmazni.
7. § A 6. §-ban foglaltak érvényesítése érdekében jogszabály előírhatja a környezethasználat feltételeit,
illetőleg korlátozó vagy tiltó rendelkezéseket állapíthat meg.
8. § (1) A környezetet veszélyeztető vagy károsító környezethasználó köteles azonnal befejezni a
veszélyeztető vagy károsító tevékenységet.
(2) A környezethasználó köteles gondoskodni a tevékenysége által bekövetkezett környezetkárosodás
megszüntetéséről, a károsodott környezet helyreállításáról.

Felelősség
9. § A környezethasználó az e törvényben meghatározott és az e törvényben és más jogszabályokban
szabályozott módon felelősséggel tartozik tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.

Együttműködés
10. § (1) Az állami szervek, a helyi önkormányzatok, a természetes személyek és szervezeteik, a
gazdálkodást végző szervezetek és mindezek érdekvédelmi szervezetei, valamint más intézmények
együttműködni kötelesek a környezet védelmében. Az együttműködési jog és kötelezettség kiterjed a
környezetvédelmi feladatok megoldásának minden szakaszára.
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(2) Az együttműködéssel járó jogokat és kötelezettségeket e törvény, illetve az önkormányzat rendeletben
állapítja meg.
11. § (1) A környezetvédelmi érdekek érvényesítését a Magyar Köztársaság két- vagy többoldalú
nemzetközi környezetvédelmi és más, a környezetvédelemmel összefüggő együttműködési, tájékoztatási,
segítségnyújtási megállapodásokkal is elősegíteni köteles, különösen a szomszédos országokkal való
kapcsolatában.
(2) Nemzetközi szerződés hiányában is figyelemmel kell lenni más államok környezeti érdekeire, az
országhatárokon átterjedő környezetterhelés, illetőleg környezetveszélyeztetés csökkentésére, a
környezetszennyezés és a környezetkárosítás megelőzésére.

Tájékozódás, tájékoztatás és nyilvánosság
12. § (1) A környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése
céljából a közfeladatot ellátó szervek mindenki számára lehetővé teszik a környezet és az egészség lényeges
összefüggéseinek, a környezetkárosító tevékenységek és azok fontosságának megismerését.
(2) Mindenkinek joga van a külön jogszabályban meghatározott környezeti információkat - mint
közérdekű adatokat - megismerni.
(3) Az állami szervek, az önkormányzatok - kivéve a bíróságok és a jogalkotó szervek e minőségükben -,
a környezethez kapcsolódó kötelezettséget, feladatot teljesítő vagy közszolgáltatást nyújtó, illetve az egyéb
közfeladatot ellátó szervek vagy személyek (a továbbiakban: környezeti információval rendelkező szerv)
feladatkörükben kötelesek a környezet állapotát és annak az emberi egészségre gyakorolt hatását
figyelemmel kísérni, igény esetén a rendelkezésére álló környezeti információt hozzáférhetővé tenni,
rendelkezésre bocsátani, továbbá a környezeti információk külön jogszabályban meghatározott körét, illetve
a birtokában levő vagy a számára tárolt információk jegyzékét elektronikusan vagy más módon közzétenni.
(4) A környezeti információval rendelkező szerv biztosítja a nyilvánosság, illetve a környezeti információt
igénylő számára, hogy a környezeti információ megismerésére vonatkozó jogosultságairól tudomást
szerezzen, továbbá elősegíti a környezeti információhoz való hozzájutást. E jogok előmozdítása érdekében a
környezeti információval rendelkező szerv információs tisztviselőt nevezhet ki.
(5) A környezetbe történő kibocsátással kapcsolatos információ megismerését nem lehet arra hivatkozva
megtagadni, hogy az személyes adat, üzleti titok, adótitok, fokozottan védett növény vagy állat élőhelyére,
kimerülőben lévő természeti erőforrások lelőhelyére, fokozottan védett földtani természeti érték előfordulási
helyére vonatkozó adat.
(6) Ha a megkeresett szerv nem rendelkezik a kért környezeti információval, az információ megismerésre
vonatkozó igényt köteles a környezeti információval rendelkező szervnek megküldeni és erről az igénylőt
értesíteni vagy tájékoztatni, hogy a kért információt mely környezeti információval rendelkező szervtől
igényelheti.
(7) A környezeti információval rendelkező szerv az információ megismerésre vonatkozó igény
beérkezésétől számított 5 napon belül felhívja az igénylőt az igénye pontosítására, ha az túlzottan általános
vagy tartalma alapján a megismerni kívánt környezeti információ nem állapítható meg.
(8) A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény hatálya alá tartozó
olyan jogerős határozatot, illetve környezetvédelmi közigazgatási szerződést közzé kell tenni, amelynek
végrehajtása jelentős környezeti hatással jár.
(9) A környezethasználó köteles az általa okozott környezetterheléssel, környezet igénybevétellel,
valamint környezetveszélyeztetéssel összefüggő adatokról kérelemre bárkinek tájékoztatást adni. A
tájékoztatási kötelezettség megszegése esetén a környezethasználó törvényességi felügyeletét ellátó szerv
intézkedése kezdeményezhető.

II. Fejezet
A KÖRNYEZETI ELEMEK VÉDELME ÉS AZ ELEMEKET VESZÉLYEZTETŐ
TÉNYEZŐK
A környezeti elemek egységes védelme
13. § (1) Minden környezeti elemet önmagában, a többi környezeti elemmel alkotott egységben és az
egymással való kölcsönhatás figyelembevételével kell védeni. Igénybevételüket és terhelésüket ennek
megfelelően kell szabályozni.
(2) A környezeti elemek védelme egyaránt jelenti azok minőségének, mennyiségének és készleteinek,
valamint az elemeken belüli arányok és folyamatok védelmét.
(3) Valamely környezeti elem igénybevételének, illetve terhelésének megelőzése, csökkentése vagy
megszüntetése céljából nem engedhető meg más környezeti elem károsítása, szennyezése.

A föld védelme
14. § (1) A föld védelme kiterjed a föld felszínére és a felszín alatti rétegeire, a talajra, a kőzetekre és az
ásványokra, ezek természetes és átmeneti formáira és folyamataira.
(2) A föld védelme magában foglalja a talaj termőképessége, szerkezete, víz- és levegőháztartása,
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valamint élővilága védelmét is.
15. § (1) A föld felszínén vagy a földben olyan tevékenységek folytathatók, ott csak olyan anyagok
helyezhetők el, amelyek a föld mennyiségét, minőségét és folyamatait, a környezeti elemeket nem
szennyezik, károsítják.
(2) Az anyagok elhelyezésének környezetvédelmi feltételeit külön jogszabály állapítja meg.
16. § Beruházás (építés, bányászat) folytatása során, annak megkezdése előtt - külön jogszabály
rendelkezése szerint - gondoskodni kell a termőréteg megfelelő letermeléséről és termőtalajkénti
felhasználásáról.
17. § (1) A kőzetek és ásványok bányászatára, kitermelésére vonatkozóan - ha törvény így rendelkezik igénybevételi határértéket kell meghatározni.
(2) A kitermelés mértéke, továbbá a bányászattal és a bányatermékek előkészítésével, feldolgozásával
összefüggésben keletkező meddő elhelyezésekor, valamint a bányászati tevékenységhez kapcsolódó egyéb
tevékenységek következtében jelentkező környezetre gyakorolt hatás mértéke nem haladhatja meg a
jogszabályban vagy jogszabály rendelkezései szerint hatósági határozatban megállapított határértéket.
(3) A föld igénybevételével járó tevékenység befejezése után - jogszabály vagy hatósági határozat
rendelkezése szerint már a környezethasználat során is - a terület ütemezett helyreállításáról, rendezéséről,
illetőleg újrahasznosításának feltételeiről a terület használója köteles gondoskodni.

A víz védelme
18. § (1) A víz védelme kiterjed a felszíni és felszín alatti vizekre, azok készleteire, minőségére és
mennyiségére, a felszíni vizek medrére és partjára, a víztartó képződményekre és azok fedőrétegeire,
valamint a vízzel kapcsolatosan - jogszabályban vagy hatósági határozatban - kijelölt megkülönböztetett
védelem alatt álló (védett) területekre.
(2) A vizek természetes hozamát, lefolyását, áramlási viszonyait, medrét és partját csak a vízparti élővilág
megfelelő arányainak megtartásával és működőképességük biztosításával szabad megváltoztatni úgy, hogy
az a környezeti célkitűzések teljesítését nem veszélyeztetheti.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában védett területnek kell tekinteni
a) a 20. §-ban foglalt célok elérését szolgáló védőterületeket,
b) a külön jogszabály szerint gazdasági szempontból fontos vízi fajok védelmére kijelölt területeket,
c) a települési szennyvizek tisztítás utáni bebocsátása és a mezőgazdasági eredetű nitrát szennyezés
szempontjából érzékeny területeket,
d) a vízi, vízközeli és a felszín alatti víztől jelentősen függő szárazföldi élőhelyek és élő szervezetek
védelmére kijelölt területeket.
(4) A védett területekről - a 49. § (1) bekezdése szerinti Információs Rendszer részeként - nyilvántartást
kell vezetni.
(5) A környezet igénybevételét és használatát úgy kell megszervezni és végezni, hogy a vizek állapotára
vonatkozó környezeti célkitűzések teljesüljenek, így különösen:
a) a felszíni és a felszín alatti vizek állapota ne romoljon,
b) a felszíni és felszín alatti vizek jó állapota a külön jogszabály szerinti környezeti követelmények
teljesítése révén megvalósuljon.
(6) Ha a vizek egy elkülönített részére több azonos tárgyú környezeti célkitűzést szolgáló követelmény
vonatkozik, akkor a legszigorúbbat kell alkalmazni.
(7) A jó állapot eléréséhez szükséges intézkedéseket vízgyűjtő gazdálkodási tervben kell meghatározni.
19. § (1) A víz - mint alapvető életfeltétel és korlátozottan előforduló erőforrás - kitermelésének és
felhasználásának feltételeit vízkészlettípusonként a területi adottságoknak megfelelően, igénybevételi
határérték figyelembevételével kell megállapítani.
(2) A vízigények kielégítésének sorrendjéről külön törvény rendelkezik.
(3) A környezet igénybevétele - így különösen a vízviszonyokba történő beavatkozások - esetén
gondoskodni kell arról, hogy
a) a víz, mint tájalkotó tényező fennmaradjon;
b) a vízi és vízközeli, továbbá a felszín alatti víztől közvetlenül függő szárazföldi élőhelyek és élő
szervezetek fennmaradásához szükséges feltételek, valamint
c) a vizek hasznosíthatóságát biztosító mennyiségi és minőségi körülmények
ne romoljanak.
20. § Az
a) ivóvízellátást biztosító,
b) az ásvány- és gyógyvízhasznosítást szolgáló,
c) a természet védelme szempontjából jelentős,
d) az üdülési, sportolási és terápiás hasznosításra kijelölt vízkészleteket fokozott védelemben kell
részesíteni.
21. § (1) A vizek igénybevétele, terhelése, a vizekbe használt- és szennyvizek bevezetése - megfelelő
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kezelést követően - csak olyan módon történhet, amely a természetes folyamatokat és a vizek mennyiségi,
minőségi megújulását nem veszélyezteti.
(2) A kitermelt víz felhasználásáról gondoskodni kell. A kitermelést és a használt víznek a vizekbe történő
visszavezetését, valamint a vizek átvezetését úgy kell végezni, hogy a vízadó és -befogadó közeg készleteit,
minőségét és élővilágát kedvezőtlenül ne változtassa meg, öntisztulását ne veszélyeztesse.

A levegő védelme
22. § (1) A levegő védelme kiterjed a légkör egészére, annak folyamataira és összetételére, valamint a
klímára.
(2) A levegőt védeni kell minden olyan mesterséges hatástól, amely azt, vagy közvetítésével más
környezeti elemet sugárzó, folyékony, légnemű, szilárd anyaggal minőségét veszélyeztető, vagy egészséget
károsító módon terheli.
(3) A tevékenységek, létesítmények tervezésénél, megvalósításánál, folytatásánál, valamint a termékek
előállításánál és használatánál törekedni kell arra, hogy a légszennyező anyagok kibocsátása a lehető
legkisebb mértékű legyen.

Az élővilág védelme
23. § (1) Az élővilág védelme - az ökológiai rendszer természetes folyamatainak, arányainak megtartása
és működőképességének biztosítása figyelembevételével - valamennyi élő szervezetre, azok életközösségeire
és élőhelyeire terjed ki.
(2) Az élővilág igénybevétele csak olyan módon történhet, amely az életközösségek természetes
folyamatait és viszonyait, a biológiai sokféleséget nem károsítja, illetőleg funkcióit nem veszélyezteti.
(3) Az élővilág igénybevétele mértékének és helyének szabályozására jogszabály vagy hatósági határozat
igénybevételi határértéket állapíthat meg.

Az épített környezet védelme
24. § Az épített környezet védelme kiterjed a településekre, az egyedi építményekre és műszaki
létesítményekre.
25. § (1) A települések területén a környezet terhelhetősége és a településrészek rendeltetése alapján a
rendezési tervben övezeteket kell meghatározni.
(2) Az egyes övezetekben folytatható tevékenységek a külön jogszabályban a környezetterhelés jellege
alapján meghatározott védőtávolság, védőterület megléte és a védelmi előírás megtartása esetén
engedélyezhetők.
(3) A kijelölt védőterületen vagy védőtávolságon belül az adott övezet rendeltetésével össze nem férő
tevékenység - külön védelmi intézkedés nélkül - nem folytatható.
26. § A település területén zöldterületeket, védőerdőket külön jogszabály szerint kell kialakítani és
fenntartani.
27. § A természetes és épített környezet összehangolt védelme érdekében a területfejlesztési
koncepciókban, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során a bennük foglalt
elképzelések várható környezeti hatásait is fel kell tárni és értékelni, - e törvény 43-44. §-aira is figyelemmel
- továbbá a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket környezetvédelmi fejezetben vagy önálló
környezetvédelmi tervben, illetve programban kell rögzíteni. Ezek tartalmi követelményeit e törvény,
valamint külön jogszabályok állapítják meg.

