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Törvények

2021. évi LVIII. törvény
a fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő
jogharmonizációs célú törvénymódosításokról*
1. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása
1. §		
A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) I. RÉSZ címe helyébe
a következő rendelkezés lép:

„I. RÉSZ
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK”
2. §		
A Jht. I. RÉSZE a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában
1. automatikus futamidő-rövidülés: olyan helyzet, amikor a jelzálog-hitelintézet fizetésképtelensége vagy szanálása
esetén a jelzáloglevél automatikusan azonnal esedékessé és kifizethetővé válik, és emiatt a jelzáloglevéltulajdonosoknak az eredeti lejárati időpontnál korábbi visszafizetésre keletkezik végrehajtható követelése;
2. biztosítékeszközök: a fedezeti eszközöket biztosító ingatlanok és kitettségek formájában fennálló eszközök;
3. EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam;
4. elkülönítés: a fedezeti eszközök jelzálog-hitelintézet által történő beazonosítása és a jelzáloglevél-tulajdonosok
és a származtatott (derivatív) ügylet szerződött partnereinek nem minősülő hitelezők törvényes hatókörén kívül
helyezése;
5. fedezeti eszközök: a fedezeti halmazba felvett eszközök;
6. fedezeti gondnok: a jelzáloglevél-program folyamatos és megbízható működtetése érdekében a jelzáloghitelintézet a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló törvény szerinti fizetésképtelenségének, várható fizetésképtelenségének megállapítása,
felszámolási eljárás megindítása vagy a jelzálog-hitelintézet megfelelő működését fenyegető komoly veszély esetén
a jelzálog-hitelintézethez kirendelt személy;
7. fedezeti halmaz: olyan eszközök egyértelműen meghatározott csoportja, amelyek a jelzáloglevelekhez kapcsolódó
fizetési kötelezettségek biztosítékát alkotják, és amelyeket elkülönítenek a jelzálogleveleket kibocsátó jelzáloghitelintézet egyéb eszközeitől;
8. hitelbiztosítéki érték: az ingatlan a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU
rendelet módosításáról szóló, 2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 4. cikk (1) bekezdés 74. pontjában meghatározott
hitelbiztosítéki értéke;
9. jelzáloglevél: e törvény rendelkezéseinek megfelelően jelzálog-hitelintézet által kibocsátott olyan fedezett
kötvény, amelyet biztosító fedezeti eszközöket a jelzáloglevél-tulajdonosok elsőbbségi hitelezőként közvetlenül
igénybe vehetnek;
10. jelzáloglevél program: a jelzálog-hitelintézetnek adott engedéllyel összhangban a jogszabályoknak és
a szerződéses feltételeknek megfelelő jelzáloglevél kibocsátás strukturális jellemzői;
11. különleges felügyelet: a jelzáloglevél programok felügyelete, amely biztosítja a jelzáloglevél kibocsátására
alkalmazandó követelményeknek való megfelelést és az ilyen követelmények érvényesítését;
12. meghosszabbítható lejárati szerkezet: olyan lehetőség, amely az e törvényben meghatározott feltételek
bekövetkezése esetén lehetővé teszi a jelzáloglevelek tervezett lejáratának előre meghatározott időszakkal történő
meghosszabbítását;

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el.
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13. nettó likviditáskiáramlás: egy adott napon esedékessé váló valamennyi fizetéskiáramlás – ideértve
a tőketörlesztést és a kamatfizetést, valamint a jelzáloglevél program származtatott ügyleteiből eredő kifizetéseket –,
csökkentve az ugyanazon a napon a fedezeti eszközökhöz kapcsolódó követelések alapján esedékessé váló
pénzbeáramlásokkal;
14. pótfedezet: a rendes fedezettől eltérő olyan eszközök, amelyek hozzájárulnak a fedezeti követelmények
teljesítéséhez;
15. rendes fedezet: azok az elsődleges fedezeti eszközök, amelyek meghatározzák a fedezeti halmaz jellegét;
16. túlfedezet: a biztosítékok jogszabályi, szerződéses vagy önkéntes teljes szintje, amely meghaladja a 14. §
(1)–(16) bekezdésében előírt fedezeti követelményeket;
17. szanálás: a pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló törvényben meghatározott egy vagy több szanálási cél elérése érdekében szanálási
eszköz alkalmazása;
18. szanálási hatóság: a szanálási feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank, valamint a szanálási feladatkörében
eljáró Magyar Nemzeti Bank által alkalmazható szanálási intézkedéseknek megfelelő intézkedés alkalmazására
feljogosított más EGT-állam hatósága.”
3. §		
A Jht. 3. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Jelzálog-hitelintézet kizárólag kockázatkezelési célból jogosult fedezeti célú származtatott (derivatív)
ügyletek megkötésére, amelyeket el kell különíteni és megfelelően dokumentálni kell. A származtatott (derivatív)
ügyletek volumenét a kockázat csökkenése esetén csökkenteni kell, a kockázat megszűnése esetén pedig zárni kell
az ügyleteket.
(11) A jelzálog-hitelintézet külön szabályzatban határozza meg a származtatott (derivatív) ügyletek
a) partnereire vonatkozó alkalmassági feltételeket, azaz, hogy ezen ügyletek mely partnerekkel köthetők meg,
valamint
b) megkötése esetén alkalmazandó dokumentumokat.”
4. §

(1) A Jht. 5. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A jelzáloghitel fedezetéül szolgáló ingatlan hitelbiztosítéki értékét megállapító értékbecslő olyan, a hitellel
kapcsolatos döntéshozatali folyamattól független személy lehet, aki rendelkezik ingatlanvagyon-értékelő és
-közvetítői szakképesítéssel. Az értékbecslő a hitelbiztosítéki érték megállapítása során nem vehet figyelembe
spekulatív elemeket és az értékbecslést átlátható és egyértelmű módon dokumentálja.
(6) A fedezeti halmazba történő felvételkor a jelzálog-hitelintézet a fedezetül lekötött ingatlannak az aktuális
hitelbiztosítéki értékét veszi figyelembe.”
(2) A Jht. 5. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Azon jelzáloghitelek esetén, amelyek nem felelnek meg az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
129. cikk (1)–(3) bekezdésében foglalt követelményeknek, a fedezeti halmazba történő felvétel előtt a jelzáloghitelintézetnek értékelnie kell a követelések végrehajthatóságát és a fedezeti eszközök értékesítésének lehetőségét.
(9) A jelzálog-hitelintézetnek eljárásokat kell kialakítania annak ellenőrzésére, hogy a jelzáloghitelek fedezetéül
lekötött ingatlan megfelelő biztosítással rendelkezik a kár kockázatával szemben és biztosítania kell a kárigény
elkülönítését.”

5. §		
A Jht. „Jelzáloglevél kibocsátásának módja, feltételei” alcíme a következő 13/A. §-sal egészül ki:
„13/A. § A jelzálog-hitelintézet megfelelő dokumentációs rendszerekkel és eljárásokkal rendelkezik annak
érdekében, hogy a jogszabályban foglaltak teljesítésére alkalmas módon tartsa nyilván a jelzáloglevél-programmal
kapcsolatos ügyleteit.”
6. §

(1) A Jht. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A jelzálog-hitelintézetnek mindenkor rendelkeznie kell a forgalomban levő jelzáloglevelekhez kapcsolódó
valamennyi kötelezettségére kiterjedő fedezeti eszközökkel.
(1a) Az (1) bekezdésben említett kötelezettségek a következőket foglalják magukban:
a) a forgalomban lévő jelzáloglevelek tőkeösszegének kifizetésére vonatkozó kötelezettségek,
b) a forgalomban lévő jelzáloglevelek kamatainak kifizetésére vonatkozó kötelezettségek,
c) az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő származtatott (derivatív) ügyletekhez kapcsolódó
kötelezettségek, és
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

d) a jelzáloglevél program felszámolásának várható fenntartási és igazgatási költségei, amelynek összegét a jelzáloghitelintézet az (1c) bekezdés szerinti átalány formájában vagy a fedezetnyilvántartási szabályzatban meghatározott
módszertan szerint határozza meg.
(1b) A fedezeti követelmények teljesítését a következő fedezeti eszközök biztosítják:
a) rendes fedezet,
b) pótfedezet,
c) a b) ponthoz tartozónak nem minősülő 14/B. §-nak megfelelően tartott likvid eszközök, és
d) az e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelő származtatott (derivatív) ügyletekhez kapcsolódó
kifizetések iránti követelések.
(1c) Az (1a) bekezdés d) pontja szerinti költségek átalány formájában is meghatározhatók, amely esetben az átalány
mértéke a jelzálog-hitelintézet által kibocsátott és még forgalomban lévő jelzáloglevél-állomány 1 ezreléke.”
A Jht. 14. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A fedezetek között nem lehet figyelembe venni az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
178. cikk szerinti nemteljesítőnek tekintett kitettségből eredő fedezetlen követelést.”
A Jht. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A rendes fedezet mértékének minden esetben el kell érnie a 180 napot meghaladó hátralévő futamidővel
rendelkező jelzáloglevél-állomány 80 százalékát.”
A Jht. 14. § (11) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pótfedezet a rendes fedezet kiegészítésére szolgál és a következő eszközökből állhat:)
„c) a magyar állam kivételével az EGT-államok és az OECD tagállamai, illetve teljes jogú tagjai által kibocsátott
értékpapír,”
A Jht. 14. § (11) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pótfedezet a rendes fedezet kiegészítésére szolgál és a következő eszközökből állhat:)
„e) a magyar állam által vagy készfizető kezességvállalása mellett kibocsátott értékpapír,”
A Jht. 14. §-a a következő (16) és (17) bekezdéssel egészül ki:
„(16) A jelzálog-hitelintézet belső szabályzatában rögzíti a fedezetekre vonatkozó előírásoknak megfelelő hitelezési
politikáját.
(17) A jelzáloglevelekre legalább 2 százalékos túlfedezetet kell biztosítani.”

7. §		
A Jht. „A jelzáloglevelek fedezete” alcíme a következő 14/B. § és 14/C. §-sal egészül ki:
„14/B. § (1) A jelzáloglevél-program nettó likviditáskiáramlásának fedezése céljából a fedezeti halmaz likvid
eszközökből álló likviditási puffert tartalmaz.
(2) A fedezeti halmaz likviditási pufferének a következő 180 napon keresztül kell fedezetet biztosítania
a legmagasabb összesített nettó likviditáskiáramlásra.
(3) A likviditási puffer a következő elkülönített eszközökből állhat:
a) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti
követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2014. október 10-i (EU) 2015/61 bizottsági rendelet
[a továbbiakban: (EU) 2015/61 bizottsági rendelet] szerinti 1., 2A. vagy 2B. szintű eszköznek minősülő eszköz,
amelyet az (EU) 2015/61 bizottsági rendelettel összhangban értékeltek, és amelyet nem a jelzáloglevelet kibocsátó
jelzálog-hitelintézet, annak anyavállalata (kivéve, ha az anyavállalat nem hitelintézet közszektorbeli intézménynek
minősül), leányvállalata, anyavállalatának másik leányvállalata vagy a hitelintézettel szoros kapcsolatban álló
különleges célú gazdasági egység bocsátott ki, és
b) hitelintézettel szembeni olyan rövid lejáratú kitettség, amely az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 129. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint 1. vagy 2. hitelminőségi besorolásba tartozik, vagy hitelintézettel
szembeni olyan rövid lejáratú betét, amely az 1., 2. vagy 3. hitelminőségi besorolásba tartozik.
(4) A likviditási puffer nem tartalmazhat az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 178. cikk szerinti
nemteljesítőnek tekintett kitettségből eredő fedezetlen követelést.
14/C. § (1) A jelzálog-hitelintézet akkor bocsáthat ki jelzáloglevelet meghosszabbítható lejárati szerkezettel, ha
a) a meghosszabbítást lehetővé tevő kiváltó események a jelzálog-hitelintézet mérlegelésétől független,
a kibocsátás során előzetesen rögzített objektív feltételek, amelyeken keresztül a jelzálog-hitelintézet
a nemteljesítés megelőzésére törekszik, különösen a likviditáshiány, a piaci hiányok vagy piaci zavarok kezelése
révén,

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 98. szám

4107

b) az a) pontban meghatározott, a lejárat meghosszabbítását lehetővé tevő feltételeket a jelzáloglevél szerződési
feltételei tartalmazzák,
c) a lejárati szerkezetről a befektetőknek nyújtott tájékoztatás bemutatja a jelzáloglevelek kockázatát és részletes
leírást tartalmaz
ca) a lejárat meghosszabbítását kiváltó feltételekről,
cb) a jelzáloglevelet kibocsátó jelzálog-hitelintézet fizetésképtelenségének vagy szanálásának a lejárat
meghosszabbítására gyakorolt következményeiről, és
cc) a Felügyeletnek és a fedezeti gondnoknak a lejárat meghosszabbításával kapcsolatos szerepéről,
d) a jelzáloglevél végső lejárata mindenkor meghatározható,
e) a jelzáloglevelet kibocsátó jelzálog-hitelintézet fizetésképtelensége vagy szanálása esetén a futamidő
meghosszabbítása nem befolyásolja a jelzáloglevél-tulajdonosok sorrendjét vagy nem fordítja meg a jelzáloglevél
program eredeti lejárati ütemtervében szereplő sorrendet, és
f ) a lejárat meghosszabbítása nem változtatja meg a jelzálogleveleknek a 20. § (3), (5) és (6) bekezdésben
meghatározott jellemzőit.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülése esetén a jelzáloglevelek lejáratának meghosszabbítására
egyszer kerülhet sor és nem haladhatja meg a 12 hónapot.”
8. §		
A Jht. 16. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Nem lehet vagyonellenőr az a személy, aki
a) a jelzálog-hitelintézet vezető tisztségviselője, felügyelő-bizottsági tagja, könyvvizsgálója és ezek Polgári
Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója, a jelzálog-hitelintézet alkalmazottja;
b) az a) pontban felsorolt minőségét két évnél rövidebb ideje szüntette meg;
c) a jelzálog-hitelintézetben közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedéssel rendelkezik, ide nem értve
az 1 százalékos mértéket meg nem haladó részesedést; és
d) a jelzálog-hitelintézettel, illetve az a) pontban meghatározott személyekkel üzleti kapcsolatban, illetve a jelzáloghitelintézetnél befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonos alkalmazásában áll.”
9. §		
A Jht. 17. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fedezet-nyilvántartásba bejegyzett zálogtárgyakra, valamint a fedezeti eszközökre vonatkozó adatokat
– ide nem értve a 14. § (1b) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott fedezeti eszközök fedezetbe vonását és azok
közötti átsorolást – csak a vagyonellenőr írásbeli hozzájárulásával lehet módosítani.”
10. §		
A Jht. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„18. § (1) A jelzáloglevél programról szóló tájékoztatásnak részletes információkat kell nyújtania a jelzáloglevél
programról annak érdekében, hogy a befektetők előzetesen megvizsgálhassák és felmérhessék a program jellegét
és kockázatait.
(2) A jelzálog-hitelintézet negyedévente tájékoztatja a jelzáloglevél-tulajdonosokat és benyújtja a Felügyelet részére
legalább az alábbi információkat a portfólióról:
a) a fedezeti halmaz és a forgalomban lévő jelzáloglevél-állomány értéke;
b) a nemzetközi értékpapír-kódok (ISIN) jegyzéke valamennyi, az adott program keretében kibocsátott jelzáloglevél
esetén, amely rendelkezik értékpapír kóddal;
c) a fedezeti eszközök földrajzi eloszlása és típusa, a fedezeti hitelek nagysága és az értékelési módszertan;
d) a piaci kockázatra vonatkozó információk, ideértve a kamat- és devizakockázatot, valamint a hitel- és likviditási
kockázatot;
e) a fedezeti eszközök és a jelzáloglevelek lejárati szerkezete, beleértve adott esetben a lejárat meghosszabbítását
kiváltó események áttekintését is;
f ) az előírt és a rendelkezésre álló fedezeti szint – ideértve a likviditási puffer, a rendes és a pótfedezetek mértékét –,
valamint a jogszabályban előírt, a szerződéses és az önkéntes túlfedezet mértéke és
g) az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 178. cikke alapján nemteljesítő követelésnek minősülő és
minden olyan kölcsön aránya, amelyeknél a késedelem meghaladja a 90 napot.
(3) A jelzálog-hitelintézetek honlapjukon közzéteszik az (1) és (2) bekezdésnek megfelelő tájékoztatásokat.”
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11. §		
A Jht. III. RÉSZE a „Tájékoztatási kötelezettség” alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

„Európai fedezett kötvény logó
19/A. § (1) Az „európai fedezett kötvény” logó és annak valamely EGT-állam hivatalos nyelvén készült hivatalos
fordítása a Magyarországon kibocsátott értékpapírnál akkor használható, ha megfelel az e törvényben foglalt
követelményeknek.
(2) Az „európai (prémium) fedezett kötvény” logó és annak valamely EGT-állam hivatalos nyelvén készült
hivatalos fordítása a Magyarországon kibocsátott értékpapírnál akkor használható, ha megfelel az e törvényben,
valamint az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 129. cikkében foglalt követelményeknek.”
12. §		
A Jht. IV. RÉSZ címe és a „Jelzálog-hitelintézet felszámolása” alcím címe helyébe a következő címek lépnek:

„IV. RÉSZ
FIZETÉSKÉPTELENSÉG, SZANÁLÁS ESETÉRE IRÁNYADÓ SZABÁLYOK
Jelzálog-hitelintézet szanálása, felszámolása”
13. §

(1) A Jht. 20. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (2a)–(2e) bekezdéssel
egészül ki:
„(1) Jelzálog-hitelintézet elleni felszámolási és szanálási eljárás során a hitelintézetek felszámolására és szanálására
vonatkozó szabályokat a (2)–(6) bekezdésben, valamint a 20/A. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Felügyelet a jelzálog-hitelintézet szanálása esetén együttműködik a szanálási hatósággal annak érdekében,
hogy védjék a jelzáloglevél-tulajdonosok jogait és érdekeit, többek között legalább annak ellenőrzésével, hogy
a szanálási eljárás alatt biztosított legyen a jelzáloglevél-program folyamatos és megbízható működése.
(2a) A Felügyelet a jelzálog-hitelintézettel szembeni
a) szanálási hatóság által elrendelt szanálási eljárás megkezdésének vagy
b) felszámolási eljárása kezdeményezésekor a felszámolást elrendelő végzés
napjától kezdődően a jelzálog-hitelintézethez fedezeti gondnokot rendel ki.
(2b) A Felügyelet a fedezeti gondok kirendelését megszünteti, ha a jelzálog-hitelintézettel szembeni felszámolási,
szanálási eljárás eredményes befejezéséhez már nincs rá szükség.
(2c) A fedezeti gondnok feladata
a) a jelzáloglevelekből és a fedezetbe vont származtatott (derivatív) ügyletekből eredő követelések teljesítésének
biztosítása,
b) a fedezeti eszközök kezelése és értékesítése, ideértve az eszközöknek a jelzáloglevelekből eredő
kötelezettségekkel együtt egy másik jelzálog-hitelintézetre történő átruházását, és
c) azon jogügyletek teljesítése, amelyek a fedezeti halmaz szabályos igazgatásához, a jelzáloglevelekből eredő
kötelezettségek fedezetének folyamatos ellenőrzéséhez, a fedezeti halmaz eszközeinek fedezeti halmazba történő
visszahozatalát célzó eljárások megindításához és a jelzáloglevelekből eredő összes kötelezettség teljesítése után
fennmaradó eszközöknek a jelzálog-hitelintézet vagyonába való átvezetéséhez szükségesek.
(2d) A fedezeti gondnok a (2c) bekezdés c) pontja szerinti feladatai ellátása során jogosult a jelzálog-hitelintézetet
annak fizetésképtelensége esetén a Felügyelet által kiadott tevékenységi engedély alapján működtetni, amelynek
során köteles a működési követelményeinek megfelelni.
(2e) A fedezeti gondnok a (2c) bekezdésben meghatározott feladatai ellátására a vele létesített munkaviszony,
tagsági viszony vagy megbízási jogviszony alapján a nevében eljáró természetes személyt nevez ki, aki nem lehet
azonos a felszámoló által a jelzálog-hitelintézet felszámolásának lefolytatására kinevezett felszámolóbiztossal.”
(2) A Jht. 20. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Jelzálog-hitelintézet elleni felszámolási eljárás vagy a jelzálog-hitelintézet szanálása esetén a jelzáloglevelekből
és a fedezetbe vont származtatott (derivatív) ügyletekből eredő követelések a felszámolás kezdő időpontjában vagy
a szanálási eljárás megkezdésének időpontjában nem válnak lejárttá (esedékessé).
(3a) A jelzálog-hitelintézettel szembeni felszámolási és szanálási eljárás során a Felügyelet, a szanálási hatóság és
a fedezeti gondnok együttműködnek és információt cserélnek különös tekintettel a fedezeti halmazban lévő
eszközök értékesítésére.”

14. §		
A Jht. 20/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fedezeti gondnokra a felügyeleti biztosra vonatkozó szabályokat azzal az eltéréssel kell alkalmazni,
hogy megbízatása a felszámolási, szanálási eljárás alatt nem szűnik meg, valamint nem veszi át a jelzáloghitelintézet irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületének jogkörét.”
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15. §		
A Jht. 22. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„22. § (1) A Felügyelet a jelzálog-hitelintézet, valamint a jelzáloglevél-tulajdonosok védelme érdekében
a jelzáloglevél kibocsátása felett a Hpt.-ben és a Tpt.-ben meghatározottakon túl különleges felügyeletet gyakorol.
(2) A Felügyelet a jelzáloglevél-tulajdonosok védelme érdekében a különleges felügyelet keretében:
a) engedélyezi vagy elutasítja a jelzáloglevél programokat, valamint a jelzáloglevél programon kívüli kibocsátást,
b) rendszeresen felülvizsgálja a jelzáloglevél-programokat,
c) az általa összeállított vizsgálati terv szerint a jelzálog-hitelintézetnél helyszínen kívüli, valamint legalább
háromévenként egyszer helyszíni ellenőrzést végez,
d) intézkedést, kivételes intézkedést alkalmazhat, és
e) jelzáloglevelek kibocsátásával összefüggésben felügyeleti iránymutatásokat ad ki.
(3) A jelzáloglevél program engedélyezése keretében a Felügyelet ellenőrzi:
a) a jelzáloglevél kibocsátását meghatározó működési program megfelelőségét,
b) a befektetők védelmét biztosító szabályzatokat, eljárásokat és módszereket a fedezeti halmazban szereplő
kölcsönök jóváhagyása, módosítása, megújítása és refinanszírozása tekintetében,
c) a jelzáloglevél programot irányító személyzet és vezetőség jelzáloglevél kibocsátásával és a jelzáloglevél program
igazgatásával kapcsolatos képesítésének és ismereteinek megfelelőségét, és
d) a fedezeti halmaz igazgatási felépítését különös tekintettel arra, hogy megfelel-e az e törvényben meghatározott
követelményeknek.”
16. §		
A Jht. „A jelzálog-hitelintézet különleges felügyelete” alcíme a következő 22/A. § és 22/B. §-sal egészül ki:
„22/A. § (1) A Felügyelet szorosan együttműködik a más EGT-államok fedezett kötvények különleges felügyeletét
ellátó hatóságaival, amelynek részeként a másik hatóság kérésére, valamint saját kezdeményezése alapján megoszt
minden olyan alapvető információt, amely a másik hatóság számára szükséges a fedezett kötvényt kibocsátó
hitelintézet, valamint a fedezett kötvény tulajdonosok védelme érdekében gyakorolt különleges felügyelet
tekintetében.
(2) A Felügyelet a különleges felügyelet keretében együttműködik az Európai Bankhatósággal (a továbbiakban:
EBH), valamint az Európai Értékpapír-piaci Hatósággal.
(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában az információ alapvető, amennyiben lényegesen befolyásolja a fedezettkötvénykibocsátás másik EGT-államban történő értékelését.
22/B. § (1) A különleges felügyelet keretében a Felügyelet honlapján indokolatlan késedelem nélkül közzéteszi
a) a jelzáloglevél kibocsátásával kapcsolatos jogszabályokat, felügyeleti iránymutatásokat,
b) a jelzáloglevél kibocsátására engedéllyel rendelkező jelzálog-hitelintézetek jegyzékét, és
c) az „európai fedezett kötvény” logó és az „európai (prémium) fedezett kötvény” logó használatára jogosult
jelzáloglevelek jegyzékét.
(2) Az (1) bekezdés alapján nyilvánosságra hozott információknak elégségesnek kell lenniük ahhoz, hogy
az EGT-államok fedezett kötvények különleges felügyeletét ellátó hatóságok által alkalmazott módszereket
érdemben össze lehessen hasonlítani. Az információkat a változásokat figyelembe véve aktualizálni kell.
(3) A Felügyelet évente értesíti az EBH-t a jelzáloglevél kibocsátására engedéllyel rendelkező jelzálog-hitelintézetek,
valamint az „európai fedezett kötvények” és az „európai (prémium) fedezett kötvények” jegyzékéről.”
17. §		
A Jht. 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„23. § (1) A különleges felügyelet keretében a Felügyelet megteszi a szükséges intézkedéseket, kivételes
intézkedéseket, ha a jelzálog-hitelintézet
a) valótlan nyilatkozattétellel vagy más jogszabálysértéssel szerezte meg a jelzáloglevél-programra vonatkozó
engedélyét,
b) már nem felel meg a jelzáloglevél-programra vonatkozó engedély feltételeinek,
c) engedély nélkül bocsát ki jelzáloglevelet,
d) nem felel meg a kettős fedezet követelményeinek,
e) olyan jelzáloglevelet bocsát ki, amely az automatikus futamidő-rövidülés hatálya alá tartozik,
f ) nem elfogadható fedezet mellett bocsát ki jelzáloglevelet,
g) EGT-államon kívül található fedezet mellett bocsát ki jelzáloglevelet,
h) megsérti az együttes finanszírozásra vonatkozó követelményeket,
i) nem felel meg a fedezeti halmazra vonatkozó követelményeknek,
j) nem felel meg a fedezeti halmazban lévő, a származtatott (derivatív) ügyletekre vonatkozó követelményeknek,
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k) nem felel meg a fedezetek elkülönítésére vonatkozó követelményeknek,
l) elmulasztja a jelzáloglevél-tulajdonosok tájékoztatására vonatkozó követelményeket, hiányos vagy pontatlan
tájékoztatást nyújt,
m) ismételten vagy tartósan elmulasztja a fedezeti halmaz likviditási pufferének fenntartását,
n) amely kibocsátotta a meghosszabbítható lejárati szerkezetű jelzáloglevelet nem felel meg a 14/C. §-ban
meghatározott feltételeknek, illetve
o) elmulasztja a Felügyelet felé történő adatszolgáltatást, illetve hiányos vagy pontatlan adatszolgáltatást teljesít.
(2) Az (1) bekezdésben említett esetekben a Felügyelet az intézkedések és kivételes intézkedések keretében
a következőket alkalmazhatja:
a) a jelzáloglevél programra vonatkozó engedély visszavonását,
b) a jogsértést elkövető természetes vagy jogi személy személyazonosságának és a jogsértés típusának nyilvános
közzétételét,
c) a természetes vagy jogi személyt a jogsértő magatartás folytatásától és megismétlésétől eltiltó végzés
meghozatalát, és
d) bírság kiszabását.
(3) A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényben (a továbbiakban: MNBtv.), a Hpt.-ben
és a Tpt.-ben meghatározottakon túlmenően a következő intézkedést és kivételes intézkedést alkalmazhatja:
a) határidő megjelölése mellett elrendeli a fedezet helyreállítását, ha a forgalomban lévő jelzáloglevelek még nem
törlesztett névértékének és kamatának összege meghaladja a fedezet összegét azzal, hogy a fedezet helyreállítása
pótfedezet bevonásával, újabb jelzáloghitel kihelyezésével vagy jelzáloglevél visszavásárlásával történhet; és
b) a jelzáloglevelekből eredő kötelezettség és a fedezetet képező jelzáloghitel-állomány – ideértve a visszavásárlási
vételárból, valamint refinanszírozási hitelből eredő követelésállományt is – továbbá a pótfedezet átruházására
kötelezheti a jelzálog-hitelintézetet, ha tőkemegfelelési mutatója – kilencven napot meghaladóan – négy százaléknál
alacsonyabb, és azt a Felügyelet által megállapított határidőn belül nem tudják helyreállítani.”
18. §		
A Jht. „Intézkedés és kivételes intézkedés” alcíme a következő 23/A. §-sal egészül ki:
„23/A. § Ha a Felügyelet a fedezett kötvényre vonatkozó jogszabályi követelmények megsértése miatt hoz
a 23. § szerinti intézkedést, akkor az adott intézkedés alkalmazásánál az MNBtv. 75. § (4) bekezdés a), b), d)–f ) és
i) pontjában foglaltakra és az alábbiakra van tekintettel:
a) a szabályszegés vagy mulasztás fennállásának időtartamára,
b) az intézkedéssel érintett személy felelősségének mértékére,
c) az intézkedéssel érintett személy pénzügyi erejére – különös tekintettel a nem természetes személy teljes
árbevételére, illetve a természetes személy éves jövedelmére –,
d) a jogsértésért felelős személy által a jogsértés révén elért haszon vagy elkerült veszteség nagyságára,
amennyiben az említett haszon vagy veszteség meghatározható.”
19. §		
A Jht. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Ez a törvény a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK
és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(3) Ez a törvény az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő
módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2160 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához
szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
20. §		
A Jht. a „Felhatalmazás” alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