Veszélyes anyagok és technológiák
28. § (1) A veszélyes anyagok károsító hatása elleni védelem kiterjed minden olyan természetes, illetve
mesterséges anyagra, amelyet a környezethasználó tevékenysége során felhasznál, előállít, vagy forgalmaz,
és amelynek minősége, mennyisége robbanás- és tűzveszélyes, radioaktív, mérgező, fokozottan korrózív,
fertőző, ökotoxikus, mutagén, daganatkeltő, ingerlő hatású, illetőleg más anyaggal kölcsönhatásba kerülve
ilyen hatást előidézhet.
(2) A veszélyes anyagok kezelésekor, felhasználásakor - beleértve kitermelésüket, raktározásukat,
szállításukat, gyártásukat és alkalmazásukat - továbbá, veszélyes technológiák alkalmazásakor olyan
védelmi, biztonsági intézkedéseket kell tenni, amelyek a környezet veszélyeztetésének kockázatát
jogszabályban meghatározott mértékűre csökkentik, vagy kizárják.
29. § (1) A környezetveszélyeztetéssel járó technológiák alkalmazásakor a környezetveszélyeztetés
csökkentése érdekében a veszélyforrás jellegéhez igazodó védőterületet, illetőleg védőtávolságot kell
kijelölni.
(2) Ha az (1) bekezdésben foglalt védőterület, illetve védőtávolság - hatósági engedély alapján - a már
kialakult települési viszonyok megváltoztatásával biztosítható csak, a megvalósítás költségeit a felelősség
arányában kell viselni.
(3) A veszélyes technológia üzemeltetése során az esetlegesen bekövetkező rendkívüli környezetkárosítás
megakadályozására, felszámolására az adott tevékenység megkezdése előtt - külön jogszabályi rendelkezés
hiányában - környezeti kárelhárítási tervet kell készíteni.
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Hulladékok
30. § (1) A hulladékok környezetre gyakorolt hatásai elleni védelem kiterjed mindazon anyagokra,
termékekre - ideértve azok csomagoló- és burkolóanyagait is -, amelyeket tulajdonosa eredeti rendeltetésének
megfelelően nem tud, vagy nem kíván felhasználni, illetve, amely azok használata során keletkezik.
(2) A környezethasználó köteles a hulladék kezeléséről (ártalmatlanításáról, hasznosításáról)
gondoskodni.
(3) A hulladékok kezelésére (ártalmatlanítására, hasznosítására) vonatkozó szabályokat kell alkalmazni a
különböző tisztítási, bontási műveletek során leválasztott, illetőleg elkülönülő anyagok, a hulladékká vált
szennyezett föld, továbbá a bontásra kerülő vagy bontott termékek esetében is.

Zaj és rezgés
31. § (1) A környezeti zaj és a rezgés elleni védelem kiterjed mindazon mesterségesen keltett
energiakibocsátásokra, amelyek kellemetlen, zavaró, veszélyeztető vagy károsító hang-, illetve
rezgésterhelést okoznak.
(2) A zaj és a rezgés elleni védelem keretében műszaki, szervezési módszerekkel kell megoldani:
a) a zaj- és a rezgésforrások zajkibocsátásának, illetve rezgésgerjesztésének csökkentését;
b) a zaj- és rezgésterhelés növekedésének mérséklését vagy megakadályozását;
c) a tartósan határérték felett terhelt környezet utólagos védelmét.
(3) A környezeti zajjal leginkább terhelt területek zajcsökkentését, a zajjal még nem terhelt területek
kedvező állapotának megőrzését - a külön jogszabály alapján - stratégiai zajtérképekre épülő intézkedési
tervek végrehajtásával kell megvalósítani.

Sugárzások
32. § A sugárzások környezetre gyakorolt káros hatásai elleni védelem kiterjed a mesterségesen keltett és
természetes ionizáló, nem ionizáló és hősugárzásokra.

Közös szabályok
33. § A környezet védelme érdekében - e törvény szerint - meg kell határozni a környezeti elemek
mennyiségi és minőségi értelemben elérendő célállapotát [38. § g) pont].
34. § (1) A környezeti elemeknek vagy azok rendszerének a veszélyeztető hatások elleni védelme
érdekében védelmi övezetek jelölhetők ki.
(2) A védelmi övezetekben - külön jogszabályok rendelkezése alapján - egyes tevékenységek korlátozása
vagy tilalma, építési, anyagfelhasználási, területhasználati korlátozások és tilalmak, illetőleg rendszeres
mérési és megfigyelési kötelezettségek rendelhetők el.
(3) A védelmi övezetek kijelölésénél is a 29. §-ban foglaltak az irányadók.
35. § (1) A környezeti elemek védelme, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelem
érdekében - az e törvényben meghatározottak szerint - igénybevételi, kibocsátási, valamint szennyezettségi
határértékeket kell megállapítani.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határértékek megállapítása során figyelembe kell venni a környezet tényleges
és elérendő célállapotát is.
36. § A környezeti elemek védelmére, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelemre
vonatkozó átfogó szakterületi szabályokat külön törvények, a törvényi szabályozást nem igénylő részletes
szabályokat - az e törvényben foglaltak alapulvételével - a Kormány rendeletben állapítja meg.

III. Fejezet
A KÖRNYEZET VÉDELMÉT SZOLGÁLÓ ÁLLAMI TEVÉKENYSÉG
Az állam környezetvédelmi tevékenysége
37. § (1) A környezet védelmének jogi szabályozását, a környezet védelmével összefüggő jogok és
kötelezettségek megállapítását és megtartásuk ellenőrzését, a környezet védelmének tervezését és irányítását
az állam és a helyi önkormányzat szervei látják el.
(2) Az állam biztosítja a környezet védelméhez fűződő állampolgári jogok és a más államokkal vagy
nemzetközi szervezetekkel kötött környezetvédelmi egyezmények, szerződések érvényesülését.
38. § A környezetvédelem állami feladatai különösen:
a) a környezetvédelmi követelmények érvényesítése az állam más irányú feladatai ellátása során;
b) a környezet igénybevételének, megóvásának, károsodása megelőzésének, veszélyeztetése
megszüntetésének, helyreállításának, illetve állapota fokozatos javításának irányítása;
c) a környezetvédelem kiemelt feladatainak meghatározása;
d) a környezetvédelmi célok elérését szolgáló jogi, gazdasági és műszaki szabályozórendszer
megállapítása;
e) a környezetvédelmi államigazgatási feladatok ellátása;
f) a feladatok végrehajtását megalapozó, a környezet állapotát és az arra gyakorolt hatásokat mérő-,
megfigyelő-, ellenőrző-, értékelő- és információsrendszer kiépítése, fenntartása és működtetése;
g) a környezet állapotának, mennyiségi és minőségi jellemzőinek feltárása, terhelhetősége és

975

igénybevétele mértékének, továbbá elérendő állapotának (célállapot) meghatározása, figyelembe véve a
népesség egészségi állapotának mutatóit is;
h) a környezetvédelem kutatási, műszaki-fejlesztési, nevelési-képzési és művelődési, tájékoztatási,
valamint a környezetvédelmi termék- és technológia-minősítési feladatok meghatározása, és ellátásuk
biztosítása;
i) a környezetvédelem gazdasági-pénzügyi alapjainak biztosítása.

Az Országgyűlés környezetvédelmi tevékenysége
39. § Az Országgyűlés a környezet védelme érdekében:
a) érvényesíti törvényalkotó munkájában a környezetvédelmi érdekeket;
b) elfogadja a Nemzeti Környezetvédelmi Programot, és kétévente értékeli annak végrehajtását;
c) dönt a Kormánynak a környezet állapotáról szóló beszámolójáról;
d)
e) meghatározza a Kormány és a helyi önkormányzatok környezetvédelmi feladatait;
f) jóváhagyja a környezetvédelmi feladatok megoldását szolgáló forrásokat, és ellenőrzi felhasználásukat.

A Nemzeti Környezetvédelmi Program
40. § (1) A környezetvédelmi tervezés alapja a hatévente megújítandó, az Országgyűlés által jóváhagyott
Nemzeti Környezetvédelmi Program (a továbbiakban: Program).
(2) A Programnak - a Program időtartamára vonatkozóan - tartalmaznia kell:
a) a környezet állapotának bemutatását;
b) az elérni kívánt környezetvédelmi célokat és célállapotokat;
c) a célok és célállapotok elérése érdekében végrehajtandó feladatokat, azok megvalósításának sorrendjét
és határidejét;
d) a kitűzött célok megvalósításának eszközeit, ideértve a pénzügyi igények forrásának tervezett
megjelölését is;
e) azoknak a területeknek a kijelölését, amelyeken különleges környezetvédelmi intézkedések
szükségesek, valamint az intézkedések tartalmát.
(3) A Kormánynak a Program megújítására irányuló előterjesztés benyújtásakor az Országgyűlés előtt be
kell számolnia a Program végrehajtásáról és a végrehajtás során szerzett tapasztalatokról.
(4) A Programban foglaltakat az ország társadalmi-gazdasági tervének [Alkotmány 19. § (3) bek. c) pont]
meghatározása, a gazdaságpolitikai döntések kialakítása, a terület- és településfejlesztés, a regionális
tervezés, továbbá a nemzetgazdaság bármely ágában megvalósuló állami tervezési és végrehajtási
tevékenység során érvényre kell juttatni.
(5) A Programmal összhangban - külön törvény rendelkezései szerint - regionális és megyei
környezetvédelmi programok készítendők.

A Kormány környezetvédelmi tevékenysége
41. § (1) A Kormány irányítja az állami környezetvédelmi feladatok végrehajtását, meghatározza és
összehangolja a minisztériumok és a Kormánynak közvetlenül alárendelt szervek környezetvédelmi
tevékenységét.
(2) A Kormány az éves költségvetés előterjesztésekor javaslatot tesz a Programban kitűzött célok
megvalósítását szolgáló pénzeszközökre.
(3) A Kormány a Programra vonatkozó javaslatot hatévente jóváhagyásra az Országgyűlés elé terjeszti,
kétévente összefoglaló jelentést nyújt be a környezet állapotáról és a Program végrehajtásának helyzetéről,
továbbá irányítja és összehangolja a Programban meghatározott feladatok végrehajtását.
(4) A kormányzati fejlesztési feladatok meghatározása során a Kormány érvényesíti a környezetvédelem
követelményeit, elősegíti a környezet állapotának javítását.
(5) A Kormány környezetvédelmi feladata különösen:
a) a nemzetközi szerződésekből adódó környezetvédelmi kötelezettségek teljesítése és jogok
érvényesítése;
b) a környezetvédelem követelményeinek megfelelő környezetkímélő vagy környezetbarát termékek
előállításának, technológiák, létesítmények megvalósításának, elterjedésének elősegítése;
c) a jelentős környezetkárosodások, illetve a rendkívüli környezeti események (beleértve a Magyarország
területén folytatott hadgyakorlatot is) következményeinek felszámolása, ha a kötelezettség másra nem
hárítható;
d) az állam környezeti kártérítési kötelezettsége fedezetének biztosítása, és a kötelezettségek teljesítése.

A környezetvédelemért felelős miniszter feladatai
42. § (1) A környezetvédelemért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) miniszteri jogkörben
a) irányítja:
aa) törvényben vagy kormányrendeletben feladatkörébe utalt környezetvédelmi tevékenységeket,
ab) a nemzetközi szerződésekből adódó környezetvédelmi feladatok végrehajtását,
ac) a feladat- és hatáskörébe tartozó környezetvédelmi igazgatást;
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b) elemzi és értékeli:
ba) a környezet állapotát és védelmének helyzetét,
bb) a természeti erőforrásokkal való gazdálkodás folyamatait,
bc) a környezet védelmének, szabályozott használatának és tervszerű fejlesztésének tapasztalatait,
bd) a környezeti veszélyhelyzet kialakulásának megelőzését, valamint a környezeti veszély- és
katasztrófahelyzet elhárítását szolgáló környezetvédelmi szakmai tevékenységeket az illetékes szervekkel
együttműködve;
c) a b) pont szerint elvégzett értékelés tapasztalatai alapján kidolgozza, és a Kormány elé terjeszti a
Programtervezetet;
d) közreműködik a természeti erőforrások felhasználására vonatkozó szakmapolitikai koncepciók
kialakításában;
e) közreműködik a környezetvédelmi szakképesítési rendszer kialakításában és működtetésében.
(2) A miniszter teljesíti a 2004/35/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 18. cikke szerinti jelentési
kötelezettséget.

A környezetvédelem érvényesítése a szabályozásban és más állami döntéseknél
43. § (1) A környezetvédelemmel összefüggő törvényjavaslat és más jogszabály, valamint országos és
regionális jelentőségű koncepciók előkészítője - a (4) bekezdés hatálya alá tartozó tervek, illetve programok
kivételével - köteles az intézkedés környezetre gyakorolt hatásait vizsgálni és értékelni, és azt vizsgálati
elemzésben (a továbbiakban: vizsgálati elemzés) összefoglalni.
(2) A (1) bekezdés alkalmazásában a környezetvédelemmel összefüggő jogszabály az a törvény,
kormányrendelet, miniszteri rendelet, illetőleg döntés, amely
a) a környezeti elemekre,
b) a környezet minőségére, vagy
c) a környezettel összefüggésben az emberi egészségre hatást gyakorol.
(3) A környezetvédelemmel összefüggő gazdasági szabályozó eszközök (vám-, adó- és illetékszabályok
stb.) bevezetésére irányuló szabályozások, továbbá jelentős módosítások esetében a vizsgálati elemzést
minden esetben el kell végezni.
(4) A környezetre várhatóan jelentős hatást gyakorló, külön jogszabályban meghatározott olyan tervekre,
illetve programokra, - ideértve az EU által társfinanszírozott terveket, illetve programokat is -, valamint ezek
módosításaira,
a) amelyek kidolgozását jogszabály, illetve országgyűlési, kormány- vagy helyi önkormányzati határozat
írja elő, és
b) amelyeket közigazgatási szerv, valamint törvény, illetve kormányrendelet felhatalmazása alapján
közigazgatási feladatot ellátó nem közigazgatási szerv közigazgatási feladatkörében, illetve helyi
önkormányzati testület (a továbbiakban együtt: közigazgatási szerv) dolgoz ki vagy fogad el, illetőleg
amelyeket a Kormány terjeszt az Országgyűlés elé elfogadásra
(a továbbiakban: terv, illetve program)
a külön jogszabály alapján környezeti értékelést magában foglaló környezeti vizsgálatot kell lefolytatni.
Környezeti értékelés nélkül terv, illetve program nem terjeszthető elő.
(5) A (4) bekezdés szerinti külön jogszabály meghatározza azokat a terveket, illetve programokat,
amelyeknél a környezeti vizsgálat
a) kötelező, vagy
b) szükségessége a várható környezeti hatásuk jelentőségének eseti meghatározása alapján, a külön
jogszabályban foglalt szempontok figyelembevételével dönthető el.
(6) A környezeti vizsgálat kiterjed
a) a környezeti értékelés készítésére, a környezet védelméért felelős közigazgatási szervektől (a
továbbiakban: környezet védelméért felelős szerv) vélemény, továbbá az érintett nyilvánosságtól észrevétel
kérésére, illetve országhatáron átterjedő jelentős hatás esetén az érintett országgal való konzultációra,
valamint ezek eredményeinek a terv, illetve program kidolgozása során történő figyelembevételére,
b) az a) pont szerinti környezeti értékelés, vélemény, észrevétel, konzultáció figyelembevételére a terv,
illetve program vagy az Országgyűlés elé terjesztendő javaslat elfogadásakor, továbbá a terv, illetve program
elfogadásáról való tájékoztatásra.
Az a) pontban foglaltak elvégzéséért a terv, illetve program kidolgozója (a továbbiakban: kidolgozó), a b)
pontban foglaltak elvégzéséért a terv, illetve program elfogadója felelős.
(7) A környezeti értékelés a terv, illetve program, valamint ezek céljait és földrajzi kiterjedését figyelembe
vevő ésszerű változatai megvalósításának várható jelentős környezeti hatásait azonosítja, írja le és értékeli.
44. § (1) A vizsgálati elemzésnek különösen a következőkre kell kiterjednie:
a) a tervezett előírások, intézkedések mennyiben befolyásolják, illetőleg javíthatják a környezet állapotát;
b) a tervezett intézkedések elmaradása esetén milyen kár érheti a környezetet, illetőleg a lakosságot;
c) a hazai feltételek mennyiben adottak a tervezett intézkedések bevezetéséhez;
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d) a közigazgatási szervek mennyiben felkészültek a tervezett intézkedések végrehajtására;
e) a tervezett intézkedések megvalósításához az állami, pénzügyi, szervezeti és eljárási feltételek
rendelkezésre állnak-e;
f) a javaslat mennyiben jelent eltérést a nemzetközileg általánosan elfogadott megoldásoktól.
(2) Az Országos Környezetvédelmi Tanácsnak meg kell küldeni véleménynyilvánítás céljából
a) a 43. § (1) bekezdésében meghatározott tervezeteket és a vizsgálati elemzést a döntésre jogosult
szervhez történő benyújtás előtt,
b) a 43. § (4) bekezdésében meghatározott, környezeti értékelést tartalmazó terv, illetve program
tervezetét, - amennyiben a kidolgozó központi államigazgatási szerv - az elfogadásra jogosult közigazgatási
szervnek történő, illetve országgyűlési elfogadás esetén a Kormánynak történő előterjesztés előtt.
A véleménynyilvánításra - a tervezet kézbesítésétől számított - legalább harminc napot kell biztosítani.

Országos Környezetvédelmi Tanács
45. § (1) A környezetvédelem széles körű társadalmi és tudományos, szakmai megalapozása érdekében legfeljebb 22 tagú - Országos Környezetvédelmi Tanács (a továbbiakban: Tanács) működik.
(2) A Tanács a Kormány javaslattevő, tanácsadó, véleményező szerveként
a) állást foglal a 43. § (1) bekezdése szerinti vizsgálati elemzéssel kapcsolatban és javaslatát a döntésre
jogosult szerv elé terjeszti,
b) állást foglal a 44. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott terv, illetve program tervezetével és az
annak részét képező környezeti értékeléssel kapcsolatban,
c) javaslatot tesz a Kormány számára a környezet- és természetvédelem hatékonyabbá tételével, így
különösen a környezeti információs rendszerrel, a tudományos kutatással, a képzéssel, a megfelelő ipari
háttér kifejlesztésével, továbbá a környezet- és természetvédelmet szolgáló pénzügyi eszközökkel
kapcsolatban,
d) véleményt nyilvánít a környezetvédelmet érintő közösségi jogalkotás stratégiai jelentőségű kérdéseivel
kapcsolatban.
(3) A Tanácsban egyenlő arányban vesznek részt
a) a környezetvédelmi céllal bejegyzett társadalmi szervezetek, valamint
b) a szakmai és gazdasági érdekképviseleti szervek a maguk által meghatározott módon választott,
c) a tudományos élet, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által e tisztségre megbízott
képviselői.
(4) A Tanács titkárságának feladatait a miniszter hivatali szervezete útján látja el.
(5) A Tanács tagjai sorából elnököt választ, a miniszter a Kormány képviseletében társelnöke a
Tanácsnak.
(6) A Tanács feladatait e törvényben foglalt, valamint a Kormány által meghatározott szabályok szerint
látja el. Ügyrendjét maga határozza meg.
(7) A Tanács működési költségét a környezet védelméért felelős minisztérium költségvetésében külön
címen kell biztosítani.

IV. Fejezet
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK KÖRNYEZETVÉDELMI FELADATAI
46. § (1) A települési önkormányzat (Budapesten a Fővárosi Önkormányzat is) a környezet védelme
érdekében
a) biztosítja a környezet védelmét szolgáló jogszabályok végrehajtását, ellátja a hatáskörébe utalt hatósági
feladatokat;
b) a Programban foglalt célokkal, feladatokkal és a település rendezési tervével összhangban illetékességi
területére önálló települési környezetvédelmi programot dolgoz ki, amelyet képviselő-testülete (közgyűlése)
hagy jóvá;
c) a környezetvédelmi feladatok megoldására önkormányzati rendeletet bocsát ki, illetőleg határozatot
hoz;
d) együttműködik a környezetvédelmi feladatot ellátó egyéb hatóságokkal, más önkormányzatokkal,
társadalmi szervezetekkel;
e) elemzi, értékeli a környezet állapotát illetékességi területén, és arról szükség szerint, de legalább évente
egyszer tájékoztatja a lakosságot;
f) a fejlesztési feladatok során érvényesíti a környezetvédelem követelményeit, elősegíti a környezeti
állapot javítását.
(2) A megyei önkormányzat az épített és természeti környezet védelmével kapcsolatos feladatainak
ellátása érdekében
a) a települési önkormányzatokkal egyeztetett környezetvédelmi programot készít;
b) előzetes véleményt nyilvánít a települési önkormányzati környezetvédelmi programokról, illetve
kezdeményezheti azok megalkotását;
c) állást foglal a települési önkormányzatok környezetvédelmet érintő rendeleteinek tervezetével
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kapcsolatban;
d) elősegíti az 58. § (7) bekezdése szerinti egyezség létrehozását;
e) javaslatot tehet települési önkormányzati környezetvédelmi társulások létrehozására.
(3) A megyei jogú város tekintetében a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti feladatokat az egyeztető
bizottság [ÖT 61/A. §] keretében kell ellátni.
(4) A külön jogszabályban meghatározott települési önkormányzatnak az (1) bekezdés e) pontjában előírt
környezetállapot-értékelést környezeti zajra vonatkozóan - a külön jogszabályban meghatározott területekre,
létesítményekre, és az ott előírtak szerint - stratégiai zajtérkép alapján kell elkészítenie.
47. § (1) A 46. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott települési környezetvédelmi programnak
tartalmaznia kell, különösen:
a) a települési környezet tisztasága,
b) a csapadékvíz-elvezetés,
c) a kommunális szennyvízkezelés, -gyűjtés, -elvezetés, -tisztítás,
d) kommunális hulladékkezelés,
e) a légszennyezés, a zaj és rezgés elleni védelem, a külön jogszabály alapján stratégiai zajtérkép
készítésére kötelezett települési önkormányzatok esetén a stratégiai zajtérképek alapján készítendő
intézkedési tervek,
f) a helyi közlekedésszervezés,
g) az ivóvízellátás,
h) az energiagazdálkodás,
i) a zöldterület-gazdálkodás,
j) a feltételezhető rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás
csökkentésének,
településre vonatkozó feladatait és előírásait.
(2) A települési önkormányzat gondoskodik a települési környezetvédelmi programban foglalt feladatok
végrehajtásáról, a végrehajtás feltételeinek biztosításáról, figyelemmel kíséri az azokban foglalt feladatok
megoldását, és a programot szükség szerint - de legalább kétévente - felülvizsgálja.
(3) A jóváhagyott környezetvédelmi programban meghatározott feladatokat a település rendezési
terveinek jóváhagyása során, illetve az önkormányzat által hozott más határozat meghozatalával - szükség
esetén önkormányzati rendelet megalkotásával - kell végrehajtani.
(4) Települési önkormányzatok közös települési környezetvédelmi programot is készíthetnek.
48. § (1) A települési önkormányzat képviselő-testülete, illetőleg a fővárosi önkormányzat esetén a
fővárosi közgyűlés önkormányzati rendeletben - törvényben vagy kormányrendeletben meghatározott módon
és mértékben - illetékességi területére a más jogszabályokban előírtaknál kizárólag nagyobb mértékben
korlátozó környezetvédelmi előírásokat határozhat meg.
(2) A települési önkormányzat környezetvédelmi tárgyú rendeleteinek, határozatainak tervezetét, illetve a
környezet állapotát érintő terveinek tervezetét, a környezetvédelmi programot [46. § (1) bekezdés b) pont] a
szomszédos és az érintett önkormányzatoknak tájékoztatásul, az illetékes környezetvédelmi igazgatási
szervnek véleményezésre megküldi. A környezetvédelmi igazgatási szerv szakmai véleményéről harminc
napon belül tájékoztatja a települési önkormányzatot.
(3) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti
hulladék égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása, valamint
c) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével kapcsolatos
eljárásban való közreműködés.
(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott füstködriadó terv rendelettel történő megállapítása
Budapesten a Fővárosi Közgyűlés hatáskörébe tartozik.
(5) A polgármester (főpolgármester) levegőtisztaságvédelmi feladatkörébe, illetőleg államigazgatási,
hatósági hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv kidolgoztatása és végrehajtása;
b) a füstködriadó terv végrehajtása során a légszennyezést okozó, szolgáltató, illetve termelő
tevékenységet ellátó létesítmények üzemeltetőinek más energiahordozó, üzemmód használatára kötelezése,
az üzemeltető tevékenységének, valamint a közúti közlekedési eszközök üzemeltetésének időleges
korlátozása vagy felfüggesztése.

V. Fejezet
A KÖRNYEZET VÉDELMÉNEK MEGALAPOZÁSA
Környezetvédelmi információs rendszer és tájékoztatás
49. § (1) A környezet állapotának és használatának figyelemmel kísérésére, igénybevételi és terhelési
adatainak mérésére, gyűjtésére, feldolgozására és nyilvántartására a miniszter - a Kormány által
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meghatározottak szerint - mérő-, észlelő-, ellenőrző (monitoring) hálózatot, Országos Környezetvédelmi
Információs Rendszert (a továbbiakban együtt: Információs Rendszer) létesít és működtet.
(2) Az Információs Rendszert úgy és olyan területi sűrűséggel kell megszervezni és telepíteni, hogy annak
alapján
a) a környezet igénybevételének, terhelésének és a környezet állapotának változása - a társadalmigazdasági
összefüggésekkel és a lakosság egészségi állapotára gyakorolt hatások szempontjából is
értékelhető formában - mennyiségileg és minőségileg meghatározható, és nemzetközileg összehasonlítható
legyen;
b) a környezetre gyakorolt hatások okai kielégítő pontossággal megállapíthatók legyenek (beleértve a
károsítások okozati viszonyainak megállapításához szükséges részletes bontásokat is);
c) a környezetveszélyeztetés a lehető legkorábban felismerhetővé váljon;
d) a szabályozási feladatok és a hatósági intézkedések megtehetők legyenek;
e) felhasználható legyen tervezésre.
(3) Az Információs Rendszer működtetéséhez szükséges területi feladatokat a környezetvédelmi
igazgatási szerv látja el.
(4) A környezetre gyakorolt hatásokkal kapcsolatos - jogszabályokban meghatározott - adatszolgáltatásra
vonatkozó költségeket az adatszolgáltatásra kötelezett viseli.
50. § (1) A környezethasználó köteles a tevékenysége során okozott környezetterhelést, környezetigénybevételt
- jogszabályban meghatározott módon - mérni, vagy technológiai számítással alátámasztani,
nyilvántartani, nyilvántartását a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságok rendelkezésére
bocsátani, illetőleg adatszolgáltatást teljesíteni.
(2) A külön jogszabályban meghatározott környezethasználók kötelesek az általuk végzett tevékenység
környezeti hatását felmérni, arról rendszeresen környezeti jelentést készíteni és azt benyújtani a
környezetvédelmi igazgatási szerv részére. A környezeti jelentésre vonatkozó részletes szabályokat külön
jogszabály határozza meg.
(3) A környezetvédelmi feladatokat ellátó önkormányzati és állami szervek - kormányrendeletben
meghatározottak szerint - kötelesek az Információs Rendszer működtetéséhez szükséges és náluk keletkezett
adatokat az Információs Rendszer rendelkezésére bocsátani.
51. § (1) A környezet állapotára, igénybevételére és használatára vonatkozó adatok a közérdekű adatokra
vonatkozó jogszabályok szerint kezelendők.
(2) A miniszter az adatgyűjtés alapján évente jelentést terjeszt a Kormány elé az ország környezeti
állapotának alakulásáról.
(3) A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról a települési önkormányzat szükség szerint, de legalább
évente tájékoztatja a lakosságot.

Környezeti adatok bejegyzése egyéb nyilvántartásokba
52. § (1) Jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás tényét,
mértékét és jellegét az ingatlan-nyilvántartásban fel kell tüntetni.
(2) A bejegyzést a környezetvédelmi hatóság kezdeményezi, illetve azt - felelősség bírósági megállapítása
esetén - a bíróság hivatalból rendeli el.
(3) A bejegyzés alapjául szolgáló környezetszennyezettség ténye, mértéke és jellege megszűnését, illetve
megváltozását az ingatlan tulajdonosa kérelmére a bejegyzést kérő hatóság, illetve a bejegyzést elrendelő
bíróság állapítja meg, majd a bejegyzés törlése, illetve módosítása iránt hivatalból intézkedik.