„Átmeneti rendelkezések
28. § (1) A 2022. július 8. előtt kibocsátott jelzáloglevélre az e törvény 2022. július 7-én hatályos rendelkezései
az irányadóak azzal, hogy a jelzáloglevélre nem kell alkalmazni a fedezett kötvények szabályozásával összefüggő,
valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló
2021. évi LVIII. törvénnyel megállapított, e törvény 3. § (10) és (11) bekezdését, 5. § (5), (6), (8) és (9) bekezdését,
14. § (1a), (1b), (1c), (3a), (8) és (16) bekezdését, 14/B. §-át, 14/C. §-át, 22. § (2) bekezdés a) pontját és
22. § (3) bekezdését.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jelzáloglevél különleges felügyeletére az e törvény 2022. július 7-én hatályos
rendelkezései, valamint a 22–23/A. §-ban foglaltak alkalmazandóak.
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(3) Az (1) bekezdés az olyan adagolt-, illetve részkibocsátásra is alkalmazandó, ahol az ISIN azonosító kiadása
és a jelzáloglevelek első sorozatrészletének forgalomba hozatala 2022. július 8. előtt megtörtént, és a további
sorozatrészletek forgalomba hozatala az első sorozatrészlet forgalomba hozatalának időpontját legfeljebb
24 hónappal követő időszakban történik, feltéve, hogy
a) a jelzáloglevelek lejárati időpontja 2027. július 8. elé esik,
b) a 2022. július 8. utáni adagolt kibocsátások teljes kibocsátási összege nem haladja meg a 2022. július 8-án
forgalomban lévő, azonos értékpapír-sorozatba tartozó jelzáloglevelek teljes kibocsátott összegének kétszeresét,
c) a jelzáloglevelek lejáratkori teljes kibocsátott összege nem haladja meg a hatmilliárd eurónak megfelelő összeget,
és
d) a biztosítékeszközök Magyarországon találhatók.”
21. §		
A Jht.
a)
3. § (1) bekezdésében az „ , az Európai Unió más tagállama vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam (a továbbiakban: EGT-állam)” szövegrész helyébe a „vagy másik
EGT-állam” szöveg,
b)
3. § (2) bekezdés b) pontjában az „EGT-állam” szövegrész helyébe a „másik EGT-állam” szöveg,
c)
3/A. § (2) bekezdés c) pontjában a „Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet)” szöveg,
d)
3/A. § (4) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Bankhoz” szövegrész helyébe a „Felügyelethez” szöveg,
e)
3/A. § (4) bekezdésében, 5. § (4) bekezdésében, 8. § (6) bekezdésében, 14. § (15) bekezdésében, 14/A. §
(2) bekezdésében, 15. § (1) bekezdésében, 16. § (1) és (7) bekezdésében, 18. § (1) bekezdésében
a „Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe a „Felügyelet” szöveg,
f)
3/A. § (5) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Bankot” szövegrész helyébe a „Felügyeletet” szöveg,
g)
14. § (11) bekezdés b) pontjában az „Európai Unió, az EGT” szövegrész helyébe az „EGT-tagállamai” szöveg,
h)
14. § (11) bekezdés h) pontjában az „a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális
követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június 26-i” szövegrész helyébe
az „az” szöveg,
i)
14. § (13) bekezdésében, 17. § (2) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Banknak” szövegrész helyébe
a „Felügyeletnek” szöveg,
j)
15. § (4) bekezdésében a „Magyar Nemzeti Bank” szövegrészek helyébe a „Felügyelet” szöveg,
k)
20. § (5) bekezdés nyitó szövegrészében a „felszámolása” szövegrész helyébe a „felszámolása vagy szanálása”
szöveg és
l)
20. § (5) bekezdés a) pontjában a „felszámolás kezdő időpontjában” szövegrész helyébe a „felszámolása vagy
szanálása kezdő időpontjában” szöveg
lép.
22. §		
Hatályát veszti a Jht.
a)
3. § (4) bekezdése,
b)
8. § (2) bekezdésében az „illetve biztosító részvénytársaságtól,” szövegrész,
c)
8. § (2) bekezdés b) pontjában az „az eladó pénzügyi intézmény könyvvizsgálója szerint” szövegrész,
d)
8. § (3) bekezdésében a „vagy biztosító részvénytársaságot” szövegrész,
e)
13. § (2) bekezdése és
f)
15. § (7) bekezdésében az „egy országos napilapban és” szövegrész.

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása
23. §		
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § E törvény hatálya kiterjed a közösségi finanszírozási szolgáltatásra, valamint annak alanyaira.”
24. §

(1) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 78a. és 78b. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„78a. közösségi finanszírozási szolgáltatás: az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint
az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503
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európai parlamenti és tanácsi rendeletben [a továbbiakban: (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet]
ekként meghatározott fogalom,
78b. közösségi finanszírozási szolgáltató: az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ekként
meghatározott fogalom,”
(2) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 107a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„107a. projektgazda: az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendeletben ekként meghatározott fogalom,”
25. §		
A Tpt. 68. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem kell az (1)–(4) bekezdés rendelkezéseit alkalmazni abban az esetben, ha az (1) bekezdésben meghatározott
mértékű befolyásszerzésre a Szantv. keretében alkalmazható szanálási intézkedések vagy hatáskörök, vagy
a központi szerződő felek helyreállítására és szanálására irányuló keretrendszerről, továbbá az 1095/2010/EU,
a 648/2012/EU, a 600/2014/EU, a 806/2014/EU és az (EU) 2015/2365 rendelet, valamint a 2002/47/EK, a 2004/25/EK,
a 2007/36/EK, a 2014/59/EU és az (EU) 2017/1132 irányelv módosításáról szóló, 2020. december 16-i (EU) 2021/23
európai parlamenti és tanácsi rendelet V. címében előírt szanálási eszközök, hatáskörök és mechanizmusok
alkalmazásával kerül sor.”
26. §		
A Tpt. a következő NYOLCADIK/A. RÉSZ-szel egészül ki:
„NYOLCADIK/A. RÉSZ
A KÖZÖSSÉGI FINANSZÍROZÁSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
296/A. § A közösségi finanszírozás keretében közvetíthető, (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott hitelnyújtás alatt a Hpt. 6. § (1) bekezdés 40. pont b) pont ba) alpontja szerinti
pénzkölcsönnyújtást kell érteni.
296/B. § (1) Az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikkében meghatározott kiemelt
befektetési információkat tartalmazó adatlapon szereplő információk valóságnak való megfelelőségéért és eltérő
értelmezést kizáró teljességéért a projektgazda, valamint annak vezető állású személye egyetemleges kártérítési
felelősséggel tartozik.
(2) A kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapon szereplő információk más nyelvre fordításában történt
hibával okozott kárért a projektgazda és a fordításért felelős személy egyetemlegesen felel.
(3) Az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet 24. cikkében meghatározott platform szintű, kiemelt
befektetési információkat tartalmazó adatlapon szereplő információk valóságnak való megfelelőségéért és eltérő
értelmezést kizáró teljességéért a közösségi finanszírozási szolgáltató, valamint annak vezető állású személye
egyetemleges kártérítési felelősséggel tartozik.
(4) A platform szintű, kiemelt befektetési információkat tartalmazó adatlapon szereplő információk más nyelvre
fordításában történt hibával okozott kárért a közösségi finanszírozási szolgáltató és a fordításért felelős személy
egyetemlegesen felel.”
27. §		
A Tpt. 298. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tőzsde kizárólag)
„d) a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti adatszolgáltatási tevékenységet,”
(végezhet.)
28. §		
A Tpt. 317/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pozíciókezelési kontrollmechanizmus legalább az alábbi hatásköröket foglalja magában:
a) a tőzsdei kereskedők és ügyfelek nyitott pozícióinak nyomon követése;
b) a tőzsdei kereskedőktől és ügyfelektől származó mindazon információ – így többek között minden dokumentum –
beszerzése, amely a vállalt pozíció vagy kitettség nagyságára és rendeltetésére, továbbá a tényleges tulajdonosokra,
bármely együttes fellépéssel kapcsolatos megegyezésre, valamint az alapul szolgáló eszközök piacán meglévő
bármely kapcsolódó eszközre vagy kötelezettségre vonatkozik, beleértve adott esetben azokat a pozíciókat amelyeket
az ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező árualapú származtatott termékekben,
más kereskedési helyszíneken vagy gazdaságilag egyenértékű tőzsdén kívüli ügyletekben, tagokon és résztvevőkön
keresztül tartanak;
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c) egy adott tőzsdei kereskedő, illetve ügyfél kötelezése arra, hogy – ideiglenesen vagy tartósan – lezárja vagy
csökkentse pozícióját, és a megfelelő intézkedés egyoldalú megtétele a lezárás vagy a csökkentés biztosítása
érdekében, amennyiben az adott tőzsdei kereskedő, illetve ügyfél nem tesz eleget a felszólításnak; valamint
d) adott esetben az érintett tőzsdei kereskedő, illetve ügyfél kötelezése arra, hogy megállapodás szerinti áron
és mértékben ideiglenesen, a jelentős vagy domináns pozíciójából fakadó hatások mérséklésének kifejezett
szándékával irányítson vissza likviditást a piacra.”
29. §		
A Tpt. 317/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A pozíciók jelentése nem vonatkozik az olyan részvényen és kötvényen kívüli, Bszt.-ben meghatározott
átruházható értékpapírra, amely feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására,
vagy átruházható értékpapírokra, devizákra, kamatlábakra vagy hozamokra, árucikkekre vagy más indexekre vagy
mértékekre történő hivatkozással meghatározott készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget, amely áruhoz
vagy a Bszt. 6. § j) és k) pontjában felsorolt alaptermékhez kapcsolódik.”
30. §		
A Tpt. 400. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A Felügyelet a közösségi finanszírozási szolgáltatással összefüggésben észlelt jogszabálysértés – különösen
az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet 39. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjában foglaltak
megsértése – esetén az MNBtv.-ben meghatározott hatáskörei mellett – a fokozatosság és arányosság elvének
figyelembevételével – az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:
a) közleményt ad ki, amely megnevezi a jogsértésért felelős személyt és a jogsértést;
b) megállapítja a jogsértés tényét és megtiltja a jogsértésért felelős személy számára a jogsértő magatartás
folytatását, valamint annak megismétlését;
c) megtiltja, hogy a jogsértésért felelős természetes személyt vezető állású személyként alkalmazzák közösségi
finanszírozási szolgáltatónál;
d) felfüggeszti a közösségi finanszírozási ajánlatot esetenként legfeljebb tíz egymást követő munkanapra,
ha észszerű indokkal feltételezhető, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatás jogszabályi feltételét az érintett
szolgáltató megsértette;
e) megtiltja vagy felfüggeszti – vagy előírja, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltató vagy a közösségi
finanszírozási szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt harmadik fél szüntesse be vagy
függessze fel – a marketingközleményeket, esetenként legfeljebb tíz egymást követő munkanapra, ha észszerű
indokkal feltételezhető, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatás jogszabályi feltételeit az érintett szolgáltató
megsértette;
f ) betiltja a közösségi finanszírozási ajánlatot, ha közösségi finanszírozási szolgáltatással összefüggésben
jogszabálysértést vagy annak közvetlen veszélyét észleli;
g) felfüggeszti – vagy előírja a közösségi finanszírozási szolgáltató számára, hogy függessze fel – a közösségi
finanszírozási szolgáltatás nyújtását, esetenként legfeljebb tíz egymást követő munkanapra, ha észszerű indokkal
feltételezhető, hogy a közösségi finanszírozási szolgáltatás jogszabályi feltételét az érintett szolgáltató megsértette;
h) megtiltja az érintett szolgáltató számára a közösségi finanszírozási szolgáltatás nyújtását;
i) közzéteszi a tényt, hogy egy közösségi finanszírozási szolgáltató vagy a közösségi finanszírozási szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt harmadik fél nem teljesíti a kötelezettségét;
j) közzéteszi – vagy előírja a közösségi finanszírozási szolgáltató vagy a közösségi finanszírozási szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt harmadik fél számára, hogy tegye közzé – az összes lényeges
információt, amely hatással lehet a közösségi finanszírozási szolgáltatás nyújtására;
k) felfüggeszti – vagy előírja a közösségi finanszírozási szolgáltató vagy a közösségi finanszírozási szolgáltatás
nyújtásával kapcsolatos feladatok ellátására kijelölt harmadik fél számára, hogy függessze fel – a közösségi
finanszírozási szolgáltatás nyújtását, ha a közösségi finanszírozási szolgáltató helyzete következtében a közösségi
finanszírozási szolgáltatás hátrányosan befolyásolná a befektetők érdekeit;
l) átruházza a jogszabálysértő közösségi finanszírozási szolgáltató szerződéseit egy másik közösségi finanszírozási
szolgáltatóra az ügyfelek és az átvevő közösségi finanszírozási szolgáltató beleegyezése feltételével, ha a közösségi
finanszírozási szolgáltató engedélyét azért vonta vissza, mert kilenc egymást követő hónapon keresztül nem
nyújtott közösségi finanszírozási szolgáltatást, és már nem vesz részt azon meglévő szerződések kezelésében sem,
amelyek az eredetileg a vállalkozásfinanszírozási szándékok közösségi finanszírozási platformjának használatával
történt összepárosítása eredményeként jöttek létre; illetve
m) törvényben meghatározott bírságot szab ki.”
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(1) A Tpt. 405. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Felügyelet az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közösségi finanszírozási
szolgáltatót, illetve projektgazdát a közösségi finanszírozási szolgáltatásra vonatkozó kötelezettsége megsértése
esetén bírság megfizetésére kötelezheti.”
(2) A Tpt. 405. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A közösségi finanszírozási szolgáltatásra vonatkozó kötelezettség megsértése esetén a kiszabható legnagyobb
bírság mértéke
a) ha a nyereség összegszerűen meghatározható, a jogsértésből származó nyereség kétszerese,
b) ha a nyereség összegszerűen nem határozható meg,
ba) jogi személy esetében legfeljebb 179 010 000 forint vagy a döntéshozó szerv által jóváhagyott utolsó
rendelkezésre álló pénzügyi beszámoló szerinti előző teljes éves árbevételének legfeljebb 5 százaléka azzal, hogy
ha a jogi személy anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik a számviteli jogszabályok alapján
konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor a figyelembe veendő éves árbevétel a legutolsó, az anyavállalat
döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti éves árbevétel vagy a számviteli jogszabályok
szerinti, annak megfelelő bevétel,
bb) természetes személy esetében legfeljebb 179 010 000 forint.”

32. §		
A Tpt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 450/G. §-sal egészül ki:
„450/G. § A fedezett kötvények szabályozásával összefüggő, valamint egyéb, a pénzügyi közvetítőrendszert érintő
jogharmonizációs célú törvénymódosításokról szóló 2021. évi LVIII. törvénnyel megállapított NYOLCADIK/A. RÉSZ
rendelkezéseit az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk (2) bekezdés c) pontjától eltérően
2023. november 10. napjáig az egymillió eurót meg nem haladó teljes ellenértékű közösségi finanszírozási
ajánlatokra kell alkalmazni.”
33. §

(1) A Tpt. 25. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A Tpt. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A Tpt. 25. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

34. §

(1) A Tpt. 405. § (4) bekezdésében az „a veszteség” szövegrész helyébe az „a nyereség vagy a veszteség” szöveg lép.
(2) A Tpt. 405. § (1) bekezdésében a „tőzsdét, a központi értéktárat, a központi szerződő felet” szövegrész helyébe
a „tőzsdét, a központi értéktárat, a központi szerződő felet, a közösségi finanszírozási szolgáltatót, a projektgazdát”
szöveg lép.

35. §		
Hatályát veszti a Tpt. „Az Európai Unió jogának való megfelelés” című alcíme.

3. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
36. §

(1) A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 2. § 35. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„35. várakozási idő: a tagsági jogviszonynak a belépéstől számított, a nyugdíjkonstrukció által előírt időszaka,
amelynek elteltével a tag a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatáshoz vagy az egyéni nyugdíjszolgáltatáshoz
– egyéb feltételek teljesülése esetén – legkorábban hozzájuthat;”
(2) Az Fnyt. 2. §-a a következő 53. és 54. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„53. egyéni nyugdíjszolgáltatás: a nyugdíjkorhatár elérése után a tag részére, a tagi számláján nyilvántartott összeg
terhére, a nyugdíjkonstrukcióban rögzített módozatoknak megfelelően választása szerint egy összegben vagy
járadék formájában, illetve e kettő kombinációjaként történő pénzbeli kifizetés;
54. egyéni nyugdíjszolgáltatásra jogosult tag: az a természetes személy, aki a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézménnyel egyéni nyugdíjszolgáltatásra szóló szerződés alapján egyéni nyugdíjszolgáltatásra jogosultságot
szerez.”
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37. §		
Az Fnyt. az „A nyugdíjszolgáltatási tevékenység” alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

„Egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenység
5/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a foglalkoztató nyugdíjszolgáltatási tevékenysége mellett
egyéni nyugdíjszolgáltatást is nyújthat.
(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységét a Felügyelet által
kiadott végleges határozat birtokában kezdheti meg.
(3) Az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységre vonatkozó engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységre vonatkozó üzleti tervet,
b) az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenység elkülönített működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
meglétének igazolását,
c) az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó működési szabályzatot,
d) az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenység elkülönített nyilvántartását biztosító számviteli politikát, a számviteli
rendszer tervezetét, és
e) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésére és megakadályozására, valamint az Európai Unió és
az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtására vonatkozó
szabályzatok és eljárásrendek tervezetét.
(4) Az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységét a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltatástól elkülönülten végzi.
(5) Az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódó eszközöket és kötelezettségeket elkülönítetten
kell nyilvántartani, azokat a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatási tevékenységhez kapcsolódó eszközökhöz és
kötelezettségekhez áthelyezni nem lehet.
5/B. § (1) Egyéni nyugdíjszolgáltatásra jogosult tag az lehet, aki betöltötte 16. életévét és egyéni
nyugdíjszolgáltatásra szóló szerződésben egyéni tagi hozzájárulásra vállal kötelezettséget. A tagsági jogviszony
a szerződés megkötésével jön létre.
(2) Az egyéni nyugdíjszolgáltatásra szóló szerződés nem tartalmazhat feltételes jogszerzési időtartamot.
5/C. § (1) Az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenység az alábbi tevékenységeket foglalja magában:
a) az egyéni nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó tartalékok képzése, a vagyon befektetése és kezelése,
b) az egyéni tagi hozzájárulások, a foglalkoztatói kiegészítések, egyéb bevételek beszedése,
c) az egyéni nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó nyilvántartási, könyvvezetési, számviteli feladatok elvégzése, és
d) az egyéni nyugdíjszolgáltatás teljesítése.
(2) Egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységet teljeskörűen kizárólag a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
végezheti.
(3) Az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységre, illetve az egyéni nyugdíjszolgáltatásra jogosult tag jogaira,
kötelezettségeire a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásra, illetve a tag jogaira, kötelezettségeire vonatkozó
rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell.
(4) Egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenységnek minősül az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet
szerinti páneurópai egyéni nyugdíjtermék szolgáltatása, illetve forgalmazása.”
38. §		
Az Fnyt. 60. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet engedélye szükséges)
„h) az egyéni nyugdíjszolgáltatási tevékenység elkezdéséhez.”
39. §		
Az Fnyt. a 84. §-t követően a következő VI. Fejezettel egészül ki:

„VI. FEJEZET
A PÁNEURÓPAI EGYÉNI NYUGDÍJTERMÉK (PEPP) SZOLGÁLTATÁSÁVAL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
85. § A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (a továbbiakban: PEPP) szolgáltatására és forgalmazására e törvény
rendelkezéseit az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
85/A. § (1) PEPP-megtakarító lehet az a természetes személy, aki a 16. életévét betöltötte.
(2) A PEPP-szolgáltató meghatározhatja a hozzájárulás minimális összegét. A PEPP-szerződésben rendelkezni kell
a hozzájárulás megfizetésének időpontjáról. Amennyiben a PEPP-megtakarító folyamatos hozzájárulásra vállal
kötelezettséget, a PEPP-szerződésnek tartalmaznia kell a díjfizetés szüneteltetésére vonatkozó rendelkezéseket és
a hozzájárulás megfizetése elmulasztásának következményeit.
(3) A PEPP-szerződés legalább tízéves várakozási idő előírását tartalmazza.
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85/B. § A szolgáltatóváltásra irányuló igényét a PEPP-megtakarító írásban jelzi a PEPP-szolgáltató felé.
A PEPP-szolgáltató az elfogadott kérelemből egy példányt írásban visszaad a PEPP-megtakarítónak.
85/C. § A PEPP-nyugellátásra való jogosultság a PEPP-szerződés szerinti várakozási idő eltelte és
a) a 2. § 25. pontjában meghatározott nyugdíjkorhatár betöltése, vagy
b) 50 százalékos munkaképesség csökkenés mértékét meghaladó megrokkanás esetén az orvos szakértő által
kiállított igazolásának bemutatása
után nyílik meg.
85/D. § (1) A Felügyelet a PEPP szolgáltatására, illetve forgalmazására vonatkozó előírások megsértése vagy
hiányosságok megállapítása esetén a következő intézkedéseket alkalmazhatja, akár együttesen is:
a) felszólíthat a jogsértő magatartással való felhagyásra és a jogsértő magatartás megismétlésétől való
tartózkodásra;
b) átmenetileg eltilthatja a PEPP szolgáltatást nyújtó, illetve forgalmazó személy felelősségre vont vezető állású
személyét vagy más felelősségre vont természetes személyt a PEPP szolgáltatást nyújtó, illetve forgalmazó
személynél a vezetői feladatok gyakorlásától;
c) bírságot szabhat ki.
(2) A bírság összege legfeljebb
a) – ha a jogsértésből származó haszon összege meghatározható – a jogsértésből származó haszon összegének
kétszerese; vagy
b) – ha a jogsértésből származó haszon összege nem határozható meg –
ba) nem természetes személy esetében 1 617 250 000 forint, vagy ha a nem természetes személy döntéshozó
szerve által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 10 százaléka ennél az összegnél magasabb,
akkor ez utóbbi összeg – azzal, hogy ha a jogi személy anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik
a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére kötelezett, akkor a figyelembe veendő éves
árbevétel a legutolsó, az anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti éves
árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel –, és
bb) természetes személy esetében 226 415 000 forint.
85/E. § (1) A PEPP-re vonatkozó tanácsadást nyújtó természetes személy köteles – az általa végzett tanácsadáshoz
és értékesített PEPP-hez igazodó – szakmai ismeretekkel rendelkezni, a már megszerzett ismereteket naprakészen
tartani, fejleszteni és a változásokból eredő követelményekkel összhangba hozni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmény teljesítése érdekében az ott meghatározott személy
köteles az általa nyújtott vagy a jövőben nyújtani kívánt tanácsadással érintett PEPP-ek vonatkozásában évente
összesen legalább 15 órányi szakmai képzésen, illetve továbbképzésen részt venni, amely az 1. melléklet szerinti
ismeretanyagra épül.
(3) Azon személyeknek, akik az adott év második félévében lettek az (1) bekezdés szerinti PEPP-re vonatkozó
tanácsadást nyújtó személyek, és az adott évben még nem teljesítették a (2) bekezdés szerinti követelményt,
az adott évben összesen legalább 10 órányi szakmai képzésen, illetve továbbképzésen kell részt venniük.
(4) A szakmai képzés, illetve továbbképzés elvégzése legalább két különböző képzési forma együttes elvégzésével
(helyszíni jelenléttel megvalósuló továbbképzéssel, e-learning képzéssel, mentorálással vagy egész napos szakmai
konferencián történő részvétellel) valósítható meg, azzal, hogy egy egész napos szakmai konferencián történő
részvétel 5 órányi képzésnek, illetve továbbképzésnek számítható be.
(5) A PEPP-szolgáltató és PEPP-forgalmazó köteles az (1) bekezdés szerinti – szakmai képzési, illetve továbbképzési
kötelezettség alá eső – személyek továbbképzését oly módon megszervezni, hogy az adott személy
vonatkozásában az új vagy módosult termék értékesítését szakmai képzés, illetve továbbképzés előzze meg.
(6) Amennyiben a PEPP-re vonatkozó tanácsadást nyújtó természetes személy által nyújtott tanácsadással érintett
PEPP feltétel- és teljesítési rendszerében, illetve a tanácsadással érintett PEPP-ek körében változás következett be,
akkor a (2) bekezdés szerinti szakmai képzés, illetve továbbképzés elvégzését követően, a PEPP-szolgáltató és
PEPP-forgalmazó köteles meggyőződni arról, hogy a PEPP-re vonatkozó tanácsadást nyújtó személy a szükséges
termékismerettel rendelkezik, és ennek tényét a (9) bekezdésben szereplő nyilvántartásba bejegyezni.
(7) Ha a PEPP-re vonatkozó tanácsadást nyújtó természetes személy a tanácsadás által érintett PEPP-et illetően
a (2) bekezdés szerinti szakmai képzésen, illetve továbbképzésen korábban nem vett részt, akkor a foglalkoztató
vagy megbízó PEPP-szolgáltató, illetve PEPP-forgalmazó – a megbízás teljesítését megelőzően – köteles
meggyőződni arról, hogy a PEPP-re vonatkozó tanácsadást nyújtó természetes személy a tanácsadás nyújtásához
szükséges termékismerettel rendelkezik, és ennek tényét a (9) bekezdésben szereplő nyilvántartásba bejegyezni.
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(8) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai képzést, illetve továbbképzést az (1) bekezdés szerinti személyt
foglalkoztató vagy megbízó PEPP-szolgáltató, illetve PEPP-forgalmazó saját maga is végezheti, valamint a szakmai
továbbképzés lebonyolítására az 1. mellékletben meghatározott szakképesítés megszerzésére irányuló képzést
nyújtó szakképző intézményt, vagy a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői
hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott,
a hatósági vizsgára felkészítő hatósági képzést nyújtó képző szervet is megbízhat.
(9) A (2) bekezdésben meghatározott szakmai képzésen, illetve továbbképzésen történő részvételt az (1) bekezdés
szerinti személyt foglalkoztató vagy megbízó PEPP-szolgáltató, illetve PEPP-forgalmazó köteles nyilvántartani, és
az ellenőrzés során a Felügyelet részére – a nyilvántartásban szereplő dokumentumokkal – igazolni.”
40. §		
Az Fnyt. a 86/A. §-t megelőzően a következő Fejezet címmel és alcím címmel egészül ki:

„VII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
Felhatalmazó rendelkezések”
41. §		
Az Fnyt. 87. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„Hatályba léptető, átmeneti és hatályon kívül helyező rendelkezések”
42. §		
Az Fnyt. a következő 91. §-sal egészül ki:
„91. § Ez a törvény a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai
parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
43. §		
Az Fnyt. a 4. melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki.
44. §		
Az Fnyt 6. § (3) bekezdésében a „tevékenységet” szövegrész helyébe a „tevékenységet és egyéni nyugdíjszolgáltatási
tevékenységet” szöveg lép.

4. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
45. §		
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § (1) Ha nemzetközi szerződés vagy e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed
a) a Magyarország területén székhellyel rendelkező személy és szervezet által Magyarország területén végzett
aa) befektetési szolgáltatási tevékenységre,
ab) befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatásra (a továbbiakban: kiegészítő szolgáltatás), és
ac) árutőzsdei szolgáltatásra,
b) a Magyarország területén székhellyel rendelkező vállalkozás az Európai Unió más tagállamában vagy más
EGT-állam területén végzett határon átnyúló vagy fióktelep formájában folytatott
ba) befektetési szolgáltatási tevékenységére, és
bb) kiegészítő szolgáltatására,
c) a Magyarország területén külföldi (EGT-államban vagy harmadik országban székhellyel rendelkező) vállalkozás
által fióktelep formájában folytatott
ca) befektetési szolgáltatási tevékenységre, és
cb) kiegészítő szolgáltatásra,
d) a Magyarország területén más EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás által határon átnyúló szolgáltatás
formájában folytatott
da) befektetési szolgáltatási tevékenységre, és
db) kiegészítő szolgáltatásra, valamint
e) az a)–d) pontban szereplők e törvény szerinti felügyeletére.
(2) Ha nemzetközi szerződés vagy e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed
a) a Magyarország területén székhellyel rendelkező adatszolgáltató által Magyarország területén végzett
adatszolgáltatási tevékenységre,
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b) a Magyarország területén székhellyel rendelkező adatszolgáltató az Európai Unió más tagállamában vagy más
EGT-állam területén végzett határon átnyúló vagy fióktelep formájában folytatott adatszolgáltatási tevékenységére,
c) a Magyarország területén külföldi (EGT-államban vagy harmadik országban székhellyel rendelkező)
adatszolgáltató által fióktelep formájában folytatott adatszolgáltatási tevékenységre,
d) a Magyarország területén más EGT-államban székhellyel rendelkező adatszolgáltató által határon átnyúló
szolgáltatás formájában folytatott adatszolgáltatási tevékenységre, és
e) az a)–d) pontban szereplők e törvény szerinti felügyeletére,
ha a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint a belső
piac szempontjából korlátozott jelentőségűek.”
46. §

(1) A Bszt. 2. § f ) és g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„f ) arra a személyre vagy szervezetre, aki vagy amely árualapú származtatott termékkel, kibocsátási egységgel
vagy arra vonatkozó származtatott termékkel – ideértve az árjegyzőket is – sajátszámlás kereskedést folytat,
annak kivételével, aki vagy amely ügyfélmegbízás végrehajtása során végez sajátszámlás kereskedést feltéve, hogy:
fa) egyedi és összesített alapon az e pont szerinti tevékenysége – csoportszinten figyelembe véve –
a főtevékenységéhez képest kiegészítő jellegű tevékenység,
fb) nem tartozik olyan csoporthoz, amelynek főtevékenysége az e törvény szerinti befektetési szolgáltatási
tevékenység vagy a Hpt. szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység nyújtása, vagy árualapú származtatott ügyletek
vonatkozásában végzett árjegyzői tevékenység,
fc) nem alkalmaz nagy sebességű algoritmikus kereskedési technikát, és
fd) kérésre tájékoztatja a Felügyeletet arról, hogy milyen alapon értékeli úgy, hogy az e pont szerinti tevékenysége
főtevékenységéhez képest kiegészítő jellegű tevékenység,
g) arra a személyre vagy szervezetre, aki vagy amely árualapú származtatott termékkel, kibocsátási egységgel vagy
arra vonatkozó származtatott termékkel – sajátszámlás kereskedés kivételével – nyújt befektetési szolgáltatási
tevékenységet főtevékenysége szerinti ügyfelei vagy partnerei számára, feltéve, hogy
ga) egyedi és összesített alapon az e pont szerinti tevékenysége – csoportszinten figyelembe véve –
a főtevékenységéhez képest kiegészítő jellegű tevékenység,
gb) nem tartozik olyan csoporthoz, amelynek főtevékenysége az e törvény szerinti befektetési szolgáltatási
tevékenység vagy a Hpt. szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység nyújtása, vagy árualapú származtatott ügyletek
vonatkozásában végzett árjegyzői tevékenység,
gc) nem alkalmaz nagy sebességű algoritmikus kereskedési technikát, és
gd) kérésre tájékoztatja a Felügyeletet arról, hogy milyen alapon értékeli úgy, hogy az e pont szerinti tevékenysége
főtevékenységéhez képest kiegészítő jellegű tevékenység,”
(2) A Bszt. 2. §-a a következő m) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„m) az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és
az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi
rendelet 2. cikk (1) bekezdés e) pontjában meghatározott közösségi finanszírozási szolgáltatókra.”

47. §

(1) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„1a. adatszolgáltató: a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (1) bekezdés 36a. pontjában
meghatározott fogalom,”
(2) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 16b. ponttal egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„16b. elektronikus formátum: a papírtól eltérő bármely tartós adathordozó,”
(3) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 34e. ponttal egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„34e. kiegészítési záradék: olyan záradék, amely a befektető védelmére irányul annak biztosítása révén, hogy
a kötvény lejárat előtti visszaváltása esetén a kibocsátó köteles a kötvényt birtokló befektetőnek kifizetni
– a visszaváltott kötvény tőkeösszege mellett – azon kamatszelvények nettó jelenértékét, amelyekre akkor lett volna
jogosult, ha a kötvény lejárat előtti beváltására nem kerül sor,”
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(4) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„47. mezőgazdasági áru alapú származtatott ügyletek: a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének
létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és az 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül
helyezéséről szóló, 2013. december 17-i 1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban:
1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet) 1. cikkében, I. mellékletének I–XX. részében és XXIV. rész
1. szakaszában felsorolt termékekhez, valamint a halászati és akvakultúra-termékek piacának közös szervezéséről,
az 1184/2006/EK és az 1224/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról, valamint a 104/2000/EK tanácsi rendelet
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2013. december 11-i 1379/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
I. mellékletében felsorolt termékekhez kapcsolódó származtatott ügyletek,”
(5) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 51a. ponttal egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„51a. pénzügyi eszközök közötti váltás: egy pénzügyi eszköz eladása és egy másik pénzügyi eszköz vétele vagy egy
meglévő pénzügyi eszközt érintő módosításra vonatkozó jog gyakorlása,”
(6) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 51b. ponttal egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„51b. pénzügyi vállalkozás: az (EU) 2019/2033 rendelet 4. cikk (1) bekezdés 14. pontjában meghatározott fogalom,”
(7) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 65b. ponttal egészül ki:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„65b. túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport: olyan csoport, amelynek főtevékenysége nem az e törvény
szerinti befektetési szolgáltatási tevékenység vagy a Hpt. szerinti pénzügyi szolgáltatási tevékenység nyújtása,
vagy árualapú származtatott ügyletek vonatkozásában végzett árjegyzői tevékenység,”
(8) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 69a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„69a. ügyvezető: a befektetési vállalkozással és az adatszolgáltatóval munkaviszonyban álló, a befektetési vállalkozás,
adatszolgáltató vezetésére kinevezett első számú vezető, valamint a befektetési vállalkozás, adatszolgáltató
irányításában részt vevő olyan további személy, akit a befektetési vállalkozás, adatszolgáltató létesítő okirata vagy
a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg,”
(9) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 99. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„99. vezető testület: a befektetési vállalkozás, adatszolgáltató igazgatósága és felügyelőbizottsága, valamint annak
vezetői és tagjai, ideértve a fióktelep formájában működő befektetési vállalkozás, adatszolgáltató vezető állású
személyeit is,”
48. §		
A Bszt. 8. § (5) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenység végzése és kiegészítő szolgáltatás nyújtása mellett
kizárólag)
„i) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti páneurópai egyéni nyugdíjtermék szolgáltatást,
illetve forgalmazást”
(folytathat.)
49. §		
A Bszt. 17/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A befektetési vállalkozás mentesül az (1)–(4) bekezdésben, valamint a 40. § (2) és (3) bekezdésében
meghatározott követelmények alól, ha az általa nyújtott befektetési szolgáltatási tevékenység olyan kötvényekhez
kapcsolódik, amelyek a kiegészítési záradékon kívül nem tartalmaznak más beágyazott származtatott terméket,
vagy ha a pénzügyi eszközöket kizárólag elfogadható partnerek részére értékesítik vagy forgalmazzák.”
50. §		
A Bszt. 22/B. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 116/A. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében szakmai képesítésként fogadható el:]
„b) a középiskolai végzettség és
ba) a banki, befektetési termékértékesítői szakképesítés,
bb) a pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítés,
bc) a tőzsdei szakvizsga,
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bd) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevél,
be) a ba)–bd) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítés, vagy”
51. §		
A Bszt. 24/G. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A jogsértések jelentésére vonatkozó rendelkezéseket az adatszolgáltatókra is alkalmazni kell.”
52. §

(1) A Bszt. 40. §-a a következő (6a) és (6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodást olyan távközlési eszköz
igénybevételével kötik meg, amely nem teszi lehetővé a költségekkel és díjakkal kapcsolatos előzetes tájékoztatást,
a befektetési vállalkozás a költségekkel és díjakkal kapcsolatos tájékoztatást az ügyletkötést követően indokolatlan
késedelem nélkül elektronikus formában vagy – lakossági ügyfél kérésére – papíron is megadhatja, feltéve, hogy
a következő feltételek teljesülnek:
a) az ügyfél beleegyezett, hogy az ügylet megkötését követően indokolatlan késedelem nélkül kapja meg
a tájékoztatást; és
b) a befektetési vállalkozás megadta azt a választási lehetőséget az ügyfél számára, hogy a tájékoztatás átvételéig
elhalassza az ügylet megkötését.
(6b) A (6) bekezdésben foglalt követelményeken túlmenően a befektetési vállalkozás köteles lehetőséget biztosítani
az ügyfélnek arra, hogy a költségekkel és díjakkal kapcsolatos tájékoztatást telefonon kapja meg az ügylet
megkötését megelőzően.”
(2) A Bszt. 40. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) A befektetési vállalkozás az e törvényben előírt valamennyi, az ügyfeleknek vagy potenciális ügyfeleknek
nyújtandó információt elektronikus formátumban adja át, kivéve akkor, ha lakossági ügyfél vagy potenciális
lakossági ügyfél papíralapú tájékoztatást kért, amely esetben ezeket az információkat papíron, díjmentesen
kell megadni. A befektetési vállalkozás tájékoztatja a lakossági ügyfeleket vagy potenciális lakossági ügyfeleket,
hogy lehetőségük van papíron megkapni az információkat.
(7b) Azokat a meglévő lakossági ügyfeleket, akik papíron kapják meg az e törvény szerint nyújtandó információkat,
a befektetési vállalkozás az elektronikus formátumban történő elküldés előtt legalább nyolc héttel tájékoztatja arról,
hogy a továbbiakban elektronikus formátumban kapják meg az információkat. A befektetési vállalkozás tájékoztatja
e lakossági ügyfeleket, hogy választásuk szerint továbbra is kaphatnak papíralapú tájékoztatást, vagy áttérhetnek
az elektronikus formátumú tájékoztatásra. A befektetési vállalkozás tájékoztatja továbbá a meglévő lakossági
ügyfeleket, hogy ha a nyolchetes időszak során nem kérik a papíralapú tájékoztatás folytatását, akkor automatikusan
elektronikus formátumban fogják megkapni az információkat. Azokat a meglévő ügyfeleket, akik már elektronikus
formátumban kapják meg az e törvény szerint nyújtandó információkat, nem szükséges tájékoztatni.”

53. §		
A Bszt. 41. §-a a következő (7a) és (7b) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az ügyfeleknek portfóliókezelési vagy egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő
szolgáltatást nyújtó befektetési vállalkozás részére harmadik fél által végzett elemzés akkor tekintendő a 40. §
(1) bekezdés szerinti kötelezettségek teljesítésének, ha:
a) a végrehajtási vagy elemzési szolgáltatások nyújtását megelőzően a befektetési vállalkozás és az elemzés
szolgáltatója megállapodást kötött, amely azonosítja, hogy a végrehajtási szolgáltatásokhoz és elemzéshez
kapcsolódó bármely összevont költség vagy közös kifizetés mely része tulajdonítható az elemzésnek;
b) a befektetési vállalkozás tájékoztatja ügyfeleit az elemzés szolgáltatója részére teljesített, végrehajtási
szolgáltatásokhoz és elemzéshez kapcsolódó közös kifizetésekről; valamint
c) az összevont költségek vagy a közös kifizetés tárgyát képező elemzést olyan kibocsátókat érintően végzik,
amelyek piaci kapitalizációja az elemzést megelőző 36 hónapos időszakban – az év végi jegyzésekben kifejezettek
alapján, azokban az években, amikor tőzsdén vannak vagy voltak jegyezve vagy a saját tőkéjük alapján, azokban
a pénzügyi években, amikor nincsenek vagy nem voltak tőzsdén jegyezve – nem haladta meg az 1 milliárd eurót.
(7b) A (7a) bekezdés alkalmazásában elemzés alatt olyan elemzési anyagok vagy szolgáltatások értendők, amelyek
egy vagy több pénzügyi eszközre vagy egyéb eszközökre, illetve pénzügyi eszközök kibocsátóira vagy potenciális
kibocsátóira vonatkoznak, vagy amelyek szorosan kapcsolódnak egy konkrét iparághoz vagy piachoz oly módon,
hogy az ezen iparághoz vagy piachoz tartozó pénzügyi eszközökkel, egyéb eszközökkel vagy kibocsátókkal
kapcsolatos nézetekről nyújtanak tájékoztatást. Az elemzés magában foglalja az olyan anyagokat vagy
szolgáltatásokat is, amelyek
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a) kifejezetten vagy implicit módon egy befektetési stratégiát ajánlanak vagy javasolnak, és megalapozott
véleményt adnak pénzügyi eszközök vagy egyéb eszközök jelenlegi vagy jövőbeni értékéről vagy áráról, vagy
b) egyéb jellegű elemzést, eredeti megállapításokat tartalmaznak, és új vagy meglévő információk alapján olyan
következtetéseket vonnak le, amelyek használhatók a befektetési stratégiához, valamint relevánsak és hozzáadott
értéket tudnak biztosítani a befektetési vállalkozás azon döntéseihez, amelyeket az adott elemzésért fizető ügyfelek
nevében hoz.”
54. §		
A Bszt. a következő 41/A. §-sal egészül ki:
„41/A. § (1) A 40. § (5) bekezdés c) pontjában megállapított követelmények a befektetési tanácsadás és
portfóliókezelési szolgáltatás kivételével nem alkalmazandók a szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra.
(2) A 44. § (1b) és (3)–(5) bekezdésében, valamint a 67. §-ban és 69. §-ban megállapított követelmények nem
alkalmazandók a szakmai ügyfelek részére nyújtott szolgáltatásokra, kivéve, ha a szakmai ügyfél elektronikus
formátumban vagy papíron arról tájékoztatja a befektetési vállalkozást, hogy élni kíván a 44. § (1b) és
(3)–(5) bekezdésében, valamint a 67. §-ban és 69. §-ban biztosított jogokkal.
(3) A befektetési vállalkozás nyilvántartást vezet az ügyfelek (2) bekezdés szerint tett nyilatkozatairól.”
55. §		
A Bszt. 42. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„42. § Ha e törvény a befektetési vállalkozás számára tartós adathordozón teljesítendő tájékoztatási
kötelezettséget ír elő, e kötelezettségét a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 3. cikkében
meghatározottaknak megfelelően teljesíti.”
56. §		
A Bszt. 44. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Pénzügyi eszközök közötti váltást érintő befektetési tanácsadás vagy portfóliókezelés nyújtása esetén,
a befektetési vállalkozás beszerzi az ügyfél befektetésével kapcsolatos szükséges információkat, és elemzi
a pénzügyi eszközök közötti váltás költségeit és előnyeit. Befektetési tanácsadás nyújtása esetén a befektetési
vállalkozás tájékoztatja az ügyfelet, hogy a pénzügyi eszközök közötti váltás hasznai meghaladják-e az ilyen váltás
költségeit.”
57. §		
A Bszt. 51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A befektetési vállalkozásnak az 5. § (1) bekezdés a)–c) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási
tevékenysége és ehhez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatása esetében – ha azt az (1) bekezdésben meghatározott
elfogadható partner számára nyújtja – a 40. § (1)–(7) és (8) bekezdésében, a 41. §-ban, a 43–46. §-ban, az 55. §-ban,
a 62. §-ban, a 63. §-ban, a 64. § (1) bekezdésében, a 67. §-ban, valamint a 69. §-ban foglaltakat nem kell alkalmaznia.”
58. §		
A Bszt. 98. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Ha adatszolgáltatási tevékenységet végző részére könyvvizsgáló jogszabályi kötelezettség alapján előírt
feladatot lát el, e § alkalmazandó azzal, hogy ahol a rendelkezés befektetési vállalkozást említ, ott adatszolgáltatási
tevékenységet végzőt kell érteni.”
59. §		
A Bszt. 120. § f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem jelenti az értékpapírtitok sérelmét)
„f ) a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületének írásbeli
hozzájárulásával a befektetési vállalkozásban, az árutőzsdei szolgáltatóban minősített befolyással rendelkező vagy
az ilyen befolyást szerezni kívánó személynek vagy szervezetnek, a szerződéses kötelezettségek állományának
átruházásáról szóló megállapodás szerinti átvevő társaságnak, vagy ezek tulajdonosa által felhatalmazott
könyvvizsgálónak, jogi vagy más szakértőnek történő adatátadás,”
60. §		
A Bszt. az „A panaszkezelés” alcímet követően a következő alcímmel egészül ki:

„A páneurópai egyéni nyugdíjtermék szolgáltatásával és forgalmazásával kapcsolatos rendelkezések
122. § A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) szolgáltatására és forgalmazására e törvény rendelkezéseit
az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló
2007. évi CXVII. törvény VI. Fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
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61. §		
A Bszt. 123. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az a befektetési vállalkozás, amely árualapú származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel,
illetve ezek származtatott eszközeivel kereskedési helyszínen kívül kereskedik,
a) annak a kereskedési helyszínnek a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának (e bekezdés alkalmazásában:
központi illetékes hatóság) a részére, ahol a legnagyobb mértékű forgalom bonyolódik, amennyiben
az árualapú származtatott termékekkel, a kibocsátási egységekkel, illetve ezek származtatott eszközeivel több
– különböző EGT-államban lévő – kereskedési helyszínen kereskednek, vagy
b) – központi illetékes hatóság hiányában – annak a kereskedési helyszínnek a hatáskörrel rendelkező felügyeleti
hatóságának a részére, amelyen az árualapú származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel, illetve ezek
származtatott eszközeivel kereskednek
legalább naponta rendelkezésre bocsátja az általa, ügyfelei által, valamint – a végső ügyfél eléréséig – azok ügyfelei
által a kereskedési helyszínen kereskedett árualapú származtatott termékekben, kibocsátási egységekben, illetve
ezek származtatott eszközeiben és a gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén kívüli származtatott ügyletekben tartott
pozíciók teljes bontását, összhangban a 600/2014/EU rendelet 26. cikkével és adott esetben az 1227/2011/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikkével.”
62. §		
A Bszt. 144/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pozíciókezelési kontrollmechanizmus legalább az alábbi hatásköröket foglalja magában:
a) a tagok és ügyfelek nyitott pozícióinak nyomon követése;
b) a tagoktól és ügyfelektől származó mindazon információ – így többek között minden dokumentum – beszerzése,
amely a vállalt pozíció vagy kitettség nagyságára és rendeltetésére, továbbá a tényleges tulajdonosokra, bármely
együttes fellépéssel kapcsolatos megegyezésre, valamint az alapul szolgáló eszközök piacán meglévő bármely
kapcsolódó eszközre vagy kötelezettségre vonatkozik, beleértve adott esetben azokat a pozíciókat amelyeket
az ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező árualapú származtatott
termékekben, más kereskedési helyszíneken vagy gazdaságilag egyenértékű tőzsdén kívüli ügyletekben, tagokon és
résztvevőkön keresztül tartanak;
c) egy adott tag, illetve ügyfél kötelezése arra, hogy – ideiglenesen vagy tartósan – lezárja vagy csökkentse
pozícióját, és a megfelelő intézkedés egyoldalú megtétele a lezárás vagy a csökkentés biztosítása érdekében,
amennyiben az adott tag, illetve ügyfél nem tesz eleget a felszólításnak; valamint
d) adott esetben az érintett tag, illetve ügyfél kötelezése arra, hogy megállapodás szerinti áron és mértékben
ideiglenesen, a jelentős vagy domináns pozíciójából fakadó hatások mérséklésének kifejezett szándékával
irányítson vissza likviditást a piacra.”
63. §		
A Bszt. 144/B. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A pozíciók jelentése nem vonatkozik az olyan részvényen és kötvényen kívüli átruházható értékpapírra, amely
feljogosít bármely ilyen átruházható értékpapír megszerzésére vagy eladására, vagy átruházható értékpapírokra,
devizákra, kamatlábakra vagy hozamokra, árucikkekre vagy más indexekre vagy mértékekre történő hivatkozással
meghatározott készpénzzel történő teljesítésre ad lehetőséget, amely áruhoz vagy a 6. § j) és k) pontjában felsorolt
alaptermékhez kapcsolódik.”
64. §		
A Bszt. 154/H. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„154/H. § (1) A 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdésében meghatározottak
szerint a belső piac szempontjából korlátozott jelentőségű adatszolgáltató, befektetési vállalkozás és
piacműködtető adatszolgáltatási tevékenységet a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben
meghatározott engedéllyel végezhet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti engedélyt a Felügyelet adja ki.
(3) Az adatszolgáltatási tevékenység engedélyezésének, az engedély visszavonásának és az adatszolgáltatók
működésének részletes feltételeit a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet tartalmazza.”
65. §