Környezetvédelmi kutatás, műszaki fejlesztés
53. § (1) A környezetvédelmi feladatok megoldását a tudomány és technika fejlesztésével, a tudományos
kutatómunka és a műszaki fejlesztés szervezésével, továbbá a hazai és a nemzetközi kutatások
eredményeinek elterjesztésével, valamint gyakorlati alkalmazásával is elő kell segíteni.
(2) A környezet állapotának megismerésére és a környezetvédelem fejlesztésére irányuló kutatás
kiemelten támogatott kutatási feladat. E kutatások összehangolása, támogatása, értékelése és állami
környezetkutatási célok teljesítésének biztosítása - a tudományos kutatásokért felelős miniszterrel
együttműködésben - a miniszter feladata.

Környezeti nevelés, képzés, művelődés
54. § (1) Mindenkinek joga van a környezeti ismeretek megszerzésére és ismereteinek fejlesztésére.
(2) A környezeti ismeretek terjesztése és fejlesztése (óvodai nevelés, iskolai nevelés, képzés, művelődés,
iskolarendszeren kívüli oktatás és továbbképzés, ismeretterjesztés, könyvkiadás) elsősorban állami és
önkormányzati feladat.
(3) Az állami feladat ellátása során a miniszter a környezeti ismeretek szakszerű oktatásának biztosítása és
azok folyamatos fejlesztése érdekében együttműködik a művelődésért és közoktatásért felelős miniszterrel és
más érdekelt miniszterekkel.
(4) A Nemzeti Alaptanterv elvei és követelményei szerint a miniszter közreműködik a közoktatás
intézményei számára készülő tantervi követelmények és taneszközök szakmai előkészítésében.
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(5) A miniszter környezeti nevelési, képzési programot készít, amely összefoglalja
a) az iskolarendszeren kívüli környezeti oktatás, képzés, továbbképzés és ismeretterjesztés
környezetvédelmi ismereteit, valamint
b) az öntevékeny közművelődés, a környezeti tudatosság fejlesztésének irányelveit,
c) a környezetvédelmi szakmai képzés irányelveit, ismérveit.
(6) A környezeti oktatásnak és ismeretterjesztésnek az alapvető komplex (természettudomány-ökológiai,
társadalomtudományi, műszaki-technikai,) ismereteken túl a szakmák gyakorlásához szükséges
környezetvédelmi ismeretekre, a környezetet veszélyeztető tevékenységekre, a veszélyhelyzet
megelőzésének és elhárításának alapvető kérdéseire, az egészséget befolyásoló környezeti hatásokra, továbbá
a környezet védelmével kapcsolatos állampolgári jogok és kötelezettségek ismertetésére is ki kell terjednie.
55. § (1) Az 54. §-ban megjelölt feladatokat az állam az oktatási és a közművelődési intézményeken
keresztül, a környezetvédelmi egyesületekkel és a környezet védelmével foglalkozó lakossági szakmai
szervezetekkel együttműködve látja el. Az állam az egyes nevelési, képzési feladatokat ellátó szervezeteket,
az egyházakat, a tudományos intézményeket, szakmai szervezeteket, egyesületeket környezeti nevelési,
képzési tevékenységük eredményesebb ellátása érdekében - szükség esetén megfelelő pénzeszközök
rendelkezésre bocsátásával - támogatja.
(2) A környezeti ismeretek oktatásának megszervezése és az ismeretekkel kapcsolatos tananyagok,
oktatási programok előkészítésének szellemi és anyagi támogatása a művelődésért és a közoktatásért felelős
miniszter, valamint a miniszter közös feladata, a szakképzés tekintetében a miniszter gyakorolja a
szakképesítésért felelős miniszter jogait, ellátja a felsőoktatás szakirányába tartozó állami feladatokat, és
segíti a szakirányba tartozó felsőoktatási intézmények oktató munkáját.

VI. Fejezet
A KÖRNYEZETVÉDELEM GAZDASÁGI ALAPJAI
56. § (1) A központi költségvetés
a) támogatja a Programban meghatározott kiemelt környezetvédelmi és a nemzetközi
kötelezettségvállalásokból adódó feladatok megoldását;
b) támogatja a környezetvédelmet szolgáló intézkedéseket, különösen az Információs Rendszer kiépítése
és működtetése, a közigazgatási ellenőrzés, az oktatás és ismeretterjesztés, a kutatás, a társadalmi
környezetvédelmi tevékenység területén;
c) finanszírozza a környezetkárosodást megelőző intézkedések, a helyreállítási intézkedések költségeit
azon esetekben, amikor az másra át nem hárítható;
d) megtéríti a 102/A. § (7) bekezdésében meghatározott esetben a környezetveszélyeztetés, valamint a
környezetkárosodás elhárításához és csökkentéséhez szükséges intézkedések költségeit;
e) megelőlegezi szükség esetén az azonnali beavatkozást igénylő esetekben a környezetkárosodást
megelőző intézkedések, valamint a helyreállítási intézkedések költségeit.
(2) Amennyiben a környezetkárosodást megelőző, illetve helyreállítási intézkedések költsége azért nem
volt másra áthárítható, mert a környezethasználó, illetve az ingatlan tulajdonosa ismeretlen volt, és ezen
személyek utóbb ismertté válnak, az elvégzett intézkedések költségeit - amennyiben a 102/A. § (1)
bekezdése alapján azok alól nem mentesülnek - a 102. § szerint viselni kötelesek.
(3) A környezet kisebb igénybevételét és terhelését okozó technológiák alkalmazása, a környezetkímélő
termékek előállítása és szolgáltatások nyújtása, adó-, vám- és illetékkedvezmények biztosításával
támogatható.
(4) A szennyvízcsatorna-hálózat építés beruházási költségeihez befizetett lakossági hozzájárulás mentes
az általános forgalmi adó fizetése alól.

Környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat
57. § A környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat a környezetkímélő gazdasági
szerkezet kialakításának ösztönzését, a környezeti ártalmak megelőzését, csökkentését, a bekövetkezett
környezeti károk felszámolását - a külön törvényben meghatározott tájrendezést -, továbbá természeti értékek
és területek fenntartását, a leghatékonyabb megoldások, továbbá a külön jogszabályban meghatározott
tevékenységek esetén az elérhető legjobb technika ösztönzését, előmozdítását, a társadalom környezeti
szemléletének fejlődését, valamint a környezetvédelmi kutatást elősegítő előirányzat.

Települési önkormányzati környezetvédelmi alapok
58. § (1) Környezetvédelmi feladatai (46. §) megoldásának elősegítése érdekében a települési
önkormányzat - Budapesten a fővárosi önkormányzat is - önkormányzati rendelettel önkormányzati
környezetvédelmi alapot hozhat létre.
(2) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap bevételei:
a) a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
b) az illetékes környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének harminc százaléka,
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c) a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott része,
d) a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített összege,
e) egyéb bevételek.
(3) Ha a települési önkormányzat nem hoz létre önkormányzati környezetvédelmi alapot, a (2) bekezdés
c) pontjában foglalt bevétel nem illeti meg.
(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a
költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.
(6) A környezet igénybevételével, terhelésével, szennyezésével érintett települési önkormányzat
kezdeményezheti a (2) bekezdés a), b) és c) pontja szerinti bevétellel rendelkezni jogosult települési
önkormányzatnál a bevétel arányos megosztását a hatásterületen lévő települési önkormányzatok között.
Igényének mértékét adatokkal alá kell támasztania.
(7) Ha a (6) bekezdés szerinti megosztás kérdésében, illetőleg mértékében az érintett települési
önkormányzatok között nem jön létre egyezség, a kezdeményező települési önkormányzat a megyei bíróság
székhelyén működő városi bírósághoz, a fővárosban a Pesti Központi Kerületi Bírósághoz keresetet nyújthat
be. Az eljárás illetékmentes.

A környezet használata után fizetendő díjak
59. § (1) A környezet terhelését, igénybevételét csökkentő intézkedések fedezetét megteremtő díjak:
a) környezetterhelési díjak,
b) igénybevételi járulékok,
c) termékdíjak,
d) betétdíjak
(a továbbiakban együtt: díjak).
(2) A díjak mértékét úgy kell megállapítani, hogy azok ösztönözzék a környezethasználót a környezet
igénybevételének és terhelésének csökkentésére.
(3) A díjak mértékét és a felhasználás célját a díjfizetésre kötelezettek érdekképviseleteivel egyeztetve
kell kialakítani. A díjakat időben és mértéküket tekintve fokozatosan kell bevezetni.
(4) A díjakról rendelkező külön jogszabályban úgy kell meghatározni a felhasználás céljait és módját,
hogy a befolyt összeg döntő része a díj fizetésének meghatározásakor alapul vett környezetterhelés, illetőleg
környezetigénybevettség mérséklésére legyen fordítható.
(5)

Környezetterhelési díj
60. § (1) A környezethasználó a környezetterhelésért - külön jogszabályban meghatározott esetekben környezetterhelési díjat köteles fizetni.
(2) A környezetterhelési díj fizetésére kötelezett környezethasználó köteles az általa okozott terhelést
nyilvántartani, arról adatokat szolgáltatni, illetve bevallást tenni.
(3) A környezetterhelési díj olyan anyagra és energiafajtára határozható meg, amelyekre érvényes mérési
szabvány van, illetve amelynek kibocsátása anyagmérleg vagy műszaki számítás alapján megbízhatóan
megállapítható.
(4) Az (1) bekezdés szerint meghatározott környezeti elemekbe juttatott szennyező anyagok után
fizetendő környezetterhelési díjat meghatározott anyagokra, energiafajtákra vagy ezek csoportjára külön, a
kibocsátott anyag vagy energia mennyiségével arányosan kell meghatározni. Az arányossági tényező területi
kategóriától és a kibocsátási határértékektől függően eltérő lehet.
(5) A környezetterhelési díj fizetési kötelezettség alá tartozó anyagok, energiafajták körét, a díj mértékét,
továbbá a nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendjét törvény határozza meg.

Igénybevételi járulék
61. § (1) A környezet valamely elemének egyes igénybevételi módjai után a környezethasználó
igénybevételi járulékot köteles fizetni.
(2) Nem kell igénybevételi járulékot fizetni olyan környezeti elem igénybevételéért, amely után a
környezethasználó bányajáradékot fizet (Bt. 20. §).
(3) Az igénybevételi járulék fizetésére kötelezett környezethasználó köteles az igénybevétel mértékét
nyilvántartani, arról adatokat szolgáltatni, illetve bevallást tenni.
(4) A környezeti elem igénybevétele után fizetendő járulékot a környezeti elem igénybe vett
mennyiségével arányosan kell megállapítani. Az arányossági tényező területi kategóriától függően eltérő
lehet.
(5) Az igénybevételi járulék fizetési kötelezettség hatálya alá tartozó tevékenységek és igénybevételek
körét, a járulék mértékét, továbbá a nyilvántartás és az adatszolgáltatás rendjét törvény határozza meg.

Termékdíj
62. § (1) A környezetet vagy annak valamely elemét a felhasználása során vagy azt követően különösen
terhelő, illetőleg veszélyeztető egyes termékek előállítását, behozatalát, forgalmazását, egyszeri termékdíj
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fizetési kötelezettség terheli.
(2) A termékdíj fizetésére kötelezett gyártó, importáló és forgalmazó köteles a termék mennyiségét és
forgalmát nyilvántartani, arról adatot szolgáltatni, illetve bevallást tenni.
(3) A termékdíj fizetési kötelezettség hatálya alá tartozó termékek körét, a díj mértékét, a nyilvántartás és
az adatszolgáltatás rendjét törvény határozza meg.
(4) A termékdíj mértékét az előállított, behozott, illetve forgalmazott termék egységnyi mennyiségére kell
megállapítani.
(5) A termékdíj fizetési kötelezettség alá tartozó egyes elhasználódott termékek visszafogadására és
megfelelő kezelésére a termék előállítója, illetőleg forgalmazója, ideértve az importőrt is, jogszabály
rendelkezése alapján kötelezhető.
(6) A visszafogadási kötelezettséggel terhelt termék termékdíját - az 59. § (4) bekezdésében foglaltak
figyelembevételével - a visszafogadott, elhasználódott termékek hasznosítására vagy ártalmatlanítására,
illetve az ezt megvalósító beruházások finanszírozására kell fordítani.

Betétdíj
63. § (1) Jogszabály állapítja meg azon termékek körét, amelyeknek visszafogadása a környezet
terhelésének, szennyezésének csökkentése érdekében indokolt. A visszafogadás ösztönzésére a termék
forgalmazójának betétdíjat kell felszámítania.
(2) A betétdíjas termék forgalmazója köteles a használt termék visszavételéről és megfelelő kezeléséről
gondoskodni, továbbá a forgalmazáskor felszámított betétdíjat a termék visszaszolgáltatójának megfizetni.

VII. Fejezet
A KÖRNYEZETVÉDELMI IGAZGATÁS
A környezetvédelmi igazgatás
64. § (1) A környezetvédelmi igazgatás körébe tartozik
a) a környezetvédelmi hatósági tevékenység ellátása, így különösen a környezethasználat - e törvényben
meghatározott szabályok szerinti - engedélyezése, a környezetért való közigazgatási jogi felelősség
érvényesítése;
b) az Információs Rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelési, valamint tájékoztatási feladatok
ellátása;
c) anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi szempontból történő minősítési rendszerének
meghatározása, forgalomba hozataluk, illetőleg alkalmazásuk engedélyezése;
d) a környezeti károk elhárítására irányuló feladatok szervezése;
e) a leghatékonyabb megoldás, az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó követelmények
érvényesítése;
f) a környezet védelmét és javítását, valamint helyreállítását szolgáló intézkedések, programok
kidolgozása és végrehajtásának ellenőrzése.
(2) A környezetvédelmi igazgatás feladatait e törvény és más jogszabályok rendelkezései alapján a
miniszter, az államigazgatási szervek, a települési önkormányzat és szervei, valamint a jegyző látják el.

Adatkezelés
64/A. § (1) A környezetvédelmi igazgatási szervek a természetes és jogi személyekről adatokat
környezetvédelmi ügyféljel (a továbbiakban: KÜJ-szám) alkalmazásával
a) a környezet használatára [4. § i) pont] vonatkozó hatósági határozatban megállapított jogok és
kötelezettségek teljesülésének ellenőrzése,
b) a környezet használatával, igénybevételével, állapotával kapcsolatos tájékoztatási kötelezettségek
teljesítése,
c) a környezet szennyezésének és károsodásának megelőzése, csökkentése és megszüntetése, valamint
felszámolása,
d) a környezet használatával, szennyezésével és károsításával kapcsolatos fizetési kötelezettségek
megállapítása, ellenőrzése
érdekében tarthat nyilván.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott célra
a) természetes személy, illetve egyéni vállalkozó esetében
aa) személyi adatok (név, születési név, anyja neve, születési hely, születés éve, hónapja és napja),
ab) lakcím, illetve székhely településazonosító törzsszámmal, illetve telephelyei településazonosító
törzsszámmal,
ac) vállalkozói igazolvány kiállítója és száma;
b) jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság esetében
ba) cég neve, cégjegyzék száma, törzsszáma (adószámának első nyolc számjegye) statisztikai
tevékenységének kódja,
bb) székhely településazonosító törzsszámmal, illetve telephelyei településazonosító törzsszámmal;
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c) a)-b) pontok esetében
ca) környezet használatára vonatkozó határozatok rendelkezései,
cb) a környezet használatára, igénybevételére vonatkozó külön jogszabályokban meghatározott
adatszolgáltatások szerinti adatok
tarthatók nyilván.
(3) A bíróság, az ügyészség, a bűnüldözés és a büntetés-végrehajtás szervei, a nemzetbiztonsági
szolgálatok, valamint az adóhatóság, a Központi Statisztikai Hivatal, a műszaki biztonsági, az egészségügyi
igazgatási feladatokat ellátó szervek, az állat-egészségügyi, a növény- és talajvédelmi szervezetek, az
ingatlanügyi hatóság, a polgári védelmi szervek feladataik ellátása érdekében - a rájuk vonatkozó
törvényekben meghatározott célból és feltételek teljesülése esetén - jogosultak a nyilvántartásba felvett
adatok igénylésére a feladataik ellátásához szükséges mértékben.
(4) A (2) bekezdés szerinti adatok statisztikai, illetőleg tájékoztatási célra felhasználhatók és statisztikai,
illetőleg tájékoztatási célú felhasználásra - személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatók.
(5) Természetes személyek ügyfél-azonosítójához tartozó személyazonosító adatokat a természetes
személy ügyféli minőségének megszűnését követő 5 év elteltével törölni kell.
(6) Az adatkezelést végző szervek vezetői a természetes személyek személyes, valamint a jogi személyek
üzleti titkot képező adatai védelméért való felelősségük körében kötelesek olyan technikai és szervezési
intézkedéseket tenni, ellenőrzési rendszert kialakítani és adatvédelmi szabályzatot kiadni, amely biztosítja az
adatvédelmi követelmények teljesülését. Az érintett személy vagy képviselője a rá vonatkozó nyilvántartásba
betekinthet, az iratokról másolatot, illetőleg a nyilvántartott adatairól felvilágosítást kérhet.

A környezetvédelmi hatósági együttműködés
65. § (1)-(2)
(3) A környezetvédelmi igazgatási szerv a helyi önkormányzatok feladat- és hatáskörét érintő
környezetvédelmi ügyekben együttműködik az illetékességi területén működő önkormányzati
környezetvédelmi hatóságokkal, és segíti őket környezetvédelmi feladataik ellátásában.

A környezethasználat feltételei és hatósági engedélyezése
66. § (1) A környezethasználat
a) környezeti hatásvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén - a b) pontban foglaltak kivételével a tevékenységre a környezetvédelmi hatóság által kiadott környezetvédelmi engedély,
b) az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó esetekben a környezetvédelmi
hatóság által kiadott egységes környezethasználati engedély,
c) környezetvédelmi felülvizsgálat hatálya alá tartozó tevékenységek esetén a környezetvédelmi hatóság
által kiadott környezetvédelmi működési engedély,
d) egyéb, az a)-c) pont hatálya alá nem tartozó - külön jogszabályokban meghatározott - esetekben a
környezetvédelmi hatóság által kiadott határozat, vagy szakhatóságként való közreműködésük esetén
szakhatósági állásfoglalásuk figyelembevételével más hatóság által kiadott határozat
jogerőre emelkedését követően kezdődhet meg, illetőleg folytatható.
(2) A környezetvédelmi hatóság az (1) bekezdésben meghatározott hatósági határozatairól, illetőleg
szakhatósági állásfoglalásairól hatósági nyilvántartást vezet.
(3) Törvény a gyorsforgalmi utak, valamint a Vásárhelyi-terv továbbfejlesztése keretében megvalósuló
árvízvédelmi létesítmények tervezésével, építésével összefüggő környezethasználat esetében a hatósági
engedélyezésre eltérő szabályokat állapíthat meg.

Előzetes vizsgálati eljárás
67. § (1) A környezethasználó kérelmére a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálati eljárást folytat.
(2) A környezetvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljárásban dönt arról, hogy a tervezett tevékenység
környezeti hatásvizsgálati vagy egységes környezethasználati engedélyezési, illetve más hatósági eljárás
hatálya alá tartozik-e, és döntésében - szükség szerint - meghatározza a benyújtandó kérelem tartalmi
követelményeit.
(3) Az előzetes vizsgálati eljárás iránti kérelmet a külön jogszabályban meghatározott tartalommal kell
benyújtani.
(4) Ha a környezetvédelmi hatóság a nyilvánosság véleményének megismerése érdekében
közmeghallgatást tart, az eljárás megindításáról szóló hirdetményben, továbbá a közhírré tétel útján közölt
közleményben a közmeghallgatás helyéről és idejéről is értesíti az érintetteket.
(5) Az előzetes vizsgálat alapján a környezetvédelmi hatóság határozatot hoz, amelynek közzétételéről
hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján gondoskodik.
(6) A környezetvédelmi hatóság az (5) bekezdés szerinti határozatot az előzetes vizsgálati eljárás iránti
kérelem hatósághoz történő megérkezésétől számított 45 napon belül hozza meg, ha az ügyben
közmeghallgatás tartása szükséges, a határidő 60 nap. Amennyiben országhatáron átterjedő jelentős hatás
valószínűsíthető, a felügyelőség az eljárást egy alkalommal legfeljebb 60 napra felfüggesztheti a külön
jogszabály szerinti nemzetközi kötelezettség teljesítése érdekében.
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(7) Az előzetes vizsgálati eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

A környezeti hatásvizsgálati eljárás
68. § (1) A környezetre jelentős, illetve várhatóan jelentős mértékben hatást gyakorló tevékenység
megkezdése előtt környezeti hatásvizsgálatot kell végezni.
(2) A Kormány rendeletben határozza meg azon tevékenységek körét, amelyek tekintetében mindig kell
környezeti hatásvizsgálatot végezni, meghatározza továbbá azon tevékenységek körét is, amelyek esetében a
környezetvédelmi hatóság - kormányrendeletben megállapított mérlegelési szempontok alapján - dönt arról,
hogy szükség van-e környezeti hatásvizsgálat elvégzésére.
69. § (1) A környezeti hatásvizsgálat eredményeit a kérelmezőnek környezeti hatástanulmányban kell
bemutatnia.
(2) A környezeti hatástanulmány általános tartalmi követelményeit, valamint a környezeti hatásvizsgálati
eljárás szabályait a Kormány rendeletben határozza meg.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás
70. § (1) Az egyes - külön jogszabályban megjelölt - tevékenységek környezetet terhelő kibocsátásainak
megelőzésére, a környezeti elemeket terhelő kibocsátások, valamint a környezetre ható tényezők
csökkentésére, illetőleg megszüntetésére irányuló, az elérhető legjobb technikán alapuló intézkedéseket az
egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során kell megállapítani.
(2) Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben
állapítja meg.

Határozatok
71. § (1) A környezetvédelmi hatóság - külön jogszabály szerinti eljárás lefolytatását követően - kiadja:
a) a 67. § (2) bekezdése szerinti határozatot,
b) a 66. § (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a tevékenység megkezdéséhez, illetve módosításához
szükséges környezetvédelmi engedélyt,
c) a 66. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben az egységes környezethasználati engedélyt,
d) ha a tevékenység a b) és c) pont hatálya alá egyaránt tartozik, az egységes környezethasználati
engedélyt.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti határozatok kiadásának külön jogszabályban meghatározott feltételei nem
állnak fenn, a környezetvédelmi hatóság a kérelmet elutasítja.
(3) A környezetvédelmi hatóság a jogerős határozatot nyilvánosságra hozza.
72. § A környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi engedélyt vagy az egységes környezethasználati
engedélyt visszavonja, ha a jogerőre emelkedéstől számított öt éven belül a tevékenységet, illetve az ahhoz
szükséges építési előkészítési munkákat nem kezdték meg, illetőleg ha a jogosult nyilatkozik arról, hogy a
környezetvédelmi engedéllyel vagy az egységes környezethasználati engedéllyel nem kíván élni, továbbá
akkor is, ha az engedélyezéskor fennálló feltételek lényegesen megváltoztak.

Az egységes környezethasználati engedély
72/A. §

Környezetvédelmi felülvizsgálat
73. § (1) Az egyes tevékenységek környezetre gyakorolt hatásának feltárására és megismerésére, valamint
a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelés ellenőrzésére környezetvédelmi felülvizsgálatot (a
továbbiakban: felülvizsgálat) kell végezni.
(2) A felülvizsgálat szempontjából:
a) tevékenységnek minősül valamely - a környezet igénybevételével, veszélyeztetésével vagy
környezetszennyezéssel járó - művelet, illetőleg technológia folytatása, felújítása, helyreállítása és
felhagyása;
b) érdekelt az a) pontban meghatározott tevékenység gyakorlója vagy amennyiben az nem ismert, annak
az ingatlannak a tulajdonosa, amelyen a műveletet (technológiát) folytatták vagy folytatják. Ha a
tevékenység gyakorlója nem azonos az ingatlan tulajdonosával, akkor a hatóság az eljárás megkezdéséről az
ingatlan tulajdonosát egyidejűleg értesíti.
74. § (1) A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának
feltárása érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezheti a 73. § (1) bekezdésében
meghatározott esetben, továbbá kötelezi, ha környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést észlel.
(2) A környezetvédelmi hatóság az érdekeltet tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának feltárása
érdekében - teljes körű vagy részleges - felülvizsgálatra kötelezi akkor is, ha
a) környezetkárosítást észlel;
b) kiemelten védett, védett, illetőleg védőterületen (nemzeti park, tájvédelmi körzet, természetvédelmi
terület, természeti emlék, valamint ezek védőövezetei, vízminőség-védelmi terület, hidrogeológiai
védőterület, valamint az ivó-, ásvány- és gyógyvízkivételek védőterületei), környezetet veszélyeztető,
szennyező vagy károsító tevékenységet észlel;
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c) a környezetvédelmi engedélyhez, illetőleg egységes környezethasználati engedélyhez kötött
tevékenységet ilyen engedély nélkül kezdett meg vagy folytat;
d) a külön jogszabályban meghatározott feltételek fennállnak.
(3) Ha a környezetvédelmi hatóság a környezetvédelmi felülvizsgálat alatt környezetveszélyeztetést vagy
környezetkárosítást észlel, akkor az azt okozó feltárt tevékenységet a hatásterületen teljeskörűen vagy
részlegesen korlátozhatja, illetőleg felfüggesztheti.
75. § (1) A teljes körű felülvizsgálatnak ki kell terjednie
a) az alkalmazott technológiák ismertetésére, a berendezések műszaki állapotának, korszerűségének
bemutatására;
b) a tevékenység folytatása során okozott környezetterhelések és -igénybevételek adatokkal alátámasztott
bemutatására;
c) a tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó műveletekre, különösen az anyagforgalomra, a be- és
kiszállításra, a hulladék- és szennyvízkezelésre;
d) az esetleg bekövetkező meghibásodásból vagy környezeti katasztrófa miatt feltételezhetően a
környezetbe kerülő szennyező anyagok és energia meghatározására;
e) a környezetveszélyeztetés megelőzése, a környezetkárosodás elhárítása érdekében tett és tervezett
intézkedések bemutatására;
f) a tevékenység felhagyása után teendő intézkedésekre.
(2) A felülvizsgálat során a környezetszennyezés megszüntetésének - s ha ez nem lehetséges - a
környezetigénybevétel és -szennyezés mérséklésének lehetőségeit és feltételeit meg kell határozni.
(3) A részleges felülvizsgálatnak az (1) és (2) bekezdésben írt feltételek közül a környezetvédelmi hatóság
által megjelöltekre kell kiterjednie.
76. § (1) A felülvizsgálatot az érdekelt saját költségén maga végezheti, illetőleg ilyen vizsgálat végzésére
feljogosított személlyel vagy szervezettel végeztetheti.
(2) Az érdekelt felelősséggel tartozik a felülvizsgálat hitelességéért, illetőleg a közölt adatok
valódiságáért.
(3) A környezetvédelmi hatóság, ha ellenőrzése során a felülvizsgálat eredményének hibás voltáról, illetve
tartalmának részbeni vagy teljes valótlanságáról győződik meg, az érdekelt költségén új felülvizsgálatot
végeztet (megismételt felülvizsgálat).
(4) A környezetvédelmi hatóság a megismételt felülvizsgálatról az érdekeltet köteles értesíteni; az érdekelt
pedig köteles a környezetvédelmi hatóságnak, illetve a környezetvédelmi hatóság által megbízott
szervezet(ek)nek a kért adatokat szolgáltatni és a kiegészítő méréseket elvégez(tet)ni.

A környezetvédelmi teljesítményértékelés
77. § Az érdekelt a 73-76. §-ok megfelelő alkalmazásával saját környezetvédelmi teljesítménye
értékelésére (tevékenysége átvilágítására), tevékenysége környezetre gyakorolt hatásának megismerésére
felmérést végezhet (végeztethet) és - kérelmére - azt a környezetvédelmi hatóság jóváhagyja.

A felülvizsgálat és a teljesítményértékelés közös szabályai
78. §
79. § (1) A felülvizsgálat eredménye alapján a környezetvédelmi hatóság
a) engedélyezi a tevékenység folytatását (a továbbiakban: működési engedély);
b) az engedély megadásával egyidejűleg a szükséges környezetvédelmi intézkedések megtételére kötelezi
az érdekeltet, ideértve a külön kormányrendeletben meghatározott biztosítékadási, illetve környezetvédelmi
biztosítási kötelezettségeket is;
c) korlátozza, felfüggeszti vagy megtiltja a tevékenység folytatását, illetőleg az erre hatáskörrel
rendelkező szervnél azt kezdeményezi. A korlátozás és a felfüggesztés esetén meghatározza a tevékenység
folytatásának környezetvédelmi feltételeit.
(2) A 77. § szerint végzett felmérés jóváhagyásakor a környezetvédelmi hatóság egyszerűsített határozatot
hoz [Ket. 71. § (3) bekezdés], illetőleg az eljárást tovább folytathatja az (1) bekezdés b) és c) pontja
rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával.
80. § A 74. § (2) bekezdésének c) pontja esetén - a nyilvánosság bevonásának biztosítása érdekében - a
környezetvédelmi hatóság köteles közmeghallgatást tartani.
81. § A határozatnak tartalmaznia kell:
(1) A 79. § (1) bekezdés a) pontja esetén:
a) a tevékenység és az érdekelt megnevezését, valamint a tevékenység célját;
b) a tevékenység folytatásának helyét és hatásterületének behatárolását;
c) a tevékenységet jellemző - a 75. § alapján megállapított - adatokat;
d) a tevékenységgel összefüggő környezetvédelmi előírásokat; e körben a környezetre gyakorolt hatás
megfigyeléséhez szükséges mérések rendjét, dokumentálását, az ebből származó adatok szolgáltatásának és
értékelésének módját;
e) a határozat érvényességi idejét.
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(2) A 79. § (1) bekezdés b) pontja esetén az (1) bekezdésben előírtakon túl:
a) a tevékenység folytatásához szükséges intézkedések meghatározását;
b) a környezetre gyakorolt hatás megfigyeléséhez szükséges mérőhelyek kialakítását;
c) az intézkedések sorrendjét és azok időbeli ütemezését.
(3) A 79. § (1) bekezdés c) pontja esetén:
a) a kötelezett megnevezését;
b) a megállapított kötelezettség tartalmát, teljesítésének módját és határidejét;
c) mindazokat a lényeges előírásokat (feltételeket), amelyeket a tevékenység során meg kell tartani, illetve
teljesíteni kell;
d) a környezetkárosodás megszüntetésére vonatkozó követelményeket és az azok kiegészítésére
alkalmazható általános megoldásokat (azok lehetséges változatait).

Környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszer (EMAS)
81/A. § (1) A környezethasználó külön jogszabályban meghatározott módon saját környezetvédelmi
teljesítményének értékelése és folyamatos javítása, valamint a közvélemény megfelelő tájékoztatása
érdekében környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerben vehet részt.
(2) A környezethasználó ennek keretében felülvizsgálja (felülvizsgáltatja) a tevékenységével kapcsolatos
környezeti hatásokat, környezeti nyilatkozatot készít (készíttet), azt hitelesítteti a környezetvédelmi vezetési
és hitelesítési rendszer által előírt követelményeknek való megfelelés szempontjából a környezeti
hitelesítésre jogosulttal és nyilvántartásba vétel céljából benyújtja az erre külön jogszabályban feljogosított
szervezetnek, továbbá ezt követően mindenki számára hozzáférhetővé teszi.

Bejelentési kötelezettség, ellenőrzés
82. § (1) A 66. § (1) bekezdés szerinti engedélyekben alapul vett körülmények jelentős megváltozását,
illetve tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá a tulajdonosváltozást az érdekelt köteles a
környezetvédelmi hatóságnak tizenöt napon belül bejelenteni.
(2) A környezetvédelmi hatóság hivatalból is vizsgálja a 66. § (1) bekezdés a), b) és d) pontja szerinti
határozatban alapul vett körülmények változását. Ha ezek jelentősen eltérnek az engedélyezéskori
körülményektől, felülvizsgálatot rendel el. Az (1) bekezdésben meghatározott bejelentés elmulasztása esetén
a hatáskörrel rendelkező szerv felfüggeszti a tevékenységet.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés alkalmazása szempontjából jelentős változásnak minősül a körülmények, a
technológia olyan megváltoztatása, amely valamely környezeti terhelésnek vagy igénybevételnek az
engedélyezettnél nagyobb mértékét eredményezi.
83. § Csődeljárás, felszámolási eljárás és végelszámolás esetén a tevékenységgel esetlegesen okozott
környezetkárosodás feltárása, megszüntetése érdekében külön törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

Anyagok, termékek és technológiák környezetvédelmi minősítése
84. § (1) A környezetre veszélyt jelentő, megfelelő kezelés vagy kialakítás hiányában azt szennyező
termékeket és technológiákat környezetvédelmi szempontból minősíteni kell, és gondoskodni kell a minőség
biztosításának feltételeiről.
(2) A környezetre veszélyt jelentő anyagokat, azok esetleges környezetbe kerülésükkor érvényesülő
környezeti hatásuk alapján - külön jogszabály szerint - veszélyességi fokozatokba kell sorolni.
(3) A környezetvédelmi követelményeket érvényesíteni kell az anyagok, termékek és technológiák egyéb
célú minősítése során is.
(4) A minősített anyag, termék vagy technológia környezeti veszélyeiről és hatásairól, a felszámolás,
valamint az elhasználódás utáni kezelés feltételeiről és módjáról a használati utasításban a gyártónak, illetve
a forgalmazónak tájékoztatást kell adnia.
85. § Egyes, a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek előállítását, behozatalát,
forgalmazását, technológiák alkalmazását a minősítésen túl külön engedélyhez kell kötni, illetve szükség
esetén meg kell tiltani.
86. § (1) A környezetbarát vagy környezetkímélő termékekre és technológiákra, amelyek a hagyományos,
azonos vagy hasonló funkciójú termékeknél és technológiáknál bizonyítottan kisebb környezetigénybevételt,
illetve környezetterhelést okoznak, környezetkímélő termék vagy technológia
megkülönböztető jelzés alkalmazható.
(2) Megkülönböztető jelzés jogosulatlan használata külön jogszabályban meghatározott környezetvédelmi
bírságot von maga után.

Határértékek
87. § (1) A határértékeket igénybevételi [17. § (1) bek.; 19. § (1) bek.; 23. § (3) bek.], illetőleg kibocsátási
és szennyezettségi (35. §) határértékként kell meghatározni.
(2) A védendő környezeti elem sajátosságaitól, illetőleg a szennyezés jellegétől függően meghatározhatók:
a) általános jellegű,
b) területi,
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c) helyi,
d) egyedi,
e) védelmi övezetekre vonatkozó
ökológiai, egészségügyi, tervezési, továbbá rendkívüli helyzetben alkalmazandó határértékek [az (1) és (2)
bekezdésben foglaltak a továbbiakban együtt: határérték].
88. § (1) A környezeti elemek igénybevételének mértékét és a környezetbe kibocsátható anyag és energia
mennyiségét, minőségét, koncentrációját a környezet, illetve az érintett környezeti elem állapotának
megőrzéséhez, illetőleg helyreállításához meghatározott célállapot figyelembevételével kell megállapítani.
(2) Kibocsátási határérték megállapítható:
a) valamely termékre (termék határérték);
b) valamely technológiára, vagy szennyezőanyagra jellemző kibocsátás mennyiségére (technológiai
határérték; amely lehet kibocsátási koncentráció vagy anyagfelhasználás, termelés, energiatermelés
mennyiségére vonatkozó fajlagos érték stb.)
c) adott területen a szennyezőforrás által kibocsátható szennyezőanyag vagy energia mennyiségére
(területi határérték);
d) meghatározott területre vagy termelési ágra, szennyezőforrás csoportra vonatkozó összmennyiségben.
(3) Igénybevételi határérték megállapítható:
a) valamely környezethasználatra vonatkozóan az igénybevétel megengedhető mértékére (az előidézhető
környezeti változás mértéke, az összesen vagy egy időegység alatt kitermelhető természeti erőforrás
mennyisége);
b) valamely területen az igénybe vehető környezeti elem elvonásának, használatának megengedhető
mértékére;
c) meghatározott kitermelői, illetve felhasználói körre vonatkozó összmennyiségben.
89. § (1) A kibocsátási és igénybevételi határértékek megállapításánál a szennyezettségi határérték mellett
figyelembe kell venni a környezet, illetve adott eleme pillanatnyi és célállapotát, valamint a leghatékonyabb
megoldást, továbbá a külön jogszabályban meghatározott tevékenységek esetén az elérhető legjobb technikát.
Bevezetésükkor biztosítani kell a szükséges és elégséges felkészülési időt.
(2) A határértékek megállapítása során figyelembe kell venni a természeti folyamatok és az egyes
környezetterhelő tényezők várható együttes hatását is.
(3) A határértéket a miniszter - az érdekelt miniszterekkel együttesen kiadott - rendeletben, vagy
rendeletben meghatározott esetekben a környezetvédelmi hatóság állapítja meg.

A környezetvédelmi közigazgatási szervek hatósági eljárásának különös szabályai
90. § (1) A környezetvédelmi hatósági eljárásokra - e törvényben foglalt eltérésekkel - a közigazgatási
hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvényt kell alkalmazni.
(2) Környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosítás esetén a környezetveszélyeztetés, illetve a
környezetkárosítás hatásterületén levő ingatlan tulajdonosa, valamint jogszerű használója ügyfélnek minősül.

Elintézési határidők
91. § (1) A környezetvédelmi engedély megszerzésére, továbbá a működési engedély kiadására irányuló
eljárásban az ügyintézési határidő legfeljebb kilencven nap.
(2) Szakértő kirendelésekor, illetve szakvélemény kérésekor a szakvélemény megérkezéséig a
környezetvédelmi hatóság az eljárást felfüggeszti.

Eljárás szakhatóságként
92. §

Közmeghallgatás
93. §

A közmeghallgatási jegyzőkönyv
94. §

Végrehajtható határozatok
95. § A környezet veszélyeztetésével és a környezet károsításával járó rendkívüli esemény kapcsán hozott
határozat fellebbezésre tekintet nélkül végrehajthatóvá nyilvánítható.

Eljárási költségek
95/A. § A környezetvédelmi hatóság által lefolytatott egyes - külön jogszabály szerinti - közigazgatási
eljárásokért igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni.
96. § (1) Ha a környezetvédelmi hatóság által hivatalból indított eljárás kötelezettséget megállapító
határozattal zárul, a közigazgatási hatósági eljárás költségeit a kötelezettnek kell viselnie.
(2)
96/A. § A közigazgatási hatósági eljárás során felmerülő mintavételi, laboratóriumi, illetve az egyéb
műszeres vizsgálatok költségei, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán felmerült személyi és
dologi költségek egyéb eljárási költségnek minősülnek.

988

Felügyeleti díj
96/B. § (1) Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó tevékenységet folytat,
éves felügyeleti díjat fizet tárgyév február 28-ig. Aki az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya
alá tartozó tevékenységét év közben kezdi meg, a felügyeleti díj arányos részét fizeti meg, az engedély
jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.
(2) A felügyeleti díj a környezetvédelmi hatóság bevétele, amelyet a felügyeleti tevékenységével
kapcsolatos működési költségeinek fedezetére használhat fel.
(3) A felügyeleti díj mértéke - a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel - kétszázezer forint.
(4) Az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá tartozó nagy létszámú állattartási
tevékenység esetében a felügyeleti díj mértéke százezer forint.

VIII. Fejezet
A NYILVÁNOSSÁG RÉSZVÉTELE A KÖRNYEZETVÉDELEMBEN
97. § (1) A természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiség nélküli szervezetek - a (3)
bekezdésben, illetve a 98. § (1)-(2) bekezdésében, valamint más jogszabályban meghatározott módon jogosultak részt venni a környezettel kapcsolatos eljárásban.
(2) Mindenkinek joga, hogy környezetveszélyeztetés, környezetkárosítás vagy környezetszennyezés
esetén a környezethasználó és a hatóságok figyelmét erre felhívja. Az erre vonatkozóan írásban tett felhívásra
a hatáskörrel rendelkező szerv intézkedésének megtétele mellett a törvényben előírt határidőn belül érdemi
választ köteles adni.
(3) A részvétel joga gyakorolható:
a) személyesen vagy képviselő útján,
b) társadalmi szervezetek révén,
c) települési önkormányzatok útján.

A környezetvédelmi társadalmi szervezetek jogai
98. § (1) A környezetvédelmi érdekek képviseletére létrehozott egyesületeket és más, politikai pártnak,
érdekképviseletnek nem minősülő - a hatásterületen működő - társadalmi szervezeteket (a továbbiakban:
szervezet) a környezetvédelmi közigazgatási hatósági eljárásokban a működési területükön az ügyfél
jogállása illeti meg.
(2) A szervezet joga, hogy tagsága érdekeit képviselve
a) közreműködjön a működési vagy tevékenységi területét érintő területfejlesztési, területrendezési tervek
és környezetvédelmi programok kidolgozásában;
b) részt vegyen - e törvény szabályai szerint - a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban;
c) véleményezze a környezettel kapcsolatos állami és önkormányzati jogszabályok tervezeteit;
d) véleményezze - a külön jogszabály rendelkezéseit figyelembe véve - a működési vagy tevékenységi
területét érintő, környezeti vizsgálatra kötelezett terv, illetve program tervezetét és környezeti értékelését.
(3) A szervezet a (2) bekezdés c) pontjában foglalt jogának érvényesítése érdekében a jogszabályt
előkészítő minisztériumnál, illetve települési önkormányzatnál jelenti be véleményezési igényét.
(4) A minisztériumok évente - december 31-ig - a következő évre tervezett környezettel kapcsolatos
jogszabályaik cím szerinti jegyzékét megküldik a miniszternek, aki azt közzéteszi a tárca hivatalos lapjában.
A települési önkormányzatok az általuk kiadni szándékozott ilyen jogszabályokról a helyben szokásos
módon adnak tájékoztatást.
99. § (1) Környezetveszélyeztetés, környezetszennyezés vagy környezetkárosítás esetén a szervezet a
környezet védelme érdekében jogosult fellépni, és
a) állami szervtől, helyi önkormányzattól a megfelelő, hatáskörébe tartozó intézkedés megtételét kérni,
vagy a
b) környezethasználó ellen pert indítani.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti perben az ügyfél kérheti a bíróságtól, hogy a veszélyeztetőt
a) tiltsa el a jogsértő magatartástól (működéstől);
b) kötelezze a kár megelőzéséhez szükséges intézkedések megtételére.
100. § A 98. § (2) bekezdés c) pontja, valamint (3) bekezdése szerinti véleményezési jog a szakmai
érdekképviseletet is megilleti az általa képviselt szakmát érintő ügyben.

IX. Fejezet
FELELŐSSÉG A KÖRNYEZETÉRT
A jogi felelősség általános alapja
101. § (1) A környezethasználó az e törvényben meghatározott és más jogszabályokban szabályozott
módon büntetőjogi, szabálysértési jogi, polgári jogi és közigazgatási jogi felelősséggel tartozik
tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásaiért.
(2) A környezethasználó köteles
a) a környezetveszélyeztető magatartástól, illetve környezetkárosítástól tartózkodni, valamint az általa
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folytatott környezetveszélyeztető magatartást, illetve a környezetkárosítást abbahagyni;
b) környezetveszélyeztetés, valamint környezetkárosodás esetén a környezetvédelmi hatóságot azonnal
tájékoztatni, továbbá a környezetvédelmi hatóság által, valamint a külön jogszabályban meghatározott
információkat megadni;
c) környezetkárosodás bekövetkezése esetén minden lehetséges intézkedést megtenni a
környezetkárosodás enyhítése, a kárelhárítás, illetve a további környezetkárosodás megakadályozása
érdekében, így különösen haladéktalanul ellenőrzése alá vonni, feltartóztatni, eltávolítani vagy más
megfelelő módon kezelni a környezetkárosodást okozó anyagokat, illetve más károsító tényezőket azzal a
céllal, hogy korlátozza vagy megelőzze a további környezetkárosodást és az emberi egészségre gyakorolt
kedvezőtlen hatásokat vagy a környezeti elem által nyújtott szolgáltatások további romlását;
d) környezetkárosodás bekövetkezése esetén az eredeti állapotot vagy a külön jogszabályban
meghatározott, az eredeti állapothoz közeli állapotot helyreállítani, valamint a környezeti elem által nyújtott
szolgáltatást visszaállítani vagy azzal egyenértékű szolgáltatást biztosítani;
e) az általa okozott környezetkárosodásért helytállni és a megelőzési, illetve helyreállítási költségeket
viselni.
(3) A (2) bekezdés a), illetve e) pontjában foglaltak elmaradása vagy eredménytelensége esetén a
környezetvédelmi hatóság, illetőleg a más hatóság által engedélyezett tevékenység esetén a
környezetvédelmi hatóság megkeresésére az engedélyező hatóság, illetve a bíróság - a
környezetveszélyeztetés vagy környezetkárosodás mértékétől függően - a környezetveszélyeztető, illetve
környezetkárosító tevékenység folytatását korlátozza, az általa megállapított feltételek biztosításáig
felfüggeszti vagy megtiltja.
(4) Ha a megelőző és a helyreállítási intézkedések elvégzése más tulajdonában, birtokában
(használatában) álló területet érint, az érintett ingatlan tulajdonosa, birtokosa (használója) tűrni köteles a
megelőző és helyreállítási intézkedések elvégzését. Az érintett ingatlan tulajdonosát, birtokosát (használóját)
kártalanítás illeti meg.
(5) A környezethasználó külön kormányrendeletben meghatározott tevékenységéhez környezetvédelmi
biztosíték adására köteles, továbbá a tevékenységével okozható előre nem látható környezetkárosodások
felszámolása finanszírozásának biztosítása érdekében - külön jogszabályban meghatározott feltételek esetén környezetvédelmi biztosítás kötésére kötelezhető. A környezethasználó a külön kormányrendeletben
meghatározottak szerint környezetvédelmi céltartalékot képezhet a jövőben valószínűleg vagy bizonyosan
felmerülő környezetvédelmi kötelezettségeire.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott tevékenységeket, valamint a biztosíték formáját és mértékét,
felhasználásának feltételeit, elszámolásának és nyilvántartásának szabályait, továbbá a környezetvédelmi
biztosítás szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.
102. § (1) A környezetkárosodásért, illetve a környezetveszélyeztetésért való felelősség - az ellenkező
bizonyításáig - annak az ingatlannak a környezetkárosodás, illetve környezetveszélyeztetés
bekövetkezésének időpontját követő mindenkori tulajdonosát és birtokosát (használóját) egyetemlegesen
terheli, amelyen a környezetkárosítást, illetve környezetveszélyeztető magatartást folytatták.
(2) A tulajdonos mentesül az egyetemleges felelősség alól, ha megnevezi az ingatlan tényleges
használóját, és kétséget kizáróan bizonyítja, hogy a felelősség nem őt terheli.
(3) Az (1) és a (2) bekezdés rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni a nem helyhez kötött (mozgó)
környezetszennyező forrás tulajdonosára és birtokosára (használójára) is.
(4) Ha több környezethasználó közösen hoz létre olyan gazdálkodó szervezetet, amelyben korábban
végzett azonos vagy egymást kiegészítő tevékenységüket egyesítik, a környezetvédelmi kötelezettségek
tekintetében a létrehozott gazdálkodó szervezet az alapítók jogutódjának minősül, felelőssége pedig az
alapítókkal egyetemleges.
(5) A gazdasági társaság azon tagjai (részvényesei), valamint vezető tisztségviselői, akik olyan határozatot
(intézkedést) hoztak, amelyről tudták, vagy az elvárható gondosság mellett tudhatták volna, hogy annak
végrehajtásával a társaság környezetkárosodást okoz, a társaság megszűnése esetén korlátlanul és
egyetemlegesen felelnek a társaságot terhelő, a társaság által nem teljesített helyreállítási és kártérítési
kötelezettségekért. Mentesül a felelősség alól a gazdasági társaság azon tagja (részvényese), illetve vezető
tisztségviselője, aki a határozat (intézkedés) meghozatalában nem vett részt, a határozat ellen szavazott,
illetve az intézkedéssel szemben tiltakozott.
(6) A gazdasági társaság azon vezető tisztségviselője, akit az (5) bekezdés szerinti kötelezettség terhel,
kötelezettsége teljesítéséig nem lehet olyan gazdasági társaság vezető tisztségviselője, mely a tevékenységét
környezetvédelmi engedély, egységes környezethasználati engedély, illetve a hulladékgazdálkodásról szóló
külön jogszabály szerinti engedély birtokában végezheti.

Közigazgatási jogi felelősség
102/A. § (1) A környezethasználó mentesül a közigazgatási jogi felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a
környezetveszélyeztetés vagy a környezetkárosodás
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a) fegyveres összeütközés, háború, polgárháború, fegyveres felkelés, illetve természeti katasztrófa;
b) jogerős, kötelezést tartalmazó hatósági vagy bírósági határozat végrehajtásának közvetlen
következménye.
(2) A környezethasználó köteles a külön jogszabályban meghatározott környezetkárosodást megelőző
intézkedéseket megtenni, valamint környezetkárosodás esetén a helyreállítási intézkedések megtétele során
a) elsődleges helyreállítási intézkedésként a környezetnek vagy valamely környezeti elemnek, illetve a
környezeti elem által nyújtott szolgáltatásnak az eredeti állapotát vagy ahhoz közeli állapotát helyreállítani;
b) kiegészítő helyreállítási intézkedésként amennyiben az elsődleges helyreállítási intézkedés nem vezet
eredményre,
ba) a károsodott környezeti elemet erre alkalmas környezeti elemmel, illetve a környezeti elem által
nyújtott szolgáltatást erre alkalmas környezeti elem által nyújtott szolgáltatással pótolni,
bb) ha a ba) pontban meghatározott pótlás sem vezet eredményre, a környezeti elemet vagy a környezeti
elem által nyújtott szolgáltatást - a károsodott környezeti elem vagy szolgáltatás becsült költségével
megegyező -, erre alkalmas környezeti elemmel vagy környezeti elem által nyújtott szolgáltatással pótolni.
(3) A környezethasználó kompenzációs helyreállítási intézkedésként köteles megtenni mindazon
intézkedéseket a helyreállítási intézkedések befejezéséig, amelyek a károsodott környezeti elem vagy a
környezeti elem által nyújtott szolgáltatás hiánya ideiglenes pótlásához szükséges.
(4) A környezetvédelmi hatóság kötelezheti a környezethasználót, hogy szolgáltasson információt a
környezetkárosodás közvetlen veszélyéről vagy az ilyen közvetlen veszély gyanújával kapcsolatos esetekről,
illetve a környezetkárosítás esetén a bekövetkezett károkról. Amennyiben a környezetvédelmi hatóság a
szolgáltatott információt nem tartja megfelelőnek, kiegészítő információ szolgáltatására is felszólíthat.
(5) A környezetvédelmi hatóság a (2) bekezdésben, illetve a 101. § (2) bekezdés c)-d) pontjában
meghatározott esetben a külön jogszabályban meghatározottaknak megfelelően
a) kötelezi a környezethasználót az e törvényben és a külön jogszabályokban meghatározott szükséges
környezetkárosodást megelőző, valamint helyreállítási intézkedések megtételére;
b) megteheti a szükséges környezetkárosodást megelőző, illetve helyreállítási intézkedéseket saját maga,
illetve azt mással elvégeztetheti.
(6) Ha több környezetkárosodás, illetve több környezeti elemet érintő környezetkárosodás egyidejű
helyreállítása szükséges és a helyreállítás egyidejű megvalósítására nincs lehetőség, a környezetvédelmi
hatóság dönt a környezetkárosodások helyreállításának sorrendjéről. A környezetvédelmi hatóság döntése
során figyelembe veszi a környezetkárosodások jellegét, kiterjedését, súlyosságát, a természetes
regenerálódás lehetőségét, továbbá a környezetkárosodásoknak az emberi egészségre jelentett kockázatát is.
(7) A környezethasználó az (1) bekezdésben meghatározott mentesülés esetében is köteles megtenni a
környezetveszélyeztetés, illetve a környezetkárosodás elhárításához, valamint csökkentéséhez szükséges
intézkedéseket, valamint a (2) bekezdésben foglalt intézkedéseket.
(8) Ha az alkalmazott a munkaviszonyával, illetve a szövetkezeti tag a tagsági viszonyával
összefüggésben okoz környezetveszélyeztetést vagy környezetkárosodást, akkor a felelősséget a
munkáltatóval vagy a szövetkezettel szemben lehet érvényesíteni.
(9) A megbízott által ilyen minőségében okozott környezetveszélyeztetésért vagy környezetkárosodásért a
megbízó a megbízottal egyetemlegesen felel.
102/B. § (1) Jogerősen megállapított környezetkárosítás esetén a környezetvédelmi hatóság a helyreállítási
intézkedés megtételére kötelező határozatában elidegenítési és terhelési tilalmat rendel el a helyreállítási
intézkedés megtételére kötelezett személy azon ingatlanaira, amelyek a helyreállítási intézkedés költségeinek
előreláthatólag finanszírozandó összegére kellő fedezetet nyújtanak.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján a környezetvédelmi hatóság megkeresi az ingatlanügyi
hatóságot az elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan-nyilvántartásban történő feljegyzése, ha pedig a
kötelezett a szükséges helyreállítási munkákat elvégezte, a feljegyzés törlése végett.
(3) Ha a környezetkárosodást megelőző, illetve a helyreállítási intézkedés költségeit a környezethasználó
helyett a központi költségvetés finanszírozta, a környezetvédelmi hatóság a finanszírozott költségek
összegének erejéig a környezethasználó ingatlanvagyonára a Magyar Állam javára jelzálogjog, ennek
biztosítására pedig - az (1) bekezdés alapján már elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt ingatlanokat
kivéve - elidegenítési és terhelési tilalom bejegyezését rendeli el. Ha a környezethasználó
ingatlanvagyonának értéke a központi költségvetés által finanszírozott összegre nem nyújt kellő fedezetet, a
környezetvédelmi hatóság a környezethasználó ingó vagyonára is elrendeli a jelzálogjog bejegyzését.
(4) A kincstár törlési engedélye alapján törölni kell a Magyar Állam javára bejegyzett jelzálogjogot, ha a
környezethasználó a központi költségvetés által finanszírozott összeget a kármentesítések célját szolgáló
fejezeti kezelésű előirányzat részére megtéríti.
(5) A környezetvédelmi hatóság a környezethasználóval szemben a költségek megtérítését az
intézkedések befejezésétől vagy a környezethasználó azonosításától számított öt éven belül követelheti, attól
függően, hogy melyik következik be később.
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102/C. § (1) Az Európai Unió más tagállamát is érintő környezetveszélyeztetés, valamint
környezetkárosodás esetén az érintett tagállamokkal együtt kell működni a szükséges megelőzési, illetve
helyreállítási intézkedések megvalósítása, továbbá a megfelelő tájékoztatás érdekében.
(2) Ha a környezetkárosodás más államot is érinthet, a miniszter megfelelő tájékoztatással látja el a
környezetkárosodás tekintetében az érintett államot.
(3) A miniszter jelenti az Európai Bizottságnak, illetve a többi érintett tagállamnak a szükséges
megelőzési, illetve helyreállítási intézkedésekre vonatkozó javaslatával együtt - ideértve a megelőzés és a
helyreállítás költségeit is - ha a környezetvédelmi hatóságok illetékességi területükön olyan
környezetkárosodást fedeztek fel, amely nem az ország területén keletkezett.

Kártérítési felelősség
103. § (1) A környezet igénybevételével, illetőleg terhelésével járó tevékenységgel vagy mulasztással
másnak okozott kár környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kárnak minősül és arra a Polgári
Törvénykönyvnek a fokozott veszéllyel járó tevékenységre vonatkozó szabályait (Ptk. 345-346. §-ai) kell
alkalmazni.
(2) Ha a károsult az (1) bekezdés szerinti kártérítési igényét nem kívánja érvényesíteni a károkozóval
szemben - a károsult erre vonatkozó és az elévülési időn belül tett nyilatkozata alapján - a miniszter a
környezetvédelmi alap célfeladat fejezeti kezelésű előirányzat javára az igényt érvényesítheti.
104. § Ha a jogsértő tevékenységet folytató személyében változás áll be, e tevékenységet folytatóval
szemben a jogutód felelősségének szabályait kell alkalmazni, kivéve, ha a felek a szerződésben ettől eltérően
állapodtak meg.
105. § A környezethasználó jogutód nélküli megszűnése esetén a felszámolás vagy végelszámolás során,
illetve állami vállalat gazdasági társasággá alakulása, állami vagyon hasznosítása és értékesítése során,
állapotfelmérés alapján a vagyonfelmérésben szerepeltetni kell a tevékenység következtében létrejött
környezetkárosodások kárelhárítási és kártérítési költségeit.

Környezetvédelmi bírság
106. § (1) Aki jogszabályban, illetve hatósági határozatba foglalt, a környezet védelmét szolgáló előírást
megszeg, vagy azokban megállapított határértéket túllép - az általa okozott környezetszennyezés, illetőleg
környezetkárosítás mértékéhez, súlyához és ismétlődéséhez igazodó - környezetvédelmi bírságot köteles
fizetni.
(2) A környezetvédelmi bírságot a környezet igénybevételi járulékon és a környezetterhelési díjon felül
kell megfizetni. A környezetvédelmi bírság adók módjára behajtandó köztartozás.
107. § A környezetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, továbbá a kártérítési
felelősség, valamint a tevékenység korlátozására, felfüggesztésére, tiltására, illetőleg a megfelelő védekezés
kialakítására, a természetes vagy korábbi környezet helyreállítására vonatkozó kötelezettség teljesítése alól.

Környezetvédelmi megbízott
108. § (1) A Kormány által jogszabályban meghatározott környezethasználatok esetében - a
környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása érdekében - a környezethasználónak megfelelő
szakismerettel rendelkező környezetvédelmi megbízottat (a továbbiakban: megbízott) kell alkalmazni,
megbízni.
(2) A megbízott jogait és kötelezettségét, illetve feladatainak részletezését írásban (munkaszerződésben,
szerződésben) kell rögzíteni.
(3) A megbízott köteles előzetesen felhívni a szervezet minden szerve és tisztségviselője figyelmét arra,
hogy valamely tervezett intézkedés környezetvédelmi jogszabályt, előírást sért.
(4) Nem lehet megbízott, akit környezet sérelmével vagy veszélyeztetésével kapcsolatos bűncselekmény
miatt jogerősen elítéltek, az ítélet hatálya alóli mentesülésig.
(5) A Kormány által meghatározott államigazgatási szerveknél környezetvédelmi biztost kell alkalmazni.

Az ügyész szerepe a környezetvédelemben
109. § (1) Az ügyész a büntetőeljárási törvényben meghatározottak szerint jár el a környezeti elemek
Büntető Törvénykönyvben tilalmazott módon való megsértése esetén.
(2) Környezeti veszélyeztetés esetén az ügyész is jogosult keresetet indítani a tevékenységtől való eltiltás,
illetőleg a környezetveszélyeztető tevékenységgel okozott kár megtérítése iránt.
(3) Az ügyész törvényességi felügyeleti jogkörében eljárva, a rá vonatkozó jogszabályok alapján
közreműködik a környezetvédelmi hatóságok eljárásai és döntései törvényességének biztosításában.

X. Fejezet
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
110. § (1) Ez a törvény a kihirdetésétől számított 180. napon lép hatályba.
(2)
(3) A 18. § (1) bekezdés szerinti védett területekre vonatkozóan 2015. december 22-ig a vizek jó
állapotának elérését szolgáló minden olyan környezetvédelmi előírást és környezeti célkitűzést teljesíteni
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kell, amelyek érdekében az egyes védett területeket kialakították.
(4)
(5) A törvény rendelkezéseit - a (6) bekezdésben foglaltak kivételével - az elsőfokú határozattal még el
nem bírált ügyekben is alkalmazni kell.
(6) A környezeti elemekre és az azokat veszélyeztető tényezőkre vonatkozó új jogszabályok
hatálybalépéséig a szabályozás tárgyát képező kormány-, illetőleg miniszteri rendeletek előírásait kell
alkalmazni.
(7) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) megállapítsa a települési önkormányzat polgármesterének és jegyzőjének részletes környezetvédelmi
államigazgatási hatáskörét;
b)
c) szabályozza a környezeti hatásvizsgálat elvégzéséhez kötött tevékenységek körét, a környezeti
hatástanulmány általános tartalmi követelményeit, valamint a környezeti hatásvizsgálati eljárás szabályait;
d) meghatározza a környezetvédelmi biztosíték adására köteles, továbbá a környezetvédelmi biztosítás
kötésére kötelezhető tevékenységek körét, továbbá szabályozza a biztosíték formáját és mértékét,
felhasználásának feltételeit, elszámolásának és nyilvántartásának szabályait, továbbá a környezetvédelmi
biztosítás, illetve a környezetvédelmi céltartalékképzés szabályait;
e) megállapítsa a környezetre súlyos veszélyt jelentő anyagok és termékek előállítása, behozatala,
forgalmazása, valamint tevékenységek és technológiák alkalmazása, minősítése és engedélyezése részletes
szabályait;
f) meghatározza a környezetvédelmi bírságok fajtáit és mértékét, megállapításának módját;
g) meghatározza a környezetvédelmi szempontból minősítendő anyagok, termékek, tevékenységek és
technológiák körét, minősítésének általános szabályait;
h) meghatározza azokat a környezethasználatokat, amelyek esetén környezetvédelmi megbízottat kell
alkalmazni;
i) megállapítsa a hatásterület meghatározásának szabályait;
j) szabályozza és meghatározza Magyarország területén a védelmi és honvédelmi feladatok során
alkalmazható környezetvédelmi eljárások, technológiák, anyagok, készletek fajtáját és mennyiségét;
k) megállapítsa a környezeti jelentés készítésére kötelezettek körét, valamint a környezeti jelentés
készítésére vonatkozó részletes szabályokat;
l) megállapítsa az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályait;
m) megállapítsa a környezetvédelmi vezetési és hitelesítési rendszerek működési, környezeti hitelesítési és
nyilvántartási kereteit, feltételeit;
n) meghatározza a termékek és szolgáltatások ökocímkézési rendszerének működési, minősítési,
nyilvántartási kereteit, feltételeit;
o) e törvényben, valamint a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvényben foglaltakkal összhangban
megállapítsa a vízgyűjtő-gazdálkodási tervezésre és a jó vízállapotok eléréséhez szükséges intézkedések
programjának kialakítására vonatkozó szabályokat;
p) megállapítsa a környezeti zaj mérséklésének feltételeit megteremtő stratégiai zajtérképek, valamint az
erre épülő intézkedési tervek készítésére kötelezettek körét, azok tartalmi követelményeit, elkészítésük
határidejét, továbbá az ezzel kapcsolatos eljárás és adatszolgáltatás rendjét;
q) megállapítsa a környezeti értékelés tartalmi követelményeit és a környezeti vizsgálat lefolytatásának
szabályait, valamint a környezet védelméért felelős szervek körét és feladatait, továbbá szabályozza a
környezeti vizsgálat hatálya alá tartozó tervek és programok körét;
r) rendeletben szabályozza a nyilvánosság környezeti információkhoz való hozzáférésének rendjét és a
környezeti alapnyilvántartás rendjét;
s) rendeletben szabályozza az előzetes vizsgálati eljárás részletes szabályait;
t) rendeletben szabályozza a környezetvédelmi, természetvédelmi, tájvédelmi szakértői tevékenység
szakmai szabályait;
u) rendeletben szabályozza az egyéb eljárási költségnek minősülő laboratóriumi vizsgálati költségek,
illetve egyéb műszeres vizsgálatok költségeinek, továbbá az eljárás során a tényállás tisztázása kapcsán
felmerült személyi és dologi költségek;
mértékét és fizetésének részletes szabályait;
v) rendeletben szabályozza a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjét.
(8) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértésben rendeletben állapítsa
meg
a)
b) a termékdíj fizetési kötelezettség alá tartozó elhasználódott termékek visszagyűjtésére és megfelelő
kezelésére vonatkozó előírásokat;
c) a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztetés feltételrendszerét;
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d) a környezetvédelmi bírságolás sajátos szabályait;
e) a felülvizsgálat dokumentációjának tartalmi követelményeit;
f) a felülvizsgálat végzéséhez szükséges jogosultság szakmai feltételeit és a feljogosítás módját;
g) a környezetvédelmi megbízott alkalmazási és képesítési feltételeit;
h) a hatósági nyilvántartás [66. § (2) bek.] vezetésének részletes szabályait;
i) a légszennyezettség mérésével, vizsgálatával, ellenőrzésével és értékelésével, valamint annak mérésére
szolgáló mérőhálózat telepítésével, üzemeltetésével és működésével, továbbá a légszennyezettség
szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölésével összefüggő szabályokat, valamint
j) a légszennyező anyagok terjedése, az időjárási tényezőknek a légszennyezettségre gyakorolt hatása,
valamint a helyhez kötött légszennyező források kibocsátása mérésével, vizsgálatával, ellenőrzésével és
értékelésével, valamint a helyhez kötött légszennyező források üzemeltetésének levegőtisztaság-védelmi
követelményeivel kapcsolatos szabályokat;
k) a légszennyezettség szempontjából ökológiailag sérülékeny területek kijelölését, valamint az ország
területének a légszennyezettség alapján zónákba történő besorolását;
l) az egyedi szennyvízelhelyezés alkalmazási feltételeivel kapcsolatos szabályokat;
m) a környezeti elemek védelmére, a szennyező forrásokra, illetve a környezeti elemek terhelésének,
szennyezettségének mérésére, ellenőrzésére, továbbá a környezetet veszélyeztető hatások elleni védelemre
vonatkozó - törvényi vagy kormányrendeleti szintű szabályozást nem igénylő, más miniszter szabályozási
felhatalmazásába nem utalt - részletes szakmai szabályokat;
n) az elérhető legjobb technika alkalmazására vonatkozó szabályokat;
o) a környezetvédelmi szempontból minősítendő anyagok, termékek, tevékenységek és technológiák
minősítésének részletes szabályait, valamint a minősítő hatóságok és intézmények kijelölésének szabályait, a
minősítés rendjét;
p) a környezeti zaj mérséklésének feltételeit megteremtő stratégiai zajtérképek, valamint az erre épülő
intézkedési tervek készítésének részletes szabályait.
(9) A közlekedésért felelős miniszter a mozgó légszennyező források légszennyezőanyag
a) kibocsátásának mérésével, vizsgálatával kapcsolatos szabályokat a hatáskörét érintő kérdésekben a
környezetvédelemért felelős miniszterrel egyetértésben,
b) kibocsátására vonatkozó felülvizsgálatával kapcsolatos szabályokat a környezetvédelemért felelős
miniszterrel, valamint a közlekedésrendészetért felelős miniszterrel együttesen
rendeletben határozza meg.
(10) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a vízgazdálkodásért felelős miniszterrel együttesen, rendeletben
állapítsa meg:
a) a használt- és szennyvízkibocsátásnak a környezet védelmére vonatkozó követelményeivel,
b) a vízvédelmi szempontból érzékeny területek és felszíni vizek kijelölésével
kapcsolatos részletes szabályokat.
(11) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy a vízgazdálkodásért, a földművelésügyért, valamint az
egészségügyért felelős miniszterrel egyetértésben - az ivóvizek, ásvány- és gyógyvizek védelmére vonatkozó
területek kivételével - a vízvédelmi szempontból kiemelt védelemben részesítendő felszíni vizeket és azok
vízgyűjtő területeinek határait rendeletben állapítsa meg.
(12) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az érdekelt miniszterekkel egyetértésben a vízgyűjtőgazdálkodási
tervet rendelettel hirdesse ki.
(13) Felhatalmazást kap a miniszter, hogy az adópolitikáért felelős miniszterrel egyetértésben rendeletben
állapítsa meg:
a) az igazgatási szolgáltatási díj fizetésére kötelezett eljárásokat, a fizetendő díj mértékét és a fizetésre
vonatkozó egyéb szabályokat;
b) a felügyeleti díjjal kapcsolatos részletes szabályokat.
(14) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a miniszterrel egyetértésben a külön
jogszabály szerinti nitrátérzékeny területeket rendeletben tegye közzé.
110/A. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki a környezetvédelmi hatóságot vagy
hatóságokat, valamint a környezetvédelmi igazgatási szervet vagy szerveket.
111. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a Tanács - a Tanács 97/11/EK irányelvével, valamint az Európai Parlament és a Tanács 2003/35/EK
irányelvével módosított - 85/337/EGK irányelve (1985. június 27.) az egyes köz- és magánprojektek
környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról [a törvény végrehajtására a 110. § (7) bekezdése c) és r)
pontjában adott felhatalmazás alapján megalkotott kormányrendelettel együtt];
b) a Tanács 91/271/EGK irányelve (1991. május 21.) a települési szennyvízkezelésről;
c) a Tanács 92/43/EGK irányelvének (1992. május 21.) a természetes élőhelyek, valamint a vadon élő
állatok és növények védelméről 6. cikk (3) bekezdése;
d) a Tanács 98/83/EK irányelve (1998. november 3.) az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről;
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e) az Európai Parlament és a Tanács 2000/60/EK irányelve (2000. október 23.) a vízpolitika terén a
közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról;
f) az Európai Parlament és a Tanács 2001/42/EK irányelve (2001. június 27.) bizonyos tervek és
programok környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról;
g) az Európai Parlament és a Tanács 2002/49/EK irányelve (2002. június 25.) a környezeti zaj
értékeléséről és kezeléséről;
h) az Európai Parlament és a Tanács 2003/4/EK irányelve (2003. január 28.) a környezeti információkhoz
való nyilvános hozzáférésről és a 90/313/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről;
i) az Európai Parlament és a Tanács 2004/35/EK irányelve (2004. április 21.) a környezeti károk
megelőzése és helyreállítása tekintetében a környezeti felelősségről.
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