(1) A Bszt. 157/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet az Európai Értékpapír-piaci Hatóság által meghatározott számítási módszertannal összhangban
világos mennyiségi küszöbértékeket megtestesítő pozíciólimiteket állapít meg és alkalmaz a kereskedési
helyszíneken kereskedett mezőgazdasági árualapú származtatott termékekre és a kritikus vagy jelentős árualapú
származtatott termékekre, valamint a gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén kívüli (OTC) ügyletekre vonatkozóan egy
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adott személy által bármely időpontban tartható nettó pozíció nagysága tekintetében. Az árualapú származtatott
termékek akkor tekinthetők kritikusnak vagy jelentősnek, ha a záró pozícióval rendelkezők összes nettó pozíciójának
összege megegyezik nyitott pozíciójuk nagyságával, és egy egyéves időszakra vetítve, átlagosan legalább
300 000 tételt tesz ki.”
(2) A Bszt. 157/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A pozíciólimitek nem alkalmazandók
a) az olyan – a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 9. pontjában meghatározott –
nem pénzügyi szerződő fél által vagy annak nevében tartott pozíciókra, amelyekről objektíven mérhető adatok
alapján megállapítható, hogy csökkentik e nem pénzügyi szerződő fél kereskedelmi tevékenységéhez közvetlenül
kapcsolódó kockázatokat,
b) egy túlnyomórészt üzleti jellegű vállalkozáscsoport részét képező és a túlnyomórészt üzleti jellegű
vállalkozáscsoport nem pénzügyi szervezete nevében eljáró pénzügyi szervezet által vagy annak nevében tartott
pozíciókra, ha e pozíciók objektíven mérhető módon csökkentik az említett nem pénzügyi szervezet kereskedelmi
tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó kockázatokat,
c) a pénzügyi és nem pénzügyi szerződő felek által tartott olyan pozíciókra, amelyek objektíven mérhető módon
olyan ügyletekből erednek, amelyek egy kereskedési helyszínre vonatkozó likviditás biztosításával kapcsolatos
kötelezettségek teljesítésére szolgálnak, illetve
d) olyan részvényen és kötvényen kívüli átruházható értékpapírra, amely feljogosít bármely ilyen átruházható
értékpapír megszerzésére vagy eladására, vagy átruházható értékpapírokra, devizákra, kamatlábakra vagy
hozamokra, árucikkekre vagy más indexekre vagy mértékekre történő hivatkozással meghatározott készpénzzel
történő teljesítésre ad lehetőséget, amely áruhoz vagy a 6. § j) és k) pontjában felsorolt alaptermékhez kapcsolódik.”
(3) A Bszt. 157/A. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Amennyiben ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező mezőgazdasági
árualapú származtatott termékkel több EGT-állam kereskedési helyszínein jelentős nagyságrendben kereskednek,
vagy amennyiben ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező kritikus vagy
jelentős árualapú származtatott termékkel több EGT-állam kereskedési helyszínein kereskednek, és a legnagyobb
mértékű forgalom magyarországi székhelyű kereskedési helyszínen bonyolódik, a Felügyelet (ez esetben mint
központi illetékes hatóság) egységes pozíciólimitet állapít meg, amelyet az adott termék esetében minden
kereskedésre alkalmazni kell. A Felügyelet az alkalmazandó egységes pozíciólimitről és ezen egységes pozíciólimit
esetleges felülvizsgálatáról konzultációt folytat a többi olyan kereskedési helyszín felügyeleti hatóságával
(e bekezdés alkalmazásában a továbbiakban: érintett felügyeleti hatóság), ahol e mezőgazdasági árualapú
származtatott termékkel jelentős nagyságrendben kereskednek vagy ahol ezen kritikus vagy jelentős árualapú
származtatott termékkel kereskednek. Amennyiben a Felügyelet és az érintett felügyeleti hatóságok nem jutnak
megegyezésre, az érintett felügyeleti hatóságok írásban teljeskörűen és részletesen kifejtik azon indokokat, amelyek
alapján úgy ítélik meg, hogy az (1) és (2) bekezdésben meghatározott előírások nem teljesülnek. A Felügyelet és
az érintett felügyeleti hatóságok közötti nézeteltérés esetén az Európai Értékpapír-piaci Hatóság az európai
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és
a 2009/77/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1095/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 19. cikke szerinti hatáskörében jár el a vitarendezés érdekében.”
(4) A Bszt. 157/A. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A Felügyelet együttműködik más EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságaival
a) magyarországi székhelyű kereskedési helyszínen kereskedett
aa) olyan – ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező – mezőgazdasági
árualapú származtatott termékek tekintetében, amelyekkel több EGT-állam kereskedési helyszínein jelentős
nagyságrendben kereskednek, vagy
ab) olyan – ugyanazon alaptermékhez kapcsolódó és ugyanazon jellemzőkkel rendelkező – kritikus vagy jelentős
árualapú származtatott termékek tekintetében, amelyekkel több EGT-állam kereskedési helyszínein kereskednek,
illetve
b) olyan – a Felügyelet hatásköre alatt álló – személyek tekintetében, akik vagy amelyek az a) pont szerinti
származtatott termékek pozícióbirtokosai,
többek között a vonatkozó adatok egymással való megosztásával, az egységes pozíciólimit nyomon követésének és
érvényesítésének lehetővé tétele érdekében.”
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(5) A Bszt. 157/A. § (15) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(15) A Felügyelet az e §-nak megfelelően megállapított pozíciólimitek túllépése esetén az alábbiak tekintetében
élhet szankcionálási hatáskörével:
a) a területén vagy külföldön található vagy működő személyek által tartott azon pozíciók, amelyek túllépik azokat
a mezőgazdasági árualapú származtatott termékekre és a kritikus vagy jelentős árualapú származtatott termékekre
vonatkozó limiteket, amelyeket a Felügyelet állapított meg a területén található vagy működő kereskedési
helyszíneken kereskedett termékek vagy az azokkal gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén kívüli (OTC) árualapú
származtatott ügyletek tekintetében;
b) a területén található vagy működő személyek által tartott azon pozíciók, amelyek túllépik a mezőgazdasági
árualapú származtatott termékekre és a kritikus vagy jelentős árualapú származtatott termékekre vonatkozóan más
EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által megállapított limiteket.”
66. §		
A Bszt. 159. § (1a) és (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek, és a § a következő (1c) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) A Felügyelet a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdésében meghatározottak
szerint a belső piac szempontjából korlátozott jelentőségű adatszolgáltatókról naprakész nyilvántartást vezet, amely
tartalmazza a tevékenység végzésére jogosító engedélyeket és a vezető testület tagjait.
(1b) Ha a Felügyelet visszavont egy (1) bekezdés szerinti engedélyt, úgy az arról szóló tájékoztatást a honlapján
5 éven át közzéteszi.
(1c) A nyilvántartás a nyilvánosság számára hozzáférhető.”
67. §		
A Bszt. 164. § (12) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(12) E § rendelkezéseit alkalmazni kell a befektetési holding társaságra, a vegyes pénzügyi holding társaságra,
a vegyes tevékenységű holding társaságra, az adatszolgáltatókra, valamint ezek vezető állású személyére.”
68. §

(1) A Bszt. 182. §-a a következő (26)–(28) bekezdéssel egészül ki:
„(26) A Felügyelet jár el a 2021. szeptember 30-ig benyújtott adatszolgáltatási tevékenység engedélyezésére
vonatkozó kérelem ügyében.
(27) Minden olyan adatszolgáltatóra vonatkozóan, amely a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
2. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint nem minősül a belső piac szempontjából korlátozott
jelentőségűnek, a Felügyelet legkésőbb 2022. január 1-jéig az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára átad
minden rendelkezésére álló adatot és eredeti dokumentációt vagy annak hiteles másolatát.
(28) Azt a befektetési vállalkozással, árutőzsdei szolgáltatóval vagy közvetítővel munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személyt, aki 2021. december 31-én megfelelt
a 22/B. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményeknek, úgy kell tekinteni, hogy 2022. január 1-jét
követően is megfelel a 116/A. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében szakmai képesítésként elfogadható
követelményeknek.”
(2) A Bszt. 182. §-a a következő (29) bekezdéssel egészül ki:
„(29) A 123. § (11) bekezdése 2022. február 28. és 2023. február 28. között nem alkalmazandó.”

69. §

(1) A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„l) a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1504
európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
(2) A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„m) a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv
(Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról
szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
(3) A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következő n) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„n) a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében,
valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében,
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a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló, 2021. február 16-i
(EU) 2021/338 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
(4) A Bszt. 183. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„f ) a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és
tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
70. §

(1) A Bszt.
a)
3/A. § (1) bekezdésében a „pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló
2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 600/2014/EU
rendelet)” szövegrész helyébe a „600/2014/EU rendelet” szöveg,
b)
4. § (2) bekezdés 49b. pontjában az „az 1227/2011/EU rendelet” szövegrész helyébe az „a nagykereskedelmi
energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU európai parlamenti
és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg,
c)
8/A. § (1) bekezdés b) pontjában az „ötmilliárd” szövegrész helyébe a „harmincmilliárd” szöveg,
d)
120. § v) pontjában, 120/A. § (2) és (3) bekezdésében a „hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző” szövegrész
helyébe a „hitelintézet, valamint a Hpt. 15/A. § szerinti külön jóváhagyást kapott pénzügyi holding társaság
Hpt. szerinti ellenőrző” szöveg és
e)
164/A. § (7) bekezdésében a „rendelet” szövegrész helyébe az „európai parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg
lép.
(2) A Bszt.
a)
22/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „tanúsítvány” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítvány” szöveg,
b)
22/B. § (3) bekezdésében a „tanúsítványt” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványt” szöveg,
c)
159/A. § (1) bekezdésében a „tanúsítvány” szövegrész helyébe a „bizonyítvány”, a „tanúsítványokról”
szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványokról” szöveg és
d)
159/A. § (8) és (10) bekezdésében, 180. § (2) bekezdés b) pontjában a „tanúsítvány” szövegrész helyébe
a „hatósági bizonyítvány” szöveg
lép.

71. §		
Hatályát veszti a Bszt.
a)
4. § (2) bekezdés 1c. pontja, 1d. pontja és 11c. pontja,
b)
6/A. §-a,
c)
XXV/C. Fejezet címében az „ÉS MŰKÖDÉSI” szövegrész és
d)
154/I–154/P. §-a.

5. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
72. §		
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 3. § (2) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MNB elsődleges céljának veszélyeztetése nélkül támogatja a pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának
fenntartását, ellenállóképességének növelését, a gazdasági növekedéshez való fenntartható hozzájárulásának
biztosítását és a rendelkezésére álló eszközökkel a Kormány gazdaság-, valamint a környezeti fenntarthatósággal
kapcsolatos politikáját.”
73. §

(1) Az MNBtv. 40. §-a a következő (36) bekezdéssel egészül ki:
„(36) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az (EU) 2016/1011 rendeletnek
az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és egyes megszűnő referenciamutatók
helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról
szóló, 2021. február 10-i (EU) 2021/168 európai parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 5. pontjában meghatározott,
az (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet 23b. cikk (5) bekezdés a) pontja szerinti értékelést.”
(2) Az MNBtv. 40. §-a a következő (37) bekezdéssel egészül ki:
„(37) Az MNB a 39. § (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében ellátja az európai közösségi
finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv
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módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásával járó
feladatokat.”
(3) Az MNBtv. 40. §-a a következő (38) bekezdéssel egészül ki:
„(38) Az MNB a 39. § (1) bekezdés c), i), k)–m) pontjában meghatározott feladatai során ellátja a páneurópai
egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtását.”
74. §		
Az MNBtv. 43. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB a honlapján közzéteszi)
„d) a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezetek tőkeszükséglet számításának felügyeleti
felülvizsgálata és értékelése során alkalmazott feltételeket és módszereket, ideértve az arányosság elvének
alkalmazására vonatkozó feltételeket is,”
75. §		
Az MNBtv. 49/B. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az iratbetekintés során az arra jogosult – díj- és költségmentesen – másolatot, kivonatot készíthet, elektronikus
másolatot kérhet, vagy elektronikus adathordozón kérheti az adatok rögzítését és átadását, vagy olyan papíralapú
másolatot kérhet, amelyet az MNB kérelemre hitelesít.”
76. §		
Az MNBtv. 49/C. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 23. §-a alapján
hozott határozat a (2) bekezdésben foglaltakon kívül tartalmazza az arról szóló tájékoztatást is, hogy a határozatot
az MNB a honlapján közzéteszi.”
77. §		
Az MNBtv. 49/D. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Biztosítási intézkedésként, ideiglenes biztosítási intézkedésként az MNB
a) pénz vagy pénzügyi eszközök zárolását,
b) egyéb ingó vagy ingatlan eszközök tekintetében elidegenítési vagy terhelési tilalmat, vagy
c) piacfelügyeleti eljárásban elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét
rendelhet el.
(5) A biztosítási intézkedést, illetve ideiglenes biztosítási intézkedést az MNB visszavonja, ha az elrendelésének oka
megszűnt.”
78. §		
Az MNBtv. 50. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés nem alkalmazható az alapítási, a tevékenységi engedélyezési, valamint a minősített befolyás
megszerzésére irányuló eljárásokban, amelyek során az ügyfél köteles az iratok hiteles magyar nyelvű fordítását
biztosítani azzal, hogy az Európai Unió bármely hivatalos nyelvéről történő fordítás esetén elfogadott a szakfordító
vagy szakfordító-lektor képesítéssel rendelkezők által készített fordítás.”
79. §

(1) Az MNBtv. 53. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározottakat meghaladóan az MNB a Hpt. 185. §-a és 189–192. §-a, a Tpt. 400. §
(1) bekezdés o) pont 2. alpontja, a Tpt. 400. § (1) bekezdés w) pontja, a Tpt. 400. § (2) bekezdése, a Bszt. 164. §-a,
a Kbftv. 174/A. §-a, a Bit. 291. § és 431. §-a, az Fnytv. 64. § (1) bekezdése és 85/D. §-a, az Mpt. 110. § (1) bekezdése,
valamint az Öpt. 65. § (3) bekezdése alapján hozott, (1) bekezdés szerint közzétett, véglegessé vált határozatában
megjelöli a jogsértő természetes személy nevét is.”
(2) Az MNBtv. 53. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdésben meghatározottakat meghaladóan az MNB a Hpt. 185. §-a és 189–192. §-a, a Jht. 23. §-a,
a Tpt. 400. § (1) bekezdés o) pont 2. alpontja, a Tpt. 400. § (1) bekezdés w) pontja, a Tpt. 400. § (2) bekezdése,
a Bszt. 164. §-a, a Kbftv. 174/A. §-a, a Bit. 291. § és 431. §-a, az Fnytv. 64. § (1) bekezdése és 85/D. §-a, az Mpt. 110. §
(1) bekezdése, valamint az Öpt. 65. § (3) bekezdése alapján hozott, (1) bekezdés szerint közzétett, véglegessé vált
határozatában megjelöli a jogsértő természetes személy nevét is.
(1b) Az MNB Jht. 23. §-a alapján hozott határozata elleni jogorvoslati eljárás során hozott, az (1) bekezdés e) pontja
szerinti jogerős ítélet rendelkező részét az MNB indokolatlan késedelem nélkül teszi közzé honlapján.”
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(3) Az MNBtv. 53. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az MNB az intézkedést, illetve kivételes intézkedést tartalmazó határozatát az ügyfél részére történő
kézbesítést követően indokolatlan késedelem nélkül teszi közzé.”
(4) Az MNBtv. 53. §-a a következő (5d) bekezdéssel egészül ki:
„(5d) Ha az MNB a Jht. 23. §-ának megsértése miatt alkalmazott intézkedésről, illetve kivételes intézkedésről szóló
határozatát az anonimitás megőrzésével teszi közzé, a releváns adatok közzétételét elhalaszthatja, amíg a közzététel
ellen szóló okok meg nem szűnnek.”
80. §		
Az MNBtv. 64. § (2) bekezdés c) pont ca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az MNB)
(a d) pontban foglaltakat ide nem értve)
„ca) hitelintézetnél, biztosítónál, viszontbiztosítónál, elektronikuspénz-kibocsátó intézménynél, pénzforgalmi
intézménynél, befektetési vállalkozásnál, árutőzsdei szolgáltatónál, befektetési alapkezelőnél, tőzsdénél,
a 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk (3) bekezdésében meghatározottak szerint a belső piac
szempontjából korlátozott jelentőségű adatszolgáltatónál, valamint a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya
alá tartozó olyan személynél és szervezetnél, amelyre kiterjed az összevont alapú felügyelet (a továbbiakban:
pénzügyi csoport) legalább háromévente,”
(átfogó vizsgálatot folytat le.)
81. §		
Az MNBtv. 90. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Az MNB piacfelügyeleti eljárást indít)
„f ) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti „páneurópai egyéni nyugdíjtermék” vagy
„PEPP” megjelölést viselő termékek nyilvántartásba vétel nélkül történő kínálásának, illetve forgalmazásának
gyanúja esetén.”
82. §		
Az MNBtv. a következő 91/A. §-sal egészül ki:
„91/A. § (1) Az MNB piacfelügyeleti eljárásában az érdemi döntés meghozataláig terjedő időtartamra ideiglenes
biztosítási intézkedésként elrendelheti az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus hírközlő
hálózat útján közzétett adatnak (a továbbiakban: elektronikus adat), amelynek hozzáférhetővé tétele engedély
nélkül vagy bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, tőzsdei,
árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, központi értéktári, önkéntes kölcsönös biztosító pénztári,
magánnyugdíjpénztári, biztosítási, viszontbiztosítási, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltatói, befektetési szolgáltatási
tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, közvetítői (ügynöki) tevékenység kifejtését készíti, illetve segíti elő, ha
a piacfelügyeleti eljárásban vizsgált személy vagy szervezet ügyfelei (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban:
befektetők) érdekeit a közzétett adat veszélyezteti.
(2) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele az elektronikus adat feletti rendelkezési jog ideiglenes
korlátozása és az adathoz való hozzáférés ideiglenes megakadályozása.
(3) Az MNB elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételről szóló döntésének kötelezettje
– annak megjelölése nélkül – valamennyi elektronikus hírközlési szolgáltató.
(4) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének végrehajtását a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság (a továbbiakban: NMHH) az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.)
alapján szervezi és ellenőrzi. Az MNB az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelését,
illetve annak megszüntetését haladéktalanul közli az NMHH-val.
(5) Az MNB az elektronikus hírközlési szolgáltatót 1 millió forinttól 5 millió forintig terjedő eljárási bírsággal
sújtja, ha megsérti az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő döntéssel kapcsolatos
kötelezettségeit.
(6) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét az MNB – a 49/D. § (5) bekezdésében foglaltakon kívül –
abban az esetben is megszünteti, ha
a) elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi kényszerintézkedés, illetve elektronikus
adat végleges hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi intézkedés került elrendelésre vagy annak végrehajtása van
folyamatban a büntetőügyben eljáró bíróság, ügyészség vagy nyomozó hatóság, a külön törvényben meghatározott
hatóság, illetve az NMHH tájékoztatása alapján; vagy
b) az NMHH az Eht. 159/B. § (5) bekezdése alapján jelzi, hogy a rendelkezés elektronikus hírközlési szolgáltatók általi
végrehajtása a megadott tartalommal kétséges lehet.
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(7) Az MNB a befektetők érdekeinek hatékony védelme érdekében a honlapján közzéteszi az elektronikus adat
ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének elrendelésével érintett honlapok elnevezését.”
83. §		
Az MNBtv. a következő 92/A. §-sal egészül ki:
„92/A. § (1) A piacfelügyeleti eljárásban az MNB a szerződést, ügyletet és más hasonló cselekményt valódi tartalma
szerint minősíti.
(2) Az érvénytelen szerződésnek vagy más jogügyletnek a piacfelügyeleti eljárás szempontjából annyiban van
jelentősége, amennyiben annak gazdasági eredménye kimutatható.”
84. §		
Az MNBtv. a következő 93/A. §-sal egészül ki:
„93/A. § (1) Ha a befektetők érdekeinek megóvása érdekében szükséges, az MNB biztosítási intézkedésként
365 napra elrendelheti az ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét annak az elektronikus adatnak, amelynek
hozzáférhetővé tétele engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási, tőzsdei, árutőzsdei szolgáltatási, befektetési alapkezelési, központi értéktári, önkéntes
kölcsönös biztosító pénztári, magánnyugdíjpénztári, biztosítási, viszontbiztosítási, foglalkoztatói nyugdíj
szolgáltatói, befektetési szolgáltatási tevékenység, kiegészítő szolgáltatás, közvetítői (ügynöki) tevékenység
kifejtését készítette, illetve segítette elő, és az MNB jogsértést megállapító döntésében a 93. § (1) bekezdés a) pontja
vagy (2) bekezdés a) pontja szerinti intézkedést alkalmazott.
(2) Az MNB az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő biztosítási intézkedés
fenntartásának indokoltságát a véglegessé válásától számított 365 nap múlva felülvizsgálja és dönt annak
megszüntetéséről vagy – ha a befektetők érdekeinek megóvása szükségessé teszi – egy ízben annak további
365 napra történő hatályban tartásáról.
(3) Ha az MNB által folytatott piacfelügyeleti eljárásban vizsgált tevékenység kapcsán büntetőeljárás van
folyamatban, az MNB az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételét elrendelő biztosítási intézkedés
meghozatalával, valamint megszüntetésével egyidejűleg értesíti a büntetőügyben eljáró bíróságot, ügyészséget
vagy nyomozó hatóságot, ha megítélése szerint a befektetők érdekeinek megóvása megalapozza az elektronikus
adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi kényszerintézkedés, illetve az elektronikus adat végleges
hozzáférhetetlenné tétele büntetőjogi intézkedés alkalmazhatóságát.
(4) Az elektronikus adat ideiglenes hozzáférhetetlenné tételének biztosítási intézkedésként történő alkalmazására
egyebekben a 91/A. § (2)–(7) bekezdésében foglaltak az irányadók.”
85. §		
Az MNBtv. 140. § (4) bekezdés 2. pontja a következő 2.29. alponttal egészül ki:
(Az MNB tájékoztatja)
(az Európai Bankhatóságot)
„2.29. a Jht. 23. §-a szerint előírt valamennyi intézkedéséről – beleértve a kapcsolódó jogorvoslati kérelmeket és
azok kimenetelét –, valamint valamennyi elrendelt büntetőjogi szankcióval kapcsolatos jogerős ítéletről;”
86. §		
Az MNBtv. 170. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az MNB által kiszabott bírságból származó bevétel
a) közgazdasági, pénzügyi szakemberképzés elősegítésére, támogatására;
b) közgazdasági, pénzügyi, valamint interdiszciplináris kutatások elősegítésére, támogatására;
c) a pénzügyi kultúra erősítésére, terjesztésére, a pénzügyi tudatosság fejlesztésére, valamint ezen célok
elősegítésére, így különösen a kapcsolódó oktatási és kutatási infrastruktúra fejlesztésére;
d) alapítványi támogatásra;
e) karitatív célra; valamint
f ) 6%-a az MNB tevékenységének a környezetre gyakorolt hatásai enyhítése céljából környezetvédelmi célok
elősegítésére, támogatására
fordítható.
(4) A bírságbevétel (3) bekezdés f ) pontja szerinti felhasználása esetén az ilyen célú felhasználásra vonatkozó
szerződéseket az MNB megkötésüket követően haladéktalanul nyilvánosságra hozza honlapján.”
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87. §		
Az MNBtv. 185. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„22. a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és
a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
88. §

(1) Az MNBtv. 185/A. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„21. az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége
és egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint
a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. február 10-i (EU) 2021/168 európai parlamenti és tanácsi
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(2) Az MNBtv. 185/A. §-a a következő 22. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„22. a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénnyel és a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvénnyel együtt az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint
az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503
európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
(3) Az MNBtv. 185/A. §-a a következő 23. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„23. a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és
tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

89. §

(1) Az MNBtv.
a)
62. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogszabályok, és” szövegrész helyébe a „jogszabályok, valamint az Európai
Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai, és” szöveg,
b)
81. § (1) bekezdés a) pontjában a „közvetlenül alkalmazandó uniós jogi aktusban” szövegrész helyébe
az „az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó jogi aktusában” szöveg és
c)
90. § (1) bekezdés a) pontjában a „tevékenység gyanúja” szövegrész helyébe a „tevékenység,
elektronikuspénz-értékesítői tevékenység gyanúja” szöveg
lép.
(2) Az MNBtv. 90. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „a)–d) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–d) és
f ) pontjában” szöveg lép.
(3) Az MNBtv. 53. § (4) és (6) bekezdésében a „Hpt.-ben,” szövegrész helyébe a „Hpt.-ben, a Jht.-ban,” szöveg lép.

6. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
90. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. §-a
a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Nem minősül pénzügyi szolgáltatás közvetítésének az (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi
rendeletben meghatározott közösségi finanszírozási szolgáltatás.”
91. §		
A Hpt. 7. § (3) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„r) hitelintézet esetén az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti, pénzügyi szolgáltatásnak,
befektetési szolgáltatási tevékenységnek nem minősülő egyéni nyugdíjtermék szolgáltatást, illetve forgalmazást is”
(végezhet.)
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92. §		
A Hpt. 74. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A közvetítővel, a közvetítői alvállalkozóval – e tevékenységi körében – munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban – a (3) bekezdésben meghatározott eltéréssel – csak olyan természetes
személy lehet, aki büntetlen előéletű és]
„b) középiskolai végzettséggel és
ba) banki, befektetési termékértékesítői szakképesítéssel,
bb) pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelői szakképesítéssel,
bc) tőzsdei szakvizsgával,
bd) becsüsi bizonyítvánnyal (kizárólag kézizálog fedezete mellett nyújtott pénzkölcsön közvetítése esetén),
be) pénztárkezelő és valutapénztáros-szakképesítéssel (kizárólag pénzváltás közvetítése esetén),
bf ) a Magyar Bankszövetség Felsőfokú Bankszakmai Oklevelével,
bg) a ba)–bf ) alpontban foglaltakkal egyenértékű szakképesítéssel, vagy”
93. §		
A Hpt. 99. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A kockázatvállalást tartalmazó szerződés tartama alatt a hitelintézet rendszeresen figyelemmel kíséri és
dokumentálja a szerződésben foglalt feltételek megvalósulását, az ügyfél pénzügyi, gazdasági helyzetének
alakulását és az (1) bekezdésben foglaltakat.”
94. §		
A Hpt. 154. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A hitelintézet csoportjába tartozó leányvállalatok esetén a hitelintézet belső ellenőrzési szervezetébe tartozó
munkavállaló elláthatja a leányvállalat belső ellenőrének feladatait is.”
95. §		
A Hpt. 177. §-a a következő (10a) bekezdéssel egészül ki:
„(10a) Ha a Felügyelet a felügyeleti felülvizsgálat és értékelés során pénzmosásra vagy terrorizmus finanszírozására
utaló tényt, adatot vagy körülményt tár fel, vagy a pénzmosás vagy terrorizmus finanszírozása megvalósulásának
fokozott kockázatát állapítja meg, a Felügyelet a Pmt.-ben meghatározott felügyeleti feladatkörének ellátásával
összhangban haladéktalanul tájékoztatja az EBH-t a felügyeleti felülvizsgálat és értékelés e bekezdés szerinti
megállapításairól.”
96. §		
A Hpt. 121. alcíme a következő 282/C. §-sal egészül ki:
„282/C. § A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) szolgáltatására és forgalmazására e törvény rendelkezéseit
az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló
2007. évi CXVII. törvény VI. Fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
97. §		
A Hpt. 286. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„286. § (1) A hitelintézet a pénzügyi, kiegészítő pénzügyi szolgáltatása vagy annak körébe tartozó bármely
résztevékenység vonatkozásában munkanapokon történő előzetesen tervezett szüneteltetésére bankszünnapot
tarthat, amennyiben annak feltételeit üzletszabályzatában vagy az ügyféllel kötött szerződésében előzetesen
meghatározta.
(2) A hitelintézet a bankszünnap tényét és a bankszünnappal érintett szolgáltatások körét legalább harminc nappal
megelőzően köteles
a) az ügyfélfogadásra nyitva álló helyiségében és – ha internetes honlappal is rendelkezik – az internetes honlapján
meghirdetni,
b) az ügyféllel kötött szerződésben meghatározott közvetlen módon a szolgáltatással érintett ügyfelét tájékoztatni,
valamint
c) a Felügyeletnek bejelenteni.
(3) Amennyiben a hitelintézet négy napot meghaladó hosszúságú, egybefüggő bankszünnap tartásáról dönt,
úgy ezen szándékát köteles a Felügyeletnek – a (2) bekezdéstől eltérően – hatvan nappal a bankszünnap tartását
megelőzően bejelenteni.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a Felügyelet a hitelintézettel szemben alkalmazott kivételes
intézkedés alkalmazása mellett bankszünnap tartását rendelheti el. A hitelintézet a határozat véglegessé válását
követő munkanapon köteles az elrendelt bankszünnap vonatkozásában a (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti
tájékoztatások teljesítésére.”
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98. §		
A Hpt. 288. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi intézmény és a független közvetítő biztosítja, hogy az ügyfél a pénzügyi intézmény és a független
közvetítő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon)
vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, telefaxon, elektronikus levélben)
közölhesse. A panaszkezelésre vonatkozó szabályokat alkalmazni kell arra a személyre is, aki szolgáltatás
igénybevétele céljából lép kapcsolatba pénzügyi intézménnyel, független közvetítővel, de a szolgáltatást nem veszi
igénybe.”
99. §		
A Hpt. 292. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az a közvetítővel, közvetítői alvállalkozóval munkaviszonyban, megbízási viszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban álló természetes személy, aki 2021. december 31-én megfelelt a 74. § (1) bekezdés
b) pontjában meghatározott követelményeknek, 2022. január 1-jét követően is munkaviszonyban, megbízási
viszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban állhat közvetítővel, közvetítői alvállalkozóval.”
100. § (1) A Hpt. 5. melléklete az 5. melléklet szerint módosul.
(2) A Hpt. 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.
101. § (1) A Hpt.
a)
17/A. § (5) bekezdésében az „értesítésben” szövegrész helyébe az „értesítésben tájékoztatni szükséges
az ügyfelet az értesítés időpontjában fennálló tartozása összegéről és” szöveg,
b)
34. § (2) bekezdés c) pontjában az „a), f )” szövegrész helyébe az „a), c), f )” szöveg,
c)
68. § (6) bekezdésében az „évente” szövegrész helyébe az „évente, szoros kapcsolatban álló vállalkozásánál
legalább kettő évente” szöveg,
d)
120. § (2) bekezdésében, 152. § (3) bekezdés d) pontjában, 152. § (5) és (6) bekezdésében a „felügyelő
bizottság” szövegrész helyébe a „felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület” szöveg,
e)
137. § (5) bekezdésében a „felügyelő bizottsági tag” szövegrész helyébe a „felügyeleti jogkörrel rendelkező
vezető testület tagja” szöveg,
f)
144. § (4) bekezdésében a „hitelek” szövegrész helyébe a „kockázatvállalások” szöveg,
g)
151. § (4) bekezdésében a „telexen” szövegrész helyébe az „elektronikus eszközön” szöveg, a „teljes bizonyító
erejű magánokiratba” szövegrész helyébe az „írásba” szöveg,
h)
154. § (8) bekezdésében a „felügyelő bizottság” szövegrészek helyébe a „felügyeleti jogkörrel rendelkező
vezető testület” szöveg,
i)
154. § (10) bekezdés a) pont aa) alpontjában a „felügyelő bizottságnak” szövegrész helyébe a „felügyeleti
jogkörrel rendelkező vezető testületnek” szöveg,
j)
154. § (10) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „felügyelő bizottságának” szövegrész helyébe a „felügyeleti
jogkörrel rendelkező vezető testületének” szöveg,
k)
164. § e) pontjában az „igazgatóságának” szövegrész helyébe az „irányítási jogkörrel rendelkező vezető
testületének” szöveg,
l)
164/B. § (1) bekezdésében a „hitelintézetnek és az ellenőrző” szövegrész helyébe a „hitelintézetnek, a 15/A. §
szerinti külön jóváhagyást kapott pénzügyi holding társaságnak és az ellenőrző” szöveg,
m)
164/B. § (2), (3) és (5)–(7) bekezdésében a „hitelintézet és az ellenőrző” szövegrész helyébe a „hitelintézet,
a 15/A. § szerinti külön jóváhagyást kapott pénzügyi holding társaság és az ellenőrző” szöveg és
n)
173/A. § (10) bekezdésében az „Az engedélyezés” szövegrész helyébe az „A külön jóváhagyás iránti kérelem”
szöveg
lép.
(2) A Hpt.
a)
74. § (2a) bekezdésében a „tanúsítványt” szövegrész helyébe a „bizonyítványt” szöveg,
b)
204/A. § (1) bekezdésében a „tanúsítvány” szövegrész helyébe a „bizonyítvány”, a „tanúsítványokról”
szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványokról” szöveg és
c)
204/A. § (8) és (10) bekezdésében, 290. § (2) bekezdés e) pontjában a „tanúsítvány” szövegrész helyébe
a „hatósági bizonyítvány” szöveg
lép.
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102. §		
Hatályát veszti a Hpt.
a)
100. §-a,
b)
161. § (1) bekezdés c) pontjában a „lejárt” szövegrész és
c)
217. § (2) bekezdésében a „legalább két országos napilapban, valamint” szövegrész.

7. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása
103. §		
A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 4. § (1) bekezdése a következő 45a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„45a. forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás: az Európai Unióban lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező
lehetséges szakmai befektetők számára – a befektetési stratégiákra vagy befektetési elképzelésekre vonatkozóan
uniós ABAK vagy annak megbízottja által – végzett közvetett vagy közvetlen információszolgáltatás vagy
kommunikáció egy még létre nem hozott ABA vagy részalapja vagy egy olyan, már létrehozott ABA vagy részalapja
iránti érdeklődésük felmérése céljából, amelynek vonatkozásában a forgalmazással kapcsolatos, a 120. §-nak,
illetve a 121. §-nak megfelelő értesítés még nem történt meg a lehetséges befektetők lakóhelye vagy székhelye
tagállamában, és amely egyik esetben sem minősül a lehetséges befektetőknek címzett, az ABA vagy részalapja
kollektív befektetési értékpapírjaiba történő befektetésre irányuló ajánlattételnek vagy az említett kollektív
befektetési értékpapírok befektetőkhöz történő kihelyezésének;”
104. §		
Kbftv. 6. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az ÁÉKBV-alapkezelő a kollektív portfóliókezelési tevékenység és a (2) bekezdésben meghatározott
tevékenységek folytatása mellett az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti páneurópai
egyéni nyugdíjtermék szolgáltatást, illetve forgalmazást is végezheti.
(7) A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) szolgáltatására és forgalmazására e törvény rendelkezéseit
az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az Fnyt. VI. Fejezetében foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.”
105. §		
A Kbftv. 7. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az ABAK az (1)–(3) bekezdésben meghatározott tevékenységek folytatása mellett az (EU) 2019/1238 európai
parlamenti és tanácsi rendelet szerinti páneurópai egyéni nyugdíjtermék szolgáltatást, illetve forgalmazást is
végezheti.
(8) A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) szolgáltatására és forgalmazására e törvény rendelkezéseit
az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és az Fnyt. VI. Fejezetében foglalt eltérésekkel kell
alkalmazni.”
106. § (1) A Kbftv. 19. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A (6) bekezdésben foglaltak figyelembevétele mellett
a) ingatlanalapot is kezelő befektetési alapkezelő befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és
tőzsdei termékek kereskedését irányító személy tekintetében – kizárólag az ingatlanalapok vonatkozásában –
szakmai gyakorlatként ingatlanforgalmazónál, ingatlanalapot kezelő befektetési alapkezelőnél szakirányú területen,
b) kockázati tőkealap-kezelő befektetés-kezelési tevékenységet, a befektetési eszközök és tőzsdei termékek
kereskedését irányító személy tekintetében üzletviteli tanácsadással foglalkozó gazdasági társaságnál szakirányú
területen
munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő is szakmai gyakorlatnak számít.”
(2) A Kbftv. 19. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (2) bekezdés esetében
a) a befektetési alapkezelőnél, kollektív befektetési formánál, befektetési vállalkozásnál, pénzügyi intézménynél,
biztosítónál, önkéntes, kölcsönös biztosító pénztárnál, magánnyugdíjpénztárnál, foglalkoztatói nyugdíj szolgáltató
intézménynél,
b) az MNB-nél, a minisztériumban, szabályozott piacnál, tőzsdénél, a központi értéktárnál, központi szerződő félnél,
az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél, a Magyar Államkincstárnál,
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c) kizárólag ingatlanalapot kezelő befektetési alapkezelő vezető állású személye esetében – az a) és b) pontban
foglaltakon túl – az ingatlanforgalmazónál,
d) kockázati tőkealap-kezelő vezető állású személye esetében – az a) és b) pontban foglaltakon túl – üzletviteli
tanácsadással foglalkozó gazdasági társaságnál, valamint
e) az a)–d) pontban felsoroltak külföldi megfelelőinél
szakirányú területen munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő számít szakmai gyakorlatnak.”
107. §		
A Kbftv. 53. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a (6) bekezdés szerinti változás miatt az ÁÉKBV-alapkezelő a továbbiakban már nem felelne meg
e törvénynek, a Felügyelet a (6) bekezdés szerinti – a változásról szóló – értesítés kézhezvételétől számított
15 munkanapon belül tájékoztatja az ÁÉKBV-alapkezelőt arról, hogy ezt a változtatást nem hajthatja végre.
A Felügyelet erről tájékoztatja a fogadó tagállam felügyeleti hatóságait. Ha a tervezett változtatást ennek ellenére
ezt követően végrehajtják, amelynek következtében az ÁÉKBV-alapkezelő már nem felel meg e törvénynek,
a Felügyelet megteszi a megfelelő intézkedéseket, és azokról haladéktalanul értesíti a fogadó tagállam felügyeleti
hatóságait.”
108. §		
A Kbftv. 59. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (2) vagy (3) bekezdésnek megfelelően közölt bármely információ lényeges megváltozása esetén
az ABAK legalább egy hónappal a tervezett változtatás végrehajtása előtt – vagy valamely nem tervezett
változtatás bekövetkezését követően közvetlenül – írásbeli értesítést küld e változásról a Felügyeletnek.
Ha a tervezett változtatás következtében az ABAK már nem az e törvénynek megfelelő módon kezelné az ABA-t
vagy az ABAK más tekintetben nem felelne meg e törvénynek, a Felügyelet a változásról küldött valamennyi
információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az ABAK-ot arról, hogy a változtatást nem
hajthatja végre. Ha a tervezett változtatást ennek ellenére végrehajtják, vagy ha előre nem tervezett változtatásra
került sor, amelynek következtében az ABAK már nem e törvénynek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy
az ABAK más tekintetben nem felelne meg e törvénynek, a Felügyelet hatáskörében eljárva meghoz minden
szükséges intézkedést, és ennek megfelelően haladéktalanul értesíti az ABAK fogadó tagállamának felügyeleti
hatóságait. Ha a változások elfogadhatók, mert nem befolyásolják azt, hogy az ABAK e törvénynek megfelelően
kezeli-e az ABA-t, vagy, hogy az ABAK más tekintetben megfelel-e e törvénynek, a Felügyelet haladéktalanul
tájékoztatja az ABAK fogadó tagállamának felügyeleti hatóságait e változásokról.”
109. §		
A Kbftv. 77. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megszűnési eljárás alatt a befektetési alap vagyonába tartozó pénzügyi eszközöket 1 hónapon belül,
az ingatlanokat 12 hónapon belül, a kockázati és magántőkealap portfóliójában lévő eszközöket 18 hónapon
belül értékesíteni kell. Az értékesítést a pénzügyi eszközök esetében piaci áron, az ingatlanalap portfóliójában
lévő ingatlanok esetében legalább az ingatlanértékelő által meghatározott áron, a kockázati és magántőkealap
portfóliójában lévő eszközök esetében a 38. §-ban meghatározott értékbecslő által meghatározott áron kell
megkísérelni. Az értékesítésre megállapított határidő a befektetők érdekében a Felügyelet engedélyével pénzügyi
eszközök esetében 3, ingatlanok és egyéb eszközök esetében 6 hónappal meghosszabbítható. A kockázati, illetve
magántőkealap tulajdonában lévő,
a) szabályozott piacra bevezetett értékpapírokat a befektetési jegy tulajdonosok között – a kezelési szabályzatban
rögzített szabályoknak megfelelően –,
b) szabályozott piacra be nem vezetett eszközöket az összes befektetési jegy tulajdonos egyhangú hozzájárulása
alapján a befektetési jegy tulajdonosok között – a kezelési szabályzatban rögzített szabályoknak megfelelően –
természetben is fel lehet osztani.”
110. §		
A Kbftv. 117. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„117. § (1) A magyarországi székhelyű ÁÉKBV minden olyan EGT-államban, ahol befektetési jegyeit forgalmazni
kívánja, rendelkezésre bocsátja az alábbi feladatok ellátására szolgáló lehetőségeket:
a) a kezelési szabályzatban meghatározott feltételekkel összhangban az ÁÉKBV befektetési jegyeivel kapcsolatos
jegyzési és visszaváltási befektetői megbízások feldolgozása és egyéb kifizetések teljesítése a befektetési jegy
tulajdonosok számára;
b) a befektetők tájékoztatása az a) pont szerinti megbízások teljesítésének, valamint a visszaváltási összegek
kifizetésének módjáról;
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c) az ÁÉKBV befektetési jegyeibe történő befektetésből származó befektetői jogok gyakorlásával kapcsolatos
információk kezelésének, valamint a panaszkezelési eljáráshoz való hozzáférés megkönnyítése abban
az EGT-államban, ahol az ÁÉKBV befektetési jegyeit forgalmazzák;
d) a XX. Fejezetben előírt információk és dokumentumok befektetők rendelkezésére bocsátása – az adott EGT-állam
bármelyik hivatalos nyelvén vagy az adott EGT-állam felügyeleti hatóságai által előírt nyelven – betekintés és
másolat megszerzése céljából;
e) az eszközök által ellátott feladatokkal kapcsolatos tudnivalóknak a befektetők rendelkezésére bocsátása
a 4. § (1) bekezdés 93. pontja szerinti tartós adathordozón; valamint
f ) kapcsolattartó pontként való közreműködés a felügyeleti hatóságokkal folytatott kommunikáció során.
(2) Az ÁÉKBV számára nem írható elő, hogy az (1) bekezdés alkalmazásában az ÁÉKBV fogadó tagállamában
fizikailag jelen legyen vagy erre harmadik felet jelöljön ki.
(3) Az ÁÉKBV biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására szolgáló lehetőségek
elektronikusan is rendelkezésre álljanak:
a) annak az EGT-államnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, ahol az ÁÉKBV befektetési jegyeit
forgalmazzák vagy az adott EGT-állam felügyeleti hatósága által jóváhagyott nyelven,
b) maga az ÁÉKBV, illetve egy olyan harmadik fél révén, amelyre az elvégzendő feladatokat szabályozó rendelkezés
és felügyelet vonatkozik.
(4) Ha – a (3) bekezdés b) pontjának alkalmazása során – harmadik fél végzi a feladatokat, akkor a kijelölést rögzítő
írásbeli szerződésben meg kell határozni az (1) bekezdésben felsorolt feladatok közül a harmadik fél által ellátandó
feladatokat, és a szerződésnek tartalmaznia kell azt is, hogy az ÁÉKBV biztosítja a feladatok ellátásához szükséges
összes információt és dokumentumot.”
111. § (1) A Kbftv. 118. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az ÁÉKBV-alapkezelő a más EGT-államban történő befektetési jegy forgalmazási szándékáról bejelentő levelet
küld a Felügyeletnek. Az 584/2010/EU rendeletben meghatározottaknak megfelelően elkészített bejelentő levél
tartalmazza az ÁÉKBV befektetési jegyének a fogadó tagállamban történő forgalmazásának tervezett módozatait
– beleértve a részvényosztályokról szóló tájékoztatást is – és a forgalmazó megnevezését. A bejelentő levél
tartalmazza
a) azokat az adatokat – beleértve a címet –, amelyek szükségesek a számlázáshoz és ahhoz, hogy az ÁÉKBV fogadó
tagállamának felügyeleti hatóságai közöljék az alkalmazandó szabályozási díjakat vagy illetékeket, valamint
b) a 117. § (1) bekezdésében foglalt feladatok ellátására szolgáló lehetőségekre vonatkozó információkat.”
(2) A Kbftv. 118. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ÁÉKBV az (1) bekezdés szerint a bejelentéshez mellékelt dokumentumokat naprakészen tartja és azok
módosulásáról, illetve elektronikus elérési módjáról a (3) bekezdésben meghatározott nyelven haladéktalanul
tájékoztatja a fogadó tagállam felügyeleti hatóságát.”
(3) A Kbftv. 118. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az (1) bekezdés szerinti bejelentő levélben közölt információk változása vagy a forgalmazni kívánt
részvényosztályok változása esetén az ÁÉKBV a változások hatálybalépése előtt legalább egy hónappal írásban
értesíti a változásról a Felügyeletet és a fogadó tagállam felügyeleti hatóságait. Ha a tervezett változtatás
következtében az ÁÉKBV a továbbiakban már nem felelne meg e törvénynek, a Felügyelet a változásról
küldött valamennyi információ kézhezvételétől számított 15 munkanapon belül tájékoztatja az ÁÉKBV-t
arról, hogy a változtatást nem hajthatja végre. Ebben az esetben a Felügyelet ennek megfelelően értesíti
az ÁÉKBV fogadó tagállamának felügyeleti hatóságait. Ha a tervezett változtatást ennek ellenére végrehajtják, és
ennek következtében az ÁÉKBV már nem felel meg e törvénynek, a Felügyelet meghozza a megfelelő intézkedéseket,
beleértve szükség esetén az ÁÉKBV befektetési jegyei forgalmazásának kifejezett megtiltását is, és a megtett
intézkedésekről haladéktalanul értesíti az ÁÉKBV fogadó tagállamának felügyeleti hatóságait.”
112. §		
A Kbftv. 38. alcíme a következő 118/A. §-sal egészül ki:
„118/A. § (1) Az ÁÉKBV befektetési jegyei más EGT-államban történő forgalmazása céljából tett intézkedéseivel
kapcsolatos, 118. §-sal összhangban benyújtott értesítéseit – adott esetben beleértve a részvényosztályokról szóló
értesítéseit is – visszavonhatja, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a) az ÁÉKBV legalább 30 munkanapon keresztül nyilvánosan elérhető általános érvényű ajánlatot tesz közzé
az összes ilyen befektetési jegye bármely díjtól vagy levonástól mentes visszaváltására az adott EGT-államban, és
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az ajánlatot közvetlenül vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül külön-külön megküldi az adott EGT-állambeli azon
befektetőknek, akiknek a személyazonossága ismert,
b) az ÁÉKBV az ÁÉKBV-k befektetési jegyei forgalmazására szokásosan használt és a tipikus ÁÉKBV-befektető számára
megfelelő, nyilvánosan elérhető médium útján – többek között elektronikus úton – közzéteszi azon szándékát, hogy
megszüntesse az adott EGT-államban az ilyen befektetési jegyek forgalmazása céljából tett intézkedéseket,
c) a pénzügyi közvetítőkkel vagy megbízottakkal kötött szerződéses megállapodások módosulnak vagy
megszűnnek attól az időponttól kezdődő hatállyal, amikor az értesítést visszavonták, a (4) bekezdés szerinti
értesítésben meghatározott befektetési jegyekre vonatkozó új vagy további, közvetlen vagy közvetett ajánlattétel
vagy kihelyezés megakadályozása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti információ egyértelműen tartalmazza, hogy a befektetőkre nézve milyen
következményekkel jár, ha a befektetési jegyek visszaváltására vonatkozó ajánlatot nem fogadják el.
(3) Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti információkat annak az EGT-államnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos
nyelveinek egyikén kell közzétenni, amely tekintetében az ÁÉKBV a 118. §-sal összhangban értesítést nyújtott be,
vagy az adott EGT-állam felügyeleti hatósága által jóváhagyott nyelven. Az (1) bekezdés c) pontja szerinti időponttól
kezdve az ÁÉKBV megszünteti az érintett EGT-államban azon befektetési jegyekre vonatkozó új vagy további,
közvetlen vagy közvetett ajánlattételt vagy kihelyezést, amelyek tekintetében értesítést nyújtott be a visszavonásra.
(4) Az ÁÉKBV értesíti a Felügyeletet az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt információkról.
(5) A Felügyelet ellenőrzi a (4) bekezdés szerinti értesítés hiánytalanságát, és a hiánytalan értesítés kézhezvételét
követő 15 munkanapon belül továbbítja azt az értesítésben foglalt EGT-állam felügyeleti hatóságának, valamint
az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak (továbbiakban: EÉPH). Ezt követően a Felügyelet haladéktalanul értesíti
az ÁÉKBV-t a továbbításról.
(6) Az ÁÉKBV biztosítja az ÁÉKBV megmaradt befektetői, valamint a Felügyelet számára a XX. Fejezetben előírt
információkat. Az információk továbbítása bármely elektronikus vagy egyéb távközlési eszköz használatával
engedélyezett, amennyiben az információk és a kommunikációs eszközök a befektetők számára a befektető
lakóhelye vagy székhelye szerinti EGT-állam bármelyik hivatalos nyelvén vagy az adott EGT-állam felügyeleti
hatóságai által előírt nyelven rendelkezésre állnak.
(7) A Felügyelet továbbítja a (4) bekezdés szerinti értesítésben meghatározott EGT-állam felügyeleti hatóságának
a XX. Fejezetben meghatározott dokumentumokban és információkban bekövetkezett bármely változást.”
113. §		
A Kbftv. 119. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Abban az esetben, ha más EGT-államban engedélyezett ÁÉKBV által forgalmazott kollektív befektetési
értékpapír magyarországi forgalmazásának visszavonására kerül sor, az ÁÉKBV által a székhelye szerinti tagállam
felügyeleti hatóságának küldött, a 118/A. § (4) bekezdésének megfeleltethető értesítésben meghatározott
Felügyelet ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint a 71. alcímben foglaltaknak
megfelelően az ÁÉKBV fogadó tagállamának felügyeleti hatóságai. Az 55. § és a 172. § szerinti felügyeleti
hatáskörök sérelme nélkül az ÁÉKBV székhelye szerinti tagállam felügyeleti hatósága által a Felügyelet részére
a 118/A. § (7) bekezdésének megfelelő továbbítás időpontjától kezdődően a Felügyelet nem írhatja elő
az ÁÉKBV számára, hogy bizonyítsa a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazásának
megkönnyítéséről, valamint a 345/2013/EU, a 346/2013/EU és az 1286/2014/EU rendelet módosításáról szóló,
2019. június 20-i (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban: (EU) 2019/1156 európai
parlamenti és tanácsi rendelet] 5. cikke szerinti forgalmazási követelményeket szabályozó nemzeti törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek való megfelelést.”
114. §		
A Kbftv. a következő 39/A. alcímmel egészül ki:

„39/A. ABAK által az Európai Unióban végzett, forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás feltételei
119/A. § (1) Magyarországi székhelyű ABAK forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást nyújthat az Európai
Unióban, kivéve, ha a lehetséges szakmai befektetők számára nyújtott információk
a) elegendőek ahhoz, hogy lehetővé tegyék a befektetők számára, hogy kötelezettséget vállaljanak egy adott
ABA kollektív befektetési értékpapírjainak megszerzésére,
b) jegyzési formanyomtatványnak vagy hasonló dokumentumnak minősülnek, akár tervezeti, akár végleges
formátumban, vagy
c) egy még létre nem hozott ABA végleges formátumú alapító dokumentumainak, tájékoztatójának vagy
ajánlattételi dokumentumainak minősülnek.
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(2) Ha a tájékoztató vagy az ajánlattételi dokumentum tervezetét bocsátják rendelkezésre, ezek nem
tartalmazhatnak olyan lényeges információkat, amelyek lehetővé tennék a befektetők számára a befektetési döntés
meghozatalát, és egyértelműen ki kell mondaniuk, hogy
a) nem minősülnek egy ABA kollektív befektetési értékpapírjainak jegyzésére irányuló ajánlatnak vagy felhívásnak,
és
b) a bennük közölt információk nem teljes körűek és változhatnak, ezért nem lehet rájuk hagyatkozni.
(3) Az ABAK-nak nem kell bejelentenie a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás tartalmát vagy címzettjeit
a Felügyelet részére, és nem kell teljesítenie a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás nyújtása előtt az ebben
az alcímben meghatározottaktól eltérő feltételeket vagy követelményeket. Az ABAK-nak ugyanakkor biztosítania
kell, hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megfelelően dokumentálva legyen.
(4) Az ABAK biztosítja, hogy a befektetők a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás révén nem juthatnak hozzá
ABA kollektív befektetési értékpapírokhoz, és hogy azok a befektetők, akikkel a forgalomba hozatalt megelőző
tájékoztatás részeként kapcsolatfelvételre került sor, kizárólag a 120. § vagy a 121. § értelmében engedélyezett
forgalmazás keretében juthassanak hozzá az adott ABA-ban kollektív befektetési értékpapírokhoz.
(5) A szakmai befektetők általi minden olyan jegyzést, amelyre a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás
ABAK általi megkezdésétől számított 18 hónapon belül került sor, és amelynek tárgyai valamely, a forgalomba
hozatalt megelőző
a) tájékoztatásban említett ABA kollektív befektetési értékpapírjai, vagy
b) tájékoztatás eredményeként létrehozott ABA kollektív befektetési értékpapírjai,
a forgalmazás eredményének kell tekinteni, és e jegyzésekre a 120. § vagy a 121. § szerinti értesítési eljárás
alkalmazandó.
(6) Az ABAK a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás megkezdésétől számított két héten belül
– papíralapú vagy elektronikus formában – informális levelet küld a Felügyelet számára. E levélnek meg kell adnia,
hogy a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatásra mely tagállamokban és mely időszakokban kerül vagy került
sor, tartalmaznia kell a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás rövid ismertetését, ideértve a bemutatott
befektetési stratégiákkal kapcsolatos információkat, és adott esetben a forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás
tárgyát képező ABA-k vagy ABA részalapok jegyzékét. A Felügyelet haladéktalanul tájékoztatja azon tagállamok
felügyeleti hatóságait, amelyekben az ABAK forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást nyújt vagy nyújtott.
(7) Amennyiben nem magyarországi székhelyű uniós ABAK részéről Magyarországon kerül sor forgalomba hozatalt
megelőző tájékoztatásra, a Felügyelet kérheti az uniós ABAK letelepedése szerinti tagállam felügyeleti hatóságait,
hogy nyújtsanak további információt a Magyarországon sorra kerülő vagy sorra került forgalomba hozatalt
megelőző tájékoztatásról.
(8) Az ABAK nevében harmadik fél ebben az alcímben meghatározott feltételekkel és kizárólag akkor vehet részt
forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatás nyújtásában, ha
a) befektetési vállalkozás vagy más EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező
befektetési vállalkozás,
b) hitelintézet vagy más EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező hitelintézet,
c) ÁÉKBV-alapkezelő vagy más EGT-államban tevékenység végzésére jogosító engedéllyel rendelkező
ÁÉKBV-t kezelő vállalkozás,
d) uniós ABAK, vagy
e) a Bszt.-ben meghatározott függő ügynök.”
115. §		
A Kbftv. a következő 40/A. alcímmel egészül ki:

„40/A. A lakossági befektetők rendelkezésére álló eszközök
120/A. § (1) Az (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikkének sérelme nélkül a magyarországi
székhelyű ABAK minden olyan EGT-államban, ahol valamely ABA kollektív befektetési értékpapírjait lakossági
befektetők számára forgalmazni kívánja, rendelkezésre bocsátja az alábbi feladatok ellátására szolgáló
lehetőségeket:
a) az ABA kezelési szabályzatában meghatározott feltételekkel összhangban az ABA kollektív befektetési
értékpapírjaival kapcsolatos jegyzési és visszaváltási befektetői megbízások feldolgozása,
b) a befektetők tájékoztatása az a) pont szerinti megbízások teljesítésének, valamint a visszaváltási összegek
kifizetésének módjáról,
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c) az ABA kollektív befektetési értékpapírjaiba történő befektetésből származó befektetői jogok gyakorlásával
kapcsolatos információk kezelésének megkönnyítése abban az EGT-államban, ahol az ABA kollektív befektetési
értékpapírjait forgalmazzák,
d) a 131. §-ban, a 134. §-ban, a 140. §-ban, a 141. § (1) bekezdésében, valamint a 3. és 6. mellékletben előírt
információk és dokumentumok befektetők rendelkezésére bocsátása betekintés és másolat megszerzése céljából,
e) az eszközök által ellátott feladatokkal kapcsolatos tudnivalóknak a befektetők rendelkezésére bocsátása
a 4. § (1) bekezdés 93. pontja szerinti tartós adathordozón, és
f ) kapcsolattartó pontként való közreműködés a felügyeleti hatóságokkal folytatott kommunikáció során.
(2) Az ABAK számára nem írható elő, hogy az (1) bekezdés alkalmazásában az ABAK fogadó tagállamában fizikailag
jelen legyen vagy erre harmadik felet jelöljön ki.
(3) Az ABAK biztosítja, hogy az (1) bekezdésben meghatározott feladatok ellátására szolgáló lehetőségek
elektronikusan is rendelkezésre álljanak:
a) annak az EGT-államnak a hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, ahol az ABA kollektív befektetési
értékpapírjait forgalmazzák, vagy az adott EGT-állam felügyeleti hatósága által jóváhagyott nyelven, és
b) maga az ABAK vagy egy olyan harmadik fél révén, amelyre az elvégzendő feladatokat szabályozó rendelkezés és
felügyelet vonatkozik.
(4) Ha – a (3) bekezdés b) pontjának alkalmazása során – harmadik fél végzi a feladatokat, akkor a kijelölést rögzítő
írásbeli szerződésben meg kell határozni az (1) bekezdésben felsorolt feladatok közül a harmadik fél által ellátandó
feladatokat, és a szerződésnek tartalmazni kell azt is, hogy az ABAK biztosítja a feladatok ellátásához szükséges
összes információt és dokumentumot.”
116. §		
A Kbftv. 121. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A (3) bekezdésnek megfelelően közölt bármelyik adat lényeges megváltozása esetén az ABAK írásbeli
értesítést küld e változásról a Felügyeletnek a tervezett változtatás végrehajtása előtt legalább egy hónappal
vagy valamely nem tervezett változtatás után közvetlenül. Ha a tervezett változtatás következtében
az ABAK már nem az e törvénynek megfelelő módon kezelné az ABA-t vagy az ABAK már nem felelne meg
e törvénynek, a Felügyelet az ABAK által a változásról küldött valamennyi információ kézhezvételétől számított
15 munkanapon belül tájékoztatja az ABAK-ot arról, hogy a változtatást nem hajthatja végre. Ebben az esetben
a Felügyelet ennek megfelelően értesíti az ABAK fogadó tagállamának felügyeleti hatóságait. Ha a tervezett
változtatást ennek ellenére végrehajtják, vagy ha olyan nem tervezett változtatásra került sor, amelynek
következtében az ABAK már nem e törvénynek megfelelő módon kezelné az ABA-t, vagy az ABAK már nem felelne
meg e törvénynek, a Felügyelet meghozza a szükséges intézkedéseket, beleértve az ABA kollektív befektetési
értékpapírjai forgalmazásának megtiltását is, és ennek megfelelően haladéktalanul értesíti az ABAK fogadó
tagállamának felügyeleti hatóságait.
(9) Ha a változtatások elfogadhatók, mert nem befolyásolják
a) az ABA ABAK általi – e törvény rendelkezéseinek megfelelő – kezelését, vagy
b) az ABAK e törvény rendelkezéseinek való megfelelését,
a Felügyelet ezekről a változásokról egy hónapon belül tájékoztatja a fogadó tagállam felügyeleti hatóságait.”
117. §		
A Kbftv. XVIII. Fejezete a következő 41/A. és 41/B. alcímmel egészül ki:

„41/A. Más EGT-államban engedélyezett ABAK által kezelt uniós ABA kollektív befektetési
értékpapírjainak belföldi forgalmazása
121/A. § (1) Más EGT-államban engedélyezett ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír szakmai befektetők
részére történő magyarországi forgalmazásához az ABAK-nak a letelepedése szerinti tagállam előírásainak kell
megfelelnie azzal, hogy Magyarországon is a szakmai befektetők rendelkezésére kell bocsátani minden olyan
információt és dokumentumot, amit az ABAK letelepedése szerinti tagállamában a befektetők rendelkezésére kell
bocsátania.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott követelmények az ott meghatározott információk és dokumentumok
módosítása esetén is megfelelően alkalmazandók.
(3) Az (1) bekezdéstől eltérően a Felügyelet engedélyezi a más EGT-államban engedélyezett ABAK által kezelt
uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjainak magyarországi forgalmazását lakossági befektetők számára is,
amennyiben a következő feltételek teljesülnek:
a) az uniós ABA-t a Felügyelet a lakossági befektetőknek forgalmazható Magyarországon bejegyzett ABA típussal
egyenértékűnek minősíti, és
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b) a más EGT-államban engedélyezett ABAK kollektív befektetési értékpapírjai forgalmazása során betartja
a XVII. Fejezet rendelkezéseit.
(4) Abban az esetben, ha más EGT-államban engedélyezett ABAK az általa kezelt egyes vagy összes ABA kollektív
befektetési értékpapírjai magyarországi forgalmazásának visszavonására kerül sor, az ABAK által a letelepedése
szerinti tagállam felügyeleti hatóságának küldött, a 121/B. § (3) bekezdésének megfeleltethető értesítésben
meghatározott Felügyelet ugyanazokkal a jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik, mint a 73. alcímben
foglaltaknak megfelelően az ABAK fogadó tagállamának felügyeleti hatóságai. A 60. § és 177. § szerinti felügyeleti
hatáskörök sérelme nélkül az ABAK letelepedése szerinti tagállam felügyeleti hatósága által a Felügyelet
részére a 121/B. § (7) bekezdés szerinti továbbítás időpontjától kezdődően a Felügyelet nem írhatja elő
az ABAK számára, hogy bizonyítsa az (EU) 2019/1156 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikke szerinti
forgalmazási követelményeket szabályozó nemzeti törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseknek való
megfelelést.

41/B. ABAK által kezelt uniós ABA kollektív befektetési értékpapírjai más EGT-államban történő
forgalmazása céljából tett intézkedések bejelentésének visszavonása
121/B. § (1) Magyarországi székhelyű ABAK az általa kezelt egyes vagy összes ABA kollektív befektetési értékpapírjai
más EGT-államban történő forgalmazása céljából tett intézkedéseivel kapcsolatos – 121. §-sal összhangban
benyújtott – értesítéseit visszavonhatja, amennyiben az alábbi feltételek mindegyike teljesül:
a) az ABAK legalább 30 munkanapon keresztül nyilvánosan elérhető általános érvényű ajánlatot tesz közzé
– a zártvégű ABA és az (EU) 2015/760 európai parlamenti és tanácsi rendelet által szabályozott ABA kivételével –
az ABA összes ilyen kollektív befektetési értékpapírja bármely díjtól vagy levonástól mentes visszaváltására az adott
EGT-államban, és az ajánlatot közvetlenül vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül külön-külön megküldi az adott
EGT-állambeli azon befektetőknek, akiknek a személyazonossága ismert,
b) az ABAK az ABA-k kollektív befektetési értékpapírjai forgalmazására szokásosan használt és a tipikus
ABA-befektető számára megfelelő, nyilvánosan elérhető médium útján – többek között elektronikus úton –
közzéteszi azon szándékát, hogy megszüntesse az adott EGT-államban az általa kezelt egyes vagy összes
ABA kollektív befektetési értékpapírjai forgalmazása céljából tett intézkedéseket,
c) a pénzügyi közvetítőkkel vagy megbízottakkal kötött szerződéses megállapodások módosulnak vagy
megszűnnek attól az időponttól kezdődő hatállyal, amikor az értesítést visszavonták, a (3) bekezdés szerinti
értesítésben meghatározott kollektív befektetési értékpapírokra vonatkozó új vagy további, közvetlen vagy
közvetett ajánlattétel vagy kihelyezés megakadályozása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti időponttól kezdve az ABAK megszünteti az általa kezelt ABA kollektív
befektetési értékpapírjaira vonatkozó új vagy további, közvetlen vagy közvetett ajánlattételt vagy kihelyezést azon
EGT-államban, amelyben a (3) bekezdéssel összhangban értesítést nyújtott be.
(3) Az ABAK értesíti a Felügyeletet az (1) bekezdés a)–c) pontjában foglalt információkról.
(4) A Felügyelet ellenőrzi az értesítés hiánytalanságát, és a hiánytalan értesítés kézhezvételét követő
15 munkanapon belül továbbítja azt az értesítésben foglalt EGT-állam felügyeleti hatóságának, valamint
az EÉPH-nak. Ezt követően a Felügyelet haladéktalanul értesíti az ABAK-ot a továbbításról.
(5) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti időponttól számított 36 hónapos időtartamon belül az ABAK a (3) bekezdés
szerinti értesítésben meghatározott EGT-államban nem nyújthat forgalomba hozatalt megelőző tájékoztatást
az értesítésben meghatározott kollektív befektetési értékpapírokkal kapcsolatban vagy hasonló befektetési
stratégiákra vagy befektetési tervekre vonatkozóan.
(6) Az ABAK biztosítja az uniós ABA megmaradt befektetői és a Felügyelet számára a 131. §-ban, a 134. §-ban,
a 140. §-ban, a 141. § (1) bekezdésében, valamint a 3. és 6. mellékletben előírt információkat. Az információk
továbbítása bármely elektronikus vagy egyéb távközlési eszköz használatával engedélyezett.
(7) A Felügyelet továbbítja a (3) bekezdés szerinti értesítésben meghatározott EGT-állam felügyeleti hatóságának
a 15. melléklet b)–f ) pontjában meghatározott dokumentumokban és információkban bekövetkezett bármely
változást.”
118. § (1) A Kbftv. 205. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„h) az Európai Parlament és a Tanács 2019. június 20-i (EU) 2019/1160 irányelve a 2009/65/EK és a 2011/61/EU
irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló forgalmazása tekintetében történő
módosításáról.”
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(2) A Kbftv. 205. § (2) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„m) a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és
tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
119. §		
A Kbftv. 15. melléklete a 7. melléklet szerint módosul.
120. §		
A Kbftv.
a)
19. § (9) bekezdésében a „(2) és (5)–(7) bekezdés” szövegrész helyébe a „(2), (6) és (6a) bekezdés” szöveg,
b)
19. § (10) bekezdésében az „(5)–(7) bekezdés” szövegrész helyébe a „(6) és (6a) bekezdés” szöveg,
c)
19. § (12) bekezdésében az „(5)–(7) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(6) és (6a) bekezdésben” szöveg és
d)
200/A. § (2) és (3) bekezdésében a „hitelintézet Hpt. szerinti ellenőrző” szövegrész helyébe a „hitelintézet,
valamint a Hpt. 15/A. § szerinti külön jóváhagyást kapott pénzügyi holding társaság Hpt. szerinti ellenőrző”
szöveg
lép.
121. §		
Hatályát veszti a Kbftv.
a)
4. § (1) bekezdés 54a. pontjában, 19. § (3) bekezdésében és 21. § (2) bekezdésében a „teljes tevékenységet
irányító személyének,” szövegrész,
b)
19. § (4) és (4a) bekezdésében a „teljes tevékenységet irányító személye,” szövegrész,
c)
19. § (5) és (7) bekezdése,
d)
119. § (3) bekezdésében a „Magyarországi székhelyű forgalmazó hiányában magyarországi székhelyű
közvetítő igénybevétele kötelező.” szövegrész,
e)
119. § (6) bekezdése és
f)
137. §-a.

8. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása
122. §		
A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény hatálya nem terjed ki az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt.-re, a Magyar Export-Import Bank Zrt.-re,
valamint a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról
szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 648/2012/EU rendelet)
14. cikkének megfelelően is engedélyezett szervezetre.”
123. §		
A Szantv. 3. §-a a következő 24b. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„24b. fedezett kötvény: olyan kötvény, amely a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények
közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i
(EU) 2019/2162 európai parlamenti és tanácsi irányelvet átültető EGT-állam jogszabálya alapján fedezett kötvénynek
minősül, vagy a 2022. július 8. előtt kibocsátott olyan kötvény, amelynek kibocsátója egy EGT-államban székhellyel
rendelkező és jogszabálynál fogva a kötvénytulajdonosok érdekeinek védelmére létrehozott különleges állami
felügyelet hatálya alatt álló hitelintézet, feltéve, hogy ez utóbbinak a kötvények kibocsátásából befolyt összegeket
jogszabálynál fogva olyan eszközökbe kell befektetni, amelyek a kötvények futamideje alatt mindvégig alkalmasak
a kötvényekhez rendelt követelések kielégítésére, és amelyeket a kibocsátó felszámolása esetén első helyen a tőke
visszatérítésére és a felhalmozott kamat kifizetésére kell felhasználni;”
124. §		
A Szantv. 67. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a szervezet a szanálási tervben foglalt fizetésképtelenségi eljárás keretében kerül megszüntetésre,
akkor a szanálási feladatkörében eljáró MNB vizsgálja többek között a pénzügyi stabilitásra gyakorolt hatás
és a pénzügyi rendszerre való átterjedés szempontjából is a 62. § szerinti követelmény korlátozásának
indokolhatóságát a (2) bekezdés a) pontja szerinti veszteségviselési képességben.”
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125. §		
A Szantv. 68/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az olyan szanálás alá nem vonható leányvállalat, amely intézmény és amelynek az anyavállalata szanálás
alá vonható szervezet vagy harmadik országbeli anyavállalat, egyedi alapon felel meg a 67. §-ban foglalt
követelményeknek.
(1a) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a Felügyelettel folytatott konzultációt követően dönthet úgy, hogy
alkalmazza az e §-ban meghatározott követelményt az 1. § (1) bekezdésének b) és c) pontjában említett szervezetre,
amely egy szanálás alá vonható szervezet leányvállalata, de maga nem szanálás alá vonható szervezet.”
126. § (1) A Szantv. 68/D. § (7) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha négy hónapon belül azért nem születik többoldalú eljárás keretében hozott döntés, mert véleménykülönbség áll fenn
a szanálás alá vonható csoport szintjén összevont alapon alkalmazandó a 68/A. §-ban meghatározott követelmény
tekintetében, akkor a szanálási feladatkörében eljáró MNB mint a szanálás alá vonható szervezet szanálási hatósága
meghozza a döntést figyelemmel)
„b) – ha a csoportszintű szanálási hatóság nem a szanálás alá vonható szervezet szanálási hatósága, akkor –
a csoportszintű szanálási hatóság véleményére.”
(2) A Szantv. 68/D. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) Ha négy hónapon belül azért nem születik többoldalú eljárás keretében hozott döntés, mert
véleménykülönbség áll fenn a szanálás alá vonható csoport esetén az összevont alapon alkalmazandó követelmény
szintjét, illetve a szanálás alá vonható csoport szervezeteire egyedi alapon alkalmazandó követelmény szintjét
illetően, akkor a szanálási feladatkörében eljáró MNB döntést hoz
a) a (11)–(16) bekezdéssel összhangban a szanálás alá vonható csoport illetékességi körébe tartozó leányvállalataira
egyedi alapon alkalmazandó követelmény szintjéről,
b) a (7)–(10) bekezdéssel összhangban az illetékességi körébe tartozó szanálás alá vonható szervezet esetén
az összevont alapon alkalmazandó követelmény szintjéről.”
127. §		
A Szantv. 69. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hitelezői feltőkésítés és a tőkeelemek leírása vagy átalakítása során a szanálási feladatkörében eljáró
MNB a hitelezői feltőkésítésbe bevont, valamint a tagsági részesedést megtestesítő értékpapírok tulajdonosai
részére hirdetményi úton kézbesít.”
128. §		
A Szantv. 36. alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„36. Tőkeelemek, leírható, illetve átalakítható kötelezettségek leírása vagy átalakítása előtti független
értékelés”
129. §		
A Szantv. 91/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Az intézmény és az 1. § (1) bekezdés b) és c) pontja szerinti szervezet által harmadik ország joga alapján
2020. december 26. napját követően kötött új kötelezettséget keletkeztető vagy meglévő kötelezettséget
érdemben módosító pénzügyi szerződéseknek biztosítaniuk kell a szanálási feladatkörében eljáró MNB részére
a szanálási jogkörének gyakorlására vonatkozó, a 89–91. § szerinti jogosultságot és az annak gyakorlásához
szükséges felhatalmazást.
(1a) A magyarországi székhelyű EU-szintű anyavállalatoknak gondoskodni kell arról, hogy a harmadik országbeli
leányvállalataik – amelyek lehetnek hitelintézetek, befektetési vállalkozások, pénzügyi vállalkozások –
az (1) bekezdésben említett pénzügyi szerződésekbe foglaljanak bele olyan feltételeket, amelyekben kizárják annak
lehetőségét, hogy az EU-szintű anyavállalat jogait és kötelezettségeit felfüggesztő vagy korlátozó hatáskör szanálási
feladatkörében eljáró MNB általi, (1) bekezdés szerinti gyakorlása a szóban forgó szerződések viszonylatában
érvényes indokként szolgáljon a korai felmondásra, a felfüggesztésre, a módosításra, a nettósításra, az egymással
szembeni elszámolási jog gyakorlására vagy a hitelbiztosítékok érvényesítésére.”
130. §		
A Szantv. 105. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A szanálási feladatkörében eljáró MNB hivatalból indult eljárásában, illetve rendszeres vagy rendkívüli
adatszolgáltatási kötelezettség esetén a hiánypótlásra a kérelemre indult eljárásban alkalmazandó szabályokat kell
alkalmazni.”
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131. §		
A Szantv.
1.
58. § (1) bekezdés e) pont eb) alpontjában a „tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő
felekről és a kereskedési adattárakról szóló, 2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet (a továbbiakban: 648/2012/EU rendelet)” szövegrész helyébe a „648/2012/EU rendelet” szöveg,
2.
61. § (2a) bekezdésében az „az erre figyelembe vehető” szövegrész helyébe az „a hitelezői feltőkésítésbe
bevonható” szöveg,
3.
61/A. § (1) bekezdés b) pontjában a „megfelelőek” szövegrész helyébe az „alkalmasak” szöveg,
4.
65. § (1) bekezdés b) pontjában az „összefüggésben” szövegrész helyébe az „összhangban lefolytatott
eljárásokban” szöveg,
5.
66. § (9) bekezdésében a „67. § (14)–(16)” szövegrész helyébe a „67. § (14) és (15)” szöveg,
6.
66. § (10) bekezdésében az „intézmény” szövegrész helyébe a „szanálás alá vonható szervezet” szöveg,
7.
66. § (13) bekezdésében a „kötelezettsége ne” szövegrész helyébe a „kötelezettsége miatt ne” szöveg,
8.
67. § (10), (11), (22) és (23) bekezdésében a „hozzájárulását vagy a rendkívüli állami támogatást igénybe
venné” szövegrész helyébe a „hozzájárulásán kívül rendkívüli állami támogatást venne igénybe” szöveg,
9.
67. § (13) bekezdésében az „összeget” szövegrész helyébe a „minimumösszeget” szöveg,
10.
67. § (16) bekezdésében az „összevont alapon” szövegrészek helyébe az „egyedi alapon” szöveg,
11.
67. § (19) bekezdés a) pontjában a „szanálási intézkedésekből” szövegrész helyébe az „intézkedésekből”
szöveg,
12.
68/B. § (5) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „alá vonható leányvállalatot” szövegrész helyébe az „alá nem
vonható leányvállalatot” szöveg,
13.
68/B. § (5) bekezdés a) pont ad) alpontjában az „alá vonható leányvállalat” szövegrész helyébe az „alá nem
vonható leányvállalat” szöveg,
14.
68/B. § (6) bekezdés b) pontjában a „67. §-ban” szövegrész helyébe a „68/A. §-ban” szöveg,
15.
68/B. § (6) bekezdés c) pontjában a „fenn vagy a szanálás alá vonható szervezetre szanálási eszköz” szövegrész
helyébe a „fenn, különösen, ha a szanálás alá vonható szervezetre szanálási intézkedés” szöveg,
16.
68/B. § (7) bekezdés c) pontjában a „fenn vagy az anyavállalatra szanálási eszköz” szövegrész helyébe
a „fenn, különösen, ha az anyavállalatra szanálási intézkedés vagy a 74. § (1) bekezdés szerinti jogosultság”
szöveg,
17.
68/C. § b) pontjában a „fenn és” szövegrész helyébe a „fenn vagy” szöveg,
18.
68/D. § (1) bekezdésében a „szervezet, a csoport vagy a csoport egyedi alapon” szövegrész helyébe
a „szervezet szanálási hatóságaként, a csoportszintű szanálási hatóságként amennyiben az előbbi eltér vagy”
szöveg,
19.
68/D. § (12) bekezdésében a „valamelyik érintett” szövegrész helyébe az „a szanálás alá vonható szervezet
szanálási hatósága vagy a csoportszintű” szöveg,
20.
68/D. § (19) bekezdésében a „Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB a szanálás alá vonható csoport
szanálási hatósága, akkor” szövegrész helyébe az „A szanálási feladatkörében eljáró MNB” szöveg,
21.
72. § (7) bekezdésében a „hitelezői feltőkésítés” szövegrészek helyébe a „leírási vagy átalakítási hatáskör
gyakorlása” szöveg,
22.
72. § (9a) bekezdésében a „kiszámítása” szövegrész helyébe a „teljesítése” szöveg és
23.
78. § b) pontjában a „tőkeelemekre” szövegrész helyébe a „tőkeelemekre és a leírható, illetve átalakítható
kötelezettségekre” szöveg
24.
148. § (2) bekezdésében a „2024.” szövegrész helyébe a „2028.” szöveg,
lép.
132. §		
Hatályát veszti a Szantv.
a)
61/A. § (1) bekezdésében az „azoknak” szövegrész és az „ , akik minimum ötvenezer euró névértékben
kötnének ügyletet,” szövegrész és
b)
61/A. § (5) bekezdésében az „intézmény és a” szövegrész.
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9. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
133. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 40. § (3) bekezdése a következő
f ) ponttal egészül ki:
(Biztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységnek minősül:)
„f ) az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti páneurópai egyéni nyugdíjtermék
szolgáltatása, illetve forgalmazása,”
134. §		
A Bit. HARMADIK RÉSZE a következő XII/B. Fejezettel egészül ki:

„XII/B. FEJEZET
A PÁNEURÓPAI EGYÉNI NYUGDÍJTERMÉK (PEPP) SZOLGÁLTATÁSÁVAL ÉS FORGALMAZÁSÁVAL
KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK
166/G. § A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) szolgáltatására és forgalmazására e törvény rendelkezéseit
az (EU) 2019/1238 európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló
2007. évi CXVII. törvény VI. Fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
135. §		
A Bit. NYOLCADIK RÉSZE a következő XXIX/A. Fejezettel egészül ki:

„XXIX/A. FEJEZET
A PÁNEURÓPAI EGYÉNI NYUGDÍJTERMÉK (PEPP) FORGALMAZÁSÁVAL KAPCSOLATOS KÜLÖNÖS
RENDELKEZÉSEK
406/B. § A páneurópai egyéni nyugdíjtermék (PEPP) forgalmazására e törvény rendelkezéseit az (EU) 2019/1238
európai parlamenti és tanácsi rendeletben és a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi
CXVII. törvény VI. Fejezetében foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”
136. §		
A Bit. 450. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy, aki 2021. december 31-én megfelelt
a 9. mellékletben meghatározott követelményeknek, 2022. január 1-jét követően is végezhet biztosításközvetítői
tevékenységet.”
137. §		
A Bit. 453/A. §-a következő 3. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„3. a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és
tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
138. §		
A Bit.
a)
134/A. § (5) bekezdésében és 376. § (8) bekezdésében a „9. mellékletben meghatározott” szövegrész helyébe
a „biztosításközvetítő (függő és független)” szöveg,
b)
369. § (3) bekezdés a) pontjában az „a 9. mellékletben meghatározott” szövegrész helyébe
a „biztosításközvetítő (függő és független)” szöveg,
c)
369. § (6a) bekezdésében a „tanúsítványt” szövegrész helyébe a „hatósági bizonyítványt” szöveg,
d)
430. § (1) bekezdésében a „tanúsítvány” szövegrész helyébe a „bizonyítvány”, a „tanúsítványokról” szövegrész
helyébe a „hatósági bizonyítványokról” szöveg és
e)
430. § (8) és (10) bekezdésében, 438. § e) pontjában a „tanúsítvány” szövegrész helyébe a „hatósági
bizonyítvány” szöveg
lép.
139. §		
Hatályát veszti a Bit. 9. melléklete.
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10. Záró rendelkezések
140. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. augusztus 2-án lép hatályba.
(2) A 23. §, a 24. §, a 26. §, a 30–32. §, a 33. § (1) bekezdése, a 34. § (2) bekezdése, a 35. §, a 46. § (2) bekezdése,
a 69. § (1) bekezdése, a 73. § (2) bekezdése, a 88. § (2) bekezdése, a 90. §, a 100. § (1) bekezdése, az 1. melléklet és
az 5. melléklet 2021. november 10-én lép hatályba.
(3) A 27. §, a 33. § (2) bekezdése, a 45. §, a 47. § (1), (8) és (9) bekezdése, az 50. §, az 51. §, az 58. §, a 64. §, a 66. §, a 67. §,
a 68. § (1) bekezdése, a 69. § (2) bekezdése, a 70. § (2) bekezdése, a 71. §, a 80. §, a 86. §, a 92. §, a 99. §, a 101. §
(2) bekezdése, a 136. §, a 138. §, a 139. § és a 2. melléklet 2022. január 1-jén lép hatályba.
(4) A 77. §, a 82. § és a 84. § 2022. január 15-én lép hatályba.
(5) A 28. §, a 29. §, a 33. § (3) bekezdése, a 46. § (1) bekezdése, a 47. § (2)–(5) és (7) bekezdése, a 49. §, az 52–57. §,
a 61–63. §, a 65. §, a 68. § (2) bekezdése, a 69. § (3) bekezdése és a 3. melléklet 2022. február 28-án lép hatályba.
(6) A 36–44. §, a 48. §, a 60. §, a 69. § (4) bekezdése, a 73. § (3) bekezdése, a 79. § (1) bekezdése, a 81. §,
a 88. § (3) bekezdése, a 89. § (2) bekezdése, a 91. §, a 96. §, a 100. § (2) bekezdése, a 104. §, a 105. §, a 118. §
(2) bekezdése, a 133–135. §, a 137. §, a 4. melléklet és a 6. melléklet 2022. április 11-én lép hatályba.
(7) A 97. § 2022. július 1-jén lép hatályba.
(8) Az 1–22. §, a 76. §, a 79. § (2)–(4) bekezdése, a 85. §, a 87. §, a 89. § (3) bekezdése és a 123. § 2022. július 8-án lép
hatályba.
(9) A 25. § és a 122. § 2022. augusztus 12-én lép hatályba.
141. §		
A 72. § az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
142. § (1) Ez a törvény
a)
a 2013/36/EU irányelvnek a mentesített szervezetek, a pénzügyi holding társaságok, a vegyes pénzügyi
holding társaságok, a javadalmazás, a felügyeleti intézkedések és hatáskörök, valamint a tőkefenntartási
intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/878 európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek,
b)
a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások veszteségviselő és feltőkésítési képessége tekintetében
a 2014/59/EU irányelv, valamint a 98/26/EK irányelv módosításáról szóló, 2019. május 20-i (EU) 2019/879
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
c)
a 2009/65/EK és a 2011/61/EU irányelvnek a kollektív befektetési vállalkozások határokon átnyúló
forgalmazása tekintetében történő módosításáról szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1160 európai parlamenti
és tanácsi irányelvnek,
d)
a befektetési vállalkozások prudenciális felügyeletéről, valamint a 2002/87/EK, a 2009/65/EK, a 2011/61/EU,
a 2013/36/EU, a 2014/59/EU és a 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i
(EU) 2019/2034 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
e)
a fedezett kötvények kibocsátásáról és a fedezett kötvények közfelügyeletéről, továbbá a 2009/65/EK és
a 2014/59/EU irányelv módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2162 európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
f)
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK
irányelv (Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849
irányelv módosításáról szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
g)
a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i
(EU) 2020/1504 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
h)
a 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében, valamint
a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében,
a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló, 2021. február 16-i
(EU) 2021/338 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény
a)
a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
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b)

az 575/2013/EU rendelet fedezett kötvények formájában fennálló kitettségek tekintetében történő
módosításáról szóló, 2019. november 27-i (EU) 2019/2160 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
c)
az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és
az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 európai parlamenti és
tanácsi rendelet és
d)
az (EU) 2016/1011 rendeletnek az egyes harmadik országbeli azonnali referencia-árfolyamok mentessége és
egyes megszűnő referenciamutatók helyettesítőinek kijelölése tekintetében történő módosításáról, valamint
a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2021. február 10-i (EU) 2021/168 európai parlamenti és tanácsi
rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez
1. A Tpt. 25. számú melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„5. Az éves és összevont (konszolidált) éves beszámolók jog szerinti könyvvizsgálatáról szóló 2006/43/EK irányelv
módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/56/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
2. A Tpt. 25. számú melléklete a következő 8. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„8. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénnyel és a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvénnyel együtt az európai közösségi finanszírozási üzleti
szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló,
2020. október 7-i (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi rendelet.”

2. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez
1. A Tpt. 25. számú melléklete a következő 31. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„31. A biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló 2009/138/EK irányelv
(Szolvencia II.), a pénzügyi eszközök piacairól szóló 2014/65/EU irányelv és a pénzügyi rendszerek pénzmosás vagy
terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről szóló (EU) 2015/849 irányelv módosításáról
szóló, 2019. december 18-i (EU) 2019/2177 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

3. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez
1. A Tpt. 25. számú melléklete a következő 32. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„32. A 2014/65/EU irányelv tájékoztatási követelmények, termékirányítás és pozíciólimitek tekintetében,
valamint a 2013/36/EU és az (EU) 2019/878 irányelv befektetési vállalkozásokra való alkalmazása tekintetében,
a Covid19-válság utáni helyreállítás elősegítése érdekében történő módosításáról szóló, 2021. február 16-i
(EU) 2021/338 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
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4. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez
„1. melléklet a 2007. évi CXVII. törvényhez
A páneurópai nyugdíjtermék témájú általános szakmai képzés, illetve továbbképzés
ismeretanyagának minimumkövetelményei
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

a kínált páneurópai nyugdíjtermékek minimálisan szükséges ismerete;
a páneurópai nyugdíjtermékek értékesítését szabályozó alkalmazandó jogszabályok, így például
a fogyasztóvédelmi jog, a vonatkozó adóügyi jogszabályok, a vonatkozó szociális és munkaügyi jogszabályok
minimálisan szükséges ismerete;
a páneurópai nyugdíjtermékek szolgáltatóira vonatkozó minimálisan szükséges ismeretek;
a hordozhatósági szolgáltatásra vonatkozó minimálisan szükséges ismeretek;
a páneurópai nyugdíjtermékek befektetésére, a kockázatcsökkentési technikákra vonatkozó minimálisan
szükséges ismeretek;
a panaszok kezelésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
az ügyfelek igényeinek felmérésével kapcsolatos minimálisan szükséges ismeretek;
Magyarország nyugdíjrendszerének felépítésével és az általa garantált szolgáltatásokkal kapcsolatos
minimálisan szükséges ismeretek;
a kiegészítő nyugdíjpiac minimálisan szükséges ismerete;
a nyugdíjprognózisokra vonatkozó minimálisan szükséges ismeretek;
az üzleti etikai normák minimálisan szükséges ismerete; és
minimálisan szükséges pénzügyi szakértelem.”

5. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez
1. A Hpt. 5. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Ez a törvény
a) a hitelintézetekre vonatkozó prudenciális követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló,
2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
b) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek,
c) a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvénnyel és a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvénnyel
együtt az európai közösségi finanszírozási üzleti szolgáltatókról, valamint az (EU) 2017/1129 rendelet és
az (EU) 2019/1937 irányelv módosításáról szóló, 2020. október 7-i (EU) 2020/1503 európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek
a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”

6. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez
1. A Hpt. 5. melléklet 3. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„d) a páneurópai egyéni nyugdíjtermékről (PEPP) szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1238 európai parlamenti és
tanácsi rendeletnek”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

4146

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 98. szám

7. melléklet a 2021. évi LVIII. törvényhez
1. A Kbftv. 15. melléklete a következő i) és j) ponttal egészül ki:
„i) azok az adatok – beleértve a címet – amelyek szükségesek a számlázáshoz és ahhoz, hogy az ABAK fogadó
tagállamának felügyeleti hatóságai közöljék az alkalmazandó szabályozási díjakat vagy illetékeket;
j) a 120/A. §-ban foglalt feladatok ellátására szolgáló lehetőségekre vonatkozó információk.”

2021. évi LIX. törvény
egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról*
1. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása
1. §		
A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 14/A. §-a a következő (6)–(10) bekezdéssel
egészül ki:
„(6) A 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó tehergépkocsit, vontatót, pótkocsit vagy
autóbuszt a település belterületén lévő ingatlanon akkor lehet tárolni, ha a települési önkormányzat jegyzője
megállapítja az ingatlan tárolásra való alkalmasságát. A jegyző a tárolásra való alkalmasságról hatósági
bizonyítványt állít ki.
(7) Az ingatlan a (6) bekezdésben említett járművek tárolására akkor alkalmas, ha
a) az ingatlanon és annak környezetében az épített és a természeti környezetre tekintettel elegendő tér áll
rendelkezésre a beparkolás és tárolás érdekében,
b) az ingatlan közvetlen környezete nem sűrűn lakott és
c) az ingatlanon tárolt, a (6) bekezdésben meghatározott járművek által okozott környezeti zaj vagy bűzhatás által
okozott zavaró hatás – tekintettel a lakókörnyezet jellegére is – nem jelentős.
(8) Ha a (6) bekezdésben meghatározott járművek tényleges tárolási helyéül szolgáló székhely, telephely címe
szerinti ingatlan tárolásra való alkalmasságáról a jegyző által kiállított hatósági bizonyítvány alapjául szolgáló
körülmények megváltozása miatt az ingatlan a továbbiakban nem felel meg a (7) bekezdésben meghatározott
feltételeknek, a jegyző kötelezi az üzembentartót a (6) bekezdésben meghatározott járművek adott ingatlanon
történő tárolásának megszüntetésére. Ha az üzemben tartó a kötelezésnek határidőn belül nem tesz eleget, a jegyző
500 000 forintig terjedő közigazgatási bírsággal sújtja.
(9) Ha az ingatlannak a (6) bekezdésben említett járművek tárolására való alkalmassága a (7) bekezdés b) pontjában
foglalt okból változott meg, a jegyző nem alkalmazhatja a (8) bekezdésben foglaltakat. Ebben az esetben a jegyző
kötelezi az üzembentartót a (6) bekezdésben meghatározott járműveknek a megváltozott lakókörnyezethez
igazodó mértékű tárolására.
(10) A települési önkormányzat jegyzője abban az esetben is vizsgálhatja a (7) bekezdésben foglalt feltételek
fennállását és alkalmazhatja a (8) és (9) bekezdésben foglalt jogkövetkezményeket, ha a (6) bekezdésben
meghatározott jármű tárolásának alkalmasságáról az érintett ingatlan vonatkozásában korábban hatósági
bizonyítvány kiállítására nem került sor.”
2. §		
A Kkt. 18. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A vizsgaközpontnak a közúti járművezetők, valamint a közúti szakemberek vizsgára bocsátásával összefüggő
feladatai ellátásában a képző szerv a Kormány által kiadott rendeletben meghatározott körben közreműködik.”
3. §

(1) A Kkt. 29. § (1b) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állam tulajdonába és ellenérték nélkül az építtető vagyonkezelésébe kerül:)
„b) – ha a NIF Zrt. vagy a közút 33. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti kezelője építtetői feladatai ellátása
során a helyi közút építtetőjeként jár el – a helyi közút létesítésének céljára megvásárolt, kisajátított vagy az építtető
által más jogcímen az állam tulajdonába megszerzett földrészlet.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el.
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(2) A Kkt. 29. §-a a következő (1d)–(1f ) bekezdéssel egészül ki:
„(1d) Ha a NIF Zrt. a helyi közút építése során lát el építtetői feladatokat a helyi önkormányzati tulajdonban álló
ingatlanokon, az építtető vagy megbízottja az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározottak
szerint az ingatlanra a tulajdonos előzetes tájékoztatása mellett beléphet, a beruházás megvalósításához szükséges
munkákat elvégezheti. Az ingatlan tulajdonosa vagy használója ezen munkák végzését tűrni köteles, azok végzését
nem akadályozhatja.
(1e) Az építtető által az állam részére megvásárolt, kisajátított vagy más jogcímen az állam javára megszerzett
földrészlet, és az országos vagy helyi közutakkal kapcsolatban létrehozott vagy megszerzett ingatlanok, egyéb
eszközök e törvény erejénél fogva az építtető vagyonkezelésébe és az építtető és a tulajdonosi joggyakorló között
fennálló vagyonkezelési szerződés hatálya alá kerülnek. Az országos vagy helyi közutak végleges vagy ennek
hiányában ideiglenes forgalomba helyezése napján az építtető vagyonkezelői joga e törvény erejénél fogva
megszűnik az építtető által az állam javára megvásárolt, kisajátított, létrehozott vagy megszerzett ingatlanok,
valamint egyéb eszközök tekintetében.
(1f ) A NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül a megvalósítást megelőzően állami tulajdonban álló ingatlan, vagy
a beruházással érintett területrésze, az ingatlanon, vagy annak egy részén más szerv javára fennálló vagyonkezelési
vagy haszonbérleti szerződés módosítását vagy megszüntetését, illetve ezen jogok ingatlan-nyilvántartásból
vagy földhasználati nyilvántartásból történő törlését követően. A vagyonkezelői jog bejegyeztetésére
az (1c) bekezdésben foglaltak az irányadók.”
(3) A Kkt. 29. § (3d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3d) A más vagyonkezelésében álló állami vagyonon végzett értéknövelő beruházások, felújítások, azokhoz
kapcsolódó új eszköz létrehozása esetén a létrehozott beruházás a kapcsolódó közúti beruházás forgalomba
helyezésének napján e törvény erejénél fogva ingyenesen, könyv szerinti értéken az illetékes vagyonkezelő
vagyonkezelésébe és a tulajdonosi joggyakorlóval fennálló, hatályos vagyonkezelési szerződése hatálya alá
kerül, amely vagyonkezelő köteles a tulajdonosi joggyakorlónál a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerint
a vagyon értékének változásával elszámolni. E rendelkezéseket kell alkalmazni abban az esetben is, ha az építtető
az ideiglenes és a végleges forgalomba helyezés közötti időszakban végez más vagyonkezelésében álló állami
ingatlanon értéknövelő beruházást, felújítást.”
4. §		
A Kkt. 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az úthálózat közutakból és a közforgalom elől el nem zárt magánutakból áll. Az országos közúthálózat az állam
tulajdonában, a helyi közúthálózat a települési vagy területi önkormányzat tulajdonában van. Magánútnak
minősülnek a természetes személyek és a jogi személyek tulajdonában álló területen lévő utak. Magánútnak
minősül továbbá az állam vagy az önkormányzat tulajdonában álló területen lévő, közforgalom elől elzárt út,
az ingatlan-nyilvántartásban „kivett, saját használatú út” megnevezéssel nyilvántartott ingatlanon vezető út,
továbbá az állam tulajdonában és a vízügyi igazgatási szerv kezelésében vagy vagyonkezelésében lévő elsőrendű
árvízvédelmi fővonalakon a kerékpáros-forgalom számára megnyitott út.”
5. §		
A Kkt. 46/A. §-a a következő (4)–(8) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A vizsgaközpont a közlekedési hatóság által a 18. § (2) bekezdése alapján vezetett nyilvántartásból, továbbá
a 18. § (9) bekezdése szerinti névjegyzékből az ott nyilvántartott adatokat, valamint az elektronikus vezetési
kartonból a gyakorlati oktatásra és az oktató jármű futásteljesítményére vonatkozó adatokat az e törvényben foglalt
feladatai ellátásához – a képzés, a vizsgára vagy vizsgálatra jelentkező adatainak, valamint a vizsgára bocsátás
feltételeinek ellenőrzése érdekében – közvetlen adathozzáféréssel átveheti.
(5) A vizsgaközpont a (4) bekezdésben meghatározott adatokat az átvétel időpontjától számított 5 évig kezeli.
(6) A közlekedési hatóság és a vizsgaközpont az általa kezelt adatokat – személyazonosításra alkalmatlanná tett
módon – statisztikai célokra felhasználhatja, azokból statisztikai célra adatot szolgáltathat.
(7) A képző szerv a 18. § (8a) bekezdése szerinti vizsgára bocsátással összefüggő feladatai céljából adatkezelési
jogosultsággal rendelkezik a közúti közlekedési szakemberek és a közúti járművezetők személyes adataira – név,
születési név, anyja neve, születési hely, idő – vonatkozóan. A képző szerv az adatokat az átvétel időpontjától
számított 5 évig kezeli.
(8) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a vizsgaközpont adatkérése alapján, a közúti járművezetők
tanfolyami és a közúti közlekedési szakemberek szaktanfolyami képzésén, továbbképzésén, a pályaalkalmassági
vizsgálaton és utánképzésén résztvevő, illetve ehhez kapcsolódóan vizsgára vagy vizsgálatra jelentkező adatainak
ellenőrzése céljából díjmentesen átadja a résztvevők, valamint jelentkezők természetes személyazonosító adatait.”
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(1) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontjának az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi
LXIII. törvény 15. § (1) bekezdésével megállapított 39. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, és az a) pont
a következő 39a. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy)
„39. a 33. § (1) bekezdés d) pont da) alpontja szerinti országos kerékpárút-törzshálózat és a főutakkal párhuzamos
kerékpárutak lakott területen kívüli és lakott területi szakaszainak – ideértve az e hálózathoz tartozó, kerékpározás
céljára használt magánutakat és útnak nem minősülő egyéb útvonalakat is – kijelölését, valamint a 33. §
(1) bekezdés d) pont da) és db) alpontjai szerinti, a fenntartási, a fejlesztési és a fejlesztéssel összefüggő üzemeltetési
feladatok ellátásával megbízott 100%-os állami tulajdonú gazdálkodó szervezet kijelölését,
39a. a megkülönböztető és figyelmeztető jelzés felszerelésével, engedélyezésével, használatával és visszavonásával
kapcsolatos közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó kiegészítő és eltérő szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)
(2) A Kkt. 48. § (3) bekezdés a) pontja a következő 50. alponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap
a) a Kormány, hogy)
„50. a helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanra történő belépés és az előzetes tájékoztatás feltételeit,
valamint a helyi önkormányzat tűrési kötelezettségét”
(rendeletben állapítsa meg.)

7. §		
A Kkt.
a)
20. § (1c) bekezdésében az „(1) bekezdés k), m) és o) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés k), m),
o) és p) pontjában” szöveg,
b)
29. § (9) bekezdésében a „közforgalom elől elzárni az utak forgalomszabályozásáról és forgalomba
helyezéséről szóló miniszteri rendeletben meghatározott módon” szövegrész helyébe a „közforgalom elől
elzárni az e törvény végrehajtásáról szóló rendeletben meghatározott módon” szöveg,
c)
29/E. § (11) bekezdésében a „kerékpárforgalmi létesítmények tartozékainak esetében” szövegrész helyébe
a „kerékpárforgalmi létesítmények és tartozékainak esetében” szöveg,
d)
a 44. § (8) bekezdésében a „jogosult díjmentesen átvenni” szövegrész helyébe a „közvetlen adathozzáféréssel,
díjmentesen jogosult átvenni” szöveg
lép.
8. §		
Hatályát veszti a Kkt.
a)
48. § (3) bekezdés a) pontjának az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény és a közigazgatási
perrendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2017. évi
L. törvény 4. § (10) bekezdésével megállapított 39. alpontja,
b)
48. § (3) bekezdés j) pontjában az „és az adópolitikáért felelős miniszter” szövegrész.

2. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
9. §

(1) A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény (a továbbiakban: Nytv.)
a következő 21/B. §-sal egészül ki:
„21/B. § E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdés e) pontja szerinti adatokat jogosultak igényelni:
a) az állampolgárság kivételével a közúti járművezetők tanfolyami és a közúti közlekedési szakemberek
szaktanfolyami képzésén, továbbképzésén, a pályaalkalmassági vizsgálaton és utánképzésén részt vevő, illetve
ehhez kapcsolódóan vizsgára vagy vizsgálatra jelentkező adatainak ellenőrzése céljából a közúti közlekedésről szóló
törvény szerinti vizsgaközpont;
b) az állampolgárság kivételével az alapvizsgára és az időszakos vizsgára jelentkezők adatainak ellenőrzése céljából
a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti vizsgaközpont;
c) az állampolgárság kivételével az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, továbbá
a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetői képzésén részt
vevők, illetve ehhez kapcsolódóan vizsgára jelentkezők adatainak ellenőrzése céljából a víziközlekedésről szóló
törvény szerinti vizsgaközpont;
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d) az állampolgárság kivételével a pilóta nélküli légijármű-rendszerekről, valamint a pilóta nélküli légijárműrendszer üzemben tartókról vezetett nyilvántartáshoz kapcsolódóan a kérelmezők adatainak ellenőrzése céljából
a légiközlekedésről szóló törvény szerinti légiközlekedési hatóság;
e) az állampolgárság kivételével a légiközlekedési szakszemélyzeti képesítések és vizsgáztatói tanúsítás
megszerzéséhez szükséges vizsgára jelentkezők adatainak ellenőrzése céljából a légiközlekedésről szóló törvény
szerinti légiközlekedési vizsgaközpont.”
(2) Hatályát veszti a Nytv. 21. § cs) pontja.

3. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
10. §		
A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 2. §-a a következő (4)–(4b) bekezdéssel
egészül ki:
„(4) A légiközlekedési szakszemélyzeti képesítések és vizsgáztatói tanúsítás – ide nem értve a léginavigációs
szolgáltatásokat nyújtó, valamint a léginavigációs szolgáltatások nyújtását közvetlenül támogató munkakörökben
foglalkoztatottak képesítéseit és azok vizsgáztatói tanúsítását – megszerzéséhez szükséges vizsgáztatást –
jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – e törvény felhatalmazása alapján a Kormány által a közúti közlekedési,
a hajózási, valamint a vasúti vizsgáztatásra kijelölt közlekedési vizsgaközpont (a továbbiakban: légiközlekedési
vizsgaközpont) végzi.
(4a) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a vizsgaközpont adatkérése alapján a légiközlekedési
szakszemélyzeti képesítések és vizsgáztatói tanúsítás megszerzéséhez szükséges vizsgára jelentkezők adatainak
ellenőrzése céljából díjmentesen átadja a vizsgán résztvevők, valamint a vizsgára jelentkezők természetes
személyazonosító adatait.
(4b) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a légiközlekedési hatóság adatkérése alapján a pilóta
nélküli légijármű-rendszerekről, valamint a pilóta nélküli légijármű-rendszer üzemben tartókról vezetett
nyilvántartáshoz kapcsolódóan a kérelmezők adatainak ellenőrzése céljából díjmentesen átadja a résztvevők,
valamint jelentkezők természetes személyazonosító adatait.”
11. §		
Az Lt. 3. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1g) A légiközlekedési hatóság gazdasági célú légiközlekedési tevékenység vagy a légiközlekedéssel összefüggő
tevékenység ellenőrzésével összefüggő eljárásában – ha a tevékenység gazdasági feltételeire vonatkozó
követelményekkel kapcsolatos jogsértésre utaló adat merült fel –, az adóval összefüggő adatról, tényről,
körülményről az állami adó- és vámhatóság a légiközlekedési hatóság erre irányuló megkeresésére, a megkereséstől
számított 15 napon belül adatot szolgáltat.”
12. §		
Az Lt. 3/A. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A légiközlekedési vizsgaközpont az e törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályokban meghatározott vizsgáztatási tevékenységével összefüggésben jogosult a légiközlekedési
szakszemélyzeti képesítések megszerzéséhez szükséges vizsgára jelentkező és a vizsgát tett személy természetes
személyazonosító adatait, képesítéssel kapcsolatos adatait kezelni és ezek hitelességének utólagos igazolása
céljából – uniós jogi aktus vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – nyilvántartani a vizsga teljesítését követő
40 évig.”
13. §		
Az Lt. 3/C. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) A légiközlekedési hatóság meghatározza és honlapján közzéteszi azokat az általa készített kérelemformanyomtatványokat és kitöltési útmutatókat, amelyeket az eljárás indításához az ügyfél használni köteles,
továbbá
a) az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint annak végrehajtási rendeleteiben
meghatározott, minimális megfelelési követelményekkel, nemzetközi útmutatókkal összefüggő,
b) a nemzeti szabályozás alá tartozó polgári légiközlekedési területre vonatkozó jogszabályokkal összefüggő,
jogszabályi szintű szabályozást nem igénylő általános és egyedi jellegű, e törvény, valamint a vonatkozó
jogszabályok alapján figyelembe veendő,
c) a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény és az annak
módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 1971. évi 25. törvényerejű rendelet függelékeihez

4150

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 98. szám

szorosan kapcsolódó, megfelelő végrehajtásukhoz szükséges ICAO-dokumentumokban foglalt részletes műszaki
követelmények e törvény, valamint a végrehajtására kiadott rendelet alapján figyelembe veendő részét tartalmazó
– jogszabály által meghatározott módon kiadott – dokumentumokat.”
14. §		
Az Lt. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti feltétel nem vonatkozik a kiképzés ideje alatt légijárművezető-növendék
által vezetett légijárműre, valamint az állami célú légiközlekedésben a szakszolgálati engedély megszerzésére,
megújítására irányuló képzés, vagy típus átképzés alatt álló személy által vezetett állami légijárműre.”
15. §		
Az Lt. a következő 30/A. §-sal egészül ki:
„30/A. § (1) Az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben kijelölt felügyeleti szerv hatósági ellenőrzés
keretében ellenőrzi a légiközlekedési vizsgaközpont e törvény és annak felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok
hatálya alá tartozó tevékenységének jogszerűségét.
(2) Ha a felügyeleti szerv a lefolytatott vizsgálat alapján megállapítja, hogy a légiközlekedési vizsgaközpont nem
a jogszabályoknak megfelelően végzi a tevékenységet, az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) a figyelmeztetést tartalmazó döntésében felhívja a légiközlekedési vizsgaközpont figyelmét a kötelezettségei
teljesítésére és határidő tűzésével kötelezi a jogsértés megszüntetésére, vagy
b) bírságot szab ki, amelynek mértéke 10 millió forintig terjedhet, amely az államháztartás központi alrendszerének
bevételét képezi.”
16. §		
Az Lt. 32. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„32. § (1) A komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen való részvételt
a képzőszervezet a képzés megkezdése előtt legalább tíz munkanappal, írásban bejelenti az általános rendőrségi
feladatok ellátására létrehozott szervnek közbiztonsági, nemzetbiztonsági és terrorfenyegetettségi érdek vizsgálata
céljából.
(2) Az írásbeli bejelentésnek tartalmaznia kell
a) a képzésre jelentkező személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét – nem magyar állampolgár
esetén a személyazonosításra alkalmas, arcképmását tartalmazó okmány másolatával együtt –,
b) a képzés helyét, idejét és célját,
c) a bejelentő szervezet nevét és elérhetőségét, valamint
d) a képzésre jelentkező képzés ideje alatti tartózkodási helyét.
(3) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv a bejelentést annak beérkezésétől számított
két munkanapon belül megküldi a terrorizmust elhárító szervnek, az Alkotmányvédelmi Hivatalnak,
az Információs Hivatalnak és a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatnak a közbiztonsági, terrorfenyegetettségi és
a nemzetbiztonsági érdek vizsgálata céljából.
(4) A terrorizmust elhárító szerv, az Alkotmányvédelmi Hivatal, az Információs Hivatal, valamint a Katonai
Nemzetbiztonsági Szolgálat a bejelentés beérkezésétől számított négy munkanapon belül megküldi
az adattárakban történő ellenőrzés eredményét tartalmazó szakvéleményét az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szervnek.
(5) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv közbiztonsági, továbbá – a (3) bekezdés szerinti
szerv szakvéleménye alapján – nemzetbiztonsági vagy terrorfenyegetettségi érdeksérelem esetén az érintett
személy számára a komplex motoros meghajtású légijármű vezetésére vonatkozó típusképzésen való részvételt
megtiltja.
(6) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv az (5) bekezdés szerinti döntését a (4) bekezdés
szerinti szakvélemények megérkezését követő két munkanapon belül határozatban közli a bejelentővel.
(7) Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határozatát a bejelentő a határozat közlésétől
számított három napon belül közigazgatási perben megtámadhatja. A keresetlevélhez csatolni kell az általános
rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv határozatát.”
17. §		
Az Lt. 37. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A 139/2014/EU bizottsági rendelet hatálya alá tartozó repülőterek, állami repülések céljára szolgáló repülőterek,
valamint közös felhasználású repülőterek esetében, továbbá azon repülőterek esetében, ahol a tárgyévet
megelőző év legforgalmasabb 6 hónapjának összesített műveletszáma meghaladja a 4500-at, legalább a repülőtér
területét magába foglaló biztonsági és zajgátló védőövezetet vagy fokozottan zajos területet kell kijelölni.”
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(1) Az Lt. 50/A. § (1) bekezdése a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(A repülőtér üzembentartója köteles)
„d) jelentős változás esetén, de legalább évente, a légiközlekedésről szóló törvény végrehajtásáról szóló
kormányrendeletben meghatározott formában és tartalommal adatot szolgáltatni a légiközlekedési hatóság
számára arról, hogy az egyes légiközlekedési tevékenységgel összefüggő tevékenységek a repülőtér mely területein
zajlanak.
e) a repülőtér üzemeltetését a jóváhagyott repülőtérrendnek, valamint a jóváhagyott repülőtéri kézikönyvnek
megfelelően végezni.”
(2) Az Lt. 50/A. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[(EU) 2018/1139 parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá nem tartozó repülőtér üzemben tartója repülőtérrendben
szabályozza:]
„f ) a magyar közlekedéspolitikával és a légiközlekedési politikával való összhang teljesülésének biztosítására
vonatkozó követelményeket, intézkedéseket, így különösen a fejlesztési, a szolgáltatási, valamint
a repülésbiztonsági teljesítménymutatókat.”
(3) Az Lt. 50/A. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet hatálya alá tartozó repülőterek esetében
– ideértve azokat a repülőtereket is, amelyek az (EU) 2018/1139 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk
(7) bekezdésében foglalt mentesség alá esnek – a repülőtér üzemben tartója repülőtéri kézikönyvben határozza
meg a repülőterekhez kapcsolódó követelményeknek és igazgatási eljárásoknak a 216/2008/EK európai parlamenti
és tanácsi rendelet értelmében történő meghatározásáról szóló 2014. február 12-i 139/2014/EU bizottsági
rendeletben foglalt tartalmi követelményeket, valamint a repülésbiztonsággal összefüggő teljesítménymutatókban
mérhető szolgáltatási színvonal megfelelő szintjének, továbbá a magyar közlekedéspolitikával és a légiközlekedési
politikával való összhang teljesülésének biztosítására vonatkozó garanciális követelményeket, intézkedéseket, így
különösen a fejlesztési, a szolgáltatási, valamint a repülésbiztonsági teljesítménymutatókat.”
(4) Az Lt. 50/A. § (2c) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2c) A (2) bekezdés szerinti repülőtérrendet és annak módosításait – az állami repülések céljára szolgáló
repülőtér és a közös felhasználású repülőtér kivételével – továbbá a (2a) bekezdés szerinti repülőtéri kézikönyvet,
valamint ezek jóváhagyás-köteles módosításait a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá, amelynek során vizsgálja
a jogszabályi rendelkezésnek való megfelelést, továbbá a repülőtér működésének a magyar közlekedéspolitikával
és a légiközlekedési politikával való összhangját, az e körben a repülőtér üzemben tartója által meghatározott
mutatókat.”
(5) Az Lt. 50/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Amennyiben a légiközlekedési hatóság megállapítja, hogy a repülőtérrend vagy a repülőtéri kézikönyv nem
felel meg a (2) bekezdésben, valamint a (2a) bekezdésben foglaltaknak, nem tartalmazza az ehhez kapcsolódó
követelményeket, intézkedéseket, teljesítménymutatókat, vagy a repülőtér működése nem áll összhangban
a magyar közlekedéspolitikával és a légiközlekedési politikával, akkor a repülőtér üzemben tartóját kötelezi
a repülőtér működésének a közlekedéspolitikával és a légiközlekedési politikával való összhangját biztosító
szempontok (2) bekezdésben foglalt repülőtérrendbe, valamint a (2a) bekezdésben foglalt repülőtéri kézikönyvbe
történő beillesztésére.”
(6) Az Lt. 50/A. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az állami repülések céljára szolgáló repülőtér és a közös felhasználású repülőtér repülőtérrendjét a katonai
légügyi hatóság jóváhagyja, ha az megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek.”

19. §		
Az Lt. 51. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A közlekedésért felelős miniszter – a központi légiforgalmi tájékoztató szolgálatot ellátó szervezettel történő
egyeztetést követően – a Hivatalos Értesítőben közleményben teszi közzé a (3) bekezdés szerinti terep- és akadályadatbázis elkészítéséhez és fenntartásához szükséges műszaki követelményekre vonatkozó szakmai szabályokat.”
20. §		
Az Lt. 61/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A (2) bekezdésben meghatározott látvarepülési szabályok szerinti repülésről szóló kiadvány szerkesztéséhez
a 41. § (1a) bekezdésében meghatározott repülőtér üzemben tartója köteles adatot szolgáltatni a központi
légiforgalmi tájékoztató szolgálatot ellátó szervezet részére.”
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(1) Az Lt. 66/A. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvényben, az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben és az Európai Unió rendeletében előírt)
„j) repülőtérrendre, valamint repülőtéri kézikönyvre, illetve ezekben meghatározottak alkalmazására”
(vonatkozó rendelkezések megsértőivel szemben 100 000 000 Ft-ig terjedő bírság szabható ki. Nincs helye
a légiközlekedési bírság kiszabásának, ha a jogsértő cselekmény elkövetése óta öt év eltelt.)
(2) Az Lt. 66/A. §-a a következő (4c) bekezdéssel egészül ki:
„(4c) A légiközlekedési hatóság a repülőtér engedélyét visszavonhatja, amennyiben a repülőtérnek a repülés
biztonságával összefüggő szolgáltatási színvonala a repülés biztonságát veszélyezteti.”

22. §		
Az Lt. 71. §-a a következő 2a. ponttal egészül ki:
(A törvény alkalmazásában)
„2a. külföldi állami légijármű: a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt
Egyezmény és az annak módosításáról szóló jegyzőkönyvek kihirdetéséről szóló 1971. évi 25. törvényerejű rendelet
3. cikk b) pontjában meghatározott, a katonai, a vám- és a rendőri szervek céljára szolgáló külföldi légijármű;”
23. §

(1) Az Lt. 73. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben jelölje ki)
„f ) a légiközlekedési vizsgaközpontot.”
(2) Az Lt. 73. § (3) bekezdése a következő l) és m) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„l) a légiközlekedési vizsgaközpont tevékenysége tekintetében a felügyeleti szervet, a felügyeleti szerv feladat- és
hatáskörét, illetékességét, továbbá működési rendjét és eljárását,
m) a légiközlekedési vizsgaközpont felügyeleti szerve által kiszabható bírság megállapításának szempontrendszerét
és a bírság megfizetése módjának részletszabályait.”

24. §		
Az Lt. 74. § (2) bekezdése a következő w)–y) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap)
„w) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az állami célú légiközlekedés repülőhajózó szakszemélyzet
szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek részletes szabályait a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel
egyetértésben,
x) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az állami célú légiközlekedés léginavigációs szakszemélyzet
szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek részletes szabályait a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel
egyetértésben,
y) a honvédelemért felelős miniszter, hogy az állami célú légiközlekedés repülőműszaki földi szakszemélyzet
szakszolgálati engedélyeinek és képzéseinek részletes szabályait a miniszterrel és a rendészetért felelős miniszterrel
egyetértésben,”
(rendeletben állapítsa meg.)
25. §		
Az Lt. 74/A. § (1) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:)
„zs) az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek bizonyos egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések
egyértelműsítése, harmonizálása, egyszerűsítése és megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. január 23-i (EU) 2019/103 bizottsági végrehajtási rendelet.”
26. §		
Az Lt. a következő 79. §-sal egészül ki:
„79. § E törvénynek az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LIX. törvénnyel
megállapított 67. § (9) bekezdésében szereplő áruszállítás esetén fizetendő felügyeleti díjat első alkalommal
2021. július 1-től szükséges megfizetni, a harmadik negyedévet követő hónap tizenötödik napjáig.”
27. §		
Az Lt.
a)
61. § (5) bekezdésében az „A költségek fedezésére megállapított összeg mértéke 2021. december 31-ig”
szövegrész helyébe az „A költségek fedezésére megállapított összeg mértéke 2023. december 31-ig” szöveg,
b)
66/A. § (4) bekezdésében az „(1) bekezdés a), c), d), e), valamint g) pontjában” szövegrész helyébe
az „(1) bekezdés a), c), d), e), g), valamint j) pontjában” szöveg,
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c)
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67. § (9) bekezdésében az „A felügyeleti díj éves mértéke – a forgalmi statisztika szerinti utasszám alapján
– az utasonként 150 forint – de” szövegrész helyébe az „A felügyeleti díj éves mértéke a forgalmi statisztika
szerinti utasszám alapján utasonként 150 forint, valamint áruszállítás esetén tonnánként 1 000 forint,
de összesen” szöveg

lép.
28. §		
Hatályát veszti az Lt.
a)
37. § (1) bekezdés b) pontjában a „tulajdonos, illetve” szövegrész,
b)
41. § (1a) bekezdésében és 41. § (8a) bekezdésében „a repülőtér honlapján vagy” szövegrész,
c)
74. § (2) bekezdés j) pontja.

4. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása
29. §		
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Kknyt.) 9/C. § (1) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az útdíjköteles elemi útszakaszok, úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára,
valamint közútkezelői hozzájárulás hiányában is a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb
tengelyterhelést meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartása tartalmazza
a) a jármű felségjelzéssel ellátott forgalmi rendszámát,
b) a díjmentes használat vagy közútkezelői hozzájárulás beszerzése alóli mentesség jogcímének megjelölését,
továbbá
c) a díjmentes használati, illetve közútkezelői hozzájárulás nélküli közlekedési jogosultság kezdő időpontját és
annak időtartamát.”
30. §		
A Kknyt. 19. § (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A nyilvántartásból adatot igényelhet:)
„c) az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam járművek ismételt nyilvántartásba vételére
hatáskörrel rendelkező hatósága az erre irányuló eljárásához a 9. § (2) bekezdés a), b), d), e), g) meghatározott
adatok tekintetében.”
31. §		
A Kknyt. III. fejezete az „Automatizált keresés a 2018/1541 EU tanácsi rendelet alapján” alcímet követően
a következő alcímekkel egészül ki:

„Automatizált keresés az (EU) 2019/520 irányelv alapján
27/F. § (1) A nyilvántartó mint nemzeti kapcsolattartó pont az (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi irányelve
végrehajtásában közreműködő európai uniós tagállami nemzeti kapcsolattartó pont részére elektronikus úton
történő automatizált hozzáférést biztosít a jármű teljes forgalmi rendszámát, az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos adatokat, és a keresett időpontot tartalmazó adatigénylés alapján, a megadott jármű vonatkozásában
a 9. § (1) bekezdés a), b) és d) pontjában, valamint a 9. § (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott adatokhoz.
(2) A nyilvántartó az útdíj-, úthasználatidíj-fizetés elmulasztásának megállapítása esetén, az annak ellenőrzésére
jogszabályban felhatalmazott szervezetek és hatóságok részére, a jármű teljes forgalmi rendszáma, az útdíjfizetés
elmulasztásával kapcsolatos adatok, továbbá a keresett időpont megadásával elrendelt adatlekérdezése
alapján az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS) szoftveralkalmazásának
igénybevételével, biztonságos informatikai kapcsolat útján, közvetlen automatizált keresést biztosít az Európai Unió
más tagállama nemzeti gépjármű-nyilvántartási adatállományában.

Automatizált keresés az 1999/37/EK irányelv alapján
27/G. § (1) A nyilvántartó mint nemzeti kapcsolattartó pont az 1999/37/EK tanácsi irányelv végrehajtásában
közreműködő európai uniós tagállam nemzeti kapcsolattartó pontja részére, a gépjármű teljes forgalmi rendszámát,
vagy alvázszámát, vagy forgalmi engedélyének számát tartalmazó adatigénylése alapján a 9. § (2) bekezdés a), b), d),
e) és g) pontjában meghatározott adatokhoz elektronikus úton történő automatizált hozzáférést biztosít.
(2) A nyilvántartó a járművek ismételt nyilvántartásba vételével összefüggő eljárásokban a jármű jogi
helyzetének tisztázása érdekében az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS)
szoftveralkalmazásának igénybevételével, közvetlen hozzáférés útján történő automatizált keresést végez
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a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti, az Irányelv végrehajtásában közreműködő és az EUCARIS
szoftveralkalmazást használó más európai uniós tagállam gépjármű-nyilvántartási adatállományában.
(3) A nyilvántartó, a jármű jogi helyzetének tisztázása céljából, a járművek ismételt nyilvántartásba vételével
összefüggő eljárásokban eljáró más hatóságok és szervek részére közvetlen hozzáférés útján történő automatizált
keresést biztosít az Európai Gépjármű és Vezetői Engedély Információs Rendszer (EUCARIS) szoftveralkalmazásának
igénybevételével, a gépjármű nyilvántartásba vétele szerinti, az Irányelvet átültető és az EUCARIS
szoftveralkalmazást használó más európai uniós tagállam gépjármű-nyilvántartási adatállományában, amennyiben
az ehhez szükséges technikai feltételek adottak.”
32. §

(1) A Kknyt. 43. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő f ) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„e) a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelvnek, valamint
a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv módosításáról
szóló, 2014. április 3-i 2014/46/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
f ) 27/F. §-a az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
(2) A Kknyt. 43. § (3) bekezdése a következő d)–e) pontokkal egészül ki:
(E törvény)
„d) a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak
kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre
vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről szóló, 2019. november 28-i (EU) 2020/203 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet
e) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részletes kötelezettségeiről, az EETS területi
nyilatkozatok minimális tartalmáról, az elektronikus kapcsolódási pontokról, az átjárhatósági rendszerelemekre
vonatkozó követelményekről és a 2009/750/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. november 28-i
(EU) 2020/204 bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtását szolgálja.)

33. §		
A Kknyt. 19. § (2) bekezdés g) pontjában az „utánképzési és vizsgáztatási, valamint” szövegrész helyébe
az „utánképzési, vizsgáztatási és okmánykiállítási, valamint” szöveg lép.

5. A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény módosítása
34. §

(1) A víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Vkt.) 26. §-a a következő (1a) bekezdéssel
egészül ki:
„(1a) Az úszólétesítményen fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, a hajózási üzemeltetési vezetők,
valamint a kedvtelési céllal közlekedő úszólétesítmény vezetőjének képesítő okmányait a vizsgaközpont állítja ki.”
(2) A Vkt. 26. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hajózási hatóság statisztikai célra az Európai Bizottság számára évente személyazonosításra alkalmatlan
módon elektronikus úton átadja a tárgyévet megelőző év december 31-éig nyilvántartásába vett tengerész képesítő
okmányokkal kapcsolatban kezelt alábbi adatköröket:
a) a tengerész születési dátuma,
b) a tengerész állampolgársága,
c) a tengerész neme,
d) a képesítő okmány bejegyzett száma,
e) a képesítő okmány kiadását igazoló érvényesítési száma,
f ) szolgálati minőség,
g) a kiállítás dátuma vagy az újraérvényesítés legutóbbi dátuma,
h) a lejárat dátuma,
i) a képesítő okmányok státusa,
j) korlátozások,
k) elismert képesítések esetén
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ka) az eredeti képesítő okmányt kiadó ország megnevezése,
kb) az eredeti képesítő okmány száma,
kc) az elismerést igazoló érvényesítés száma.”
35. §

(1) A Vkt. 48/A. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4b) A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv a vizsgaközpont adatkérése alapján az úszólétesítményen
fedélzeti és gépüzemi szolgálatot ellátó személyek, továbbá a hajózási üzemeltetési vezetők, valamint a kedvtelési
céllal közlekedő úszólétesítmény vezetői képzésén részt vevők, illetve ehhez kapcsolódóan vizsgára jelentkezők
adatainak ellenőrzése céljából díjmentesen átadja a résztvevők, valamint jelentkezők természetes személyazonosító
adatait.”
(2) A Vkt. 48/A. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hajózási hatóság a büntetett előéletre, a foglalkozástól eltiltásra vagy a járművezetéstől eltiltásra vonatkozóan kezelt
adatot)
„b) a (4) bekezdés b) pontjában meghatározott esetben a vizsga letételéig, vagy a hajózási képesítéshez kötött
foglalkozásától vagy járművezetéstől eltiltás hatályának lejáratáig”
(kezeli.)

36. §		
A Vkt. 90. §-a a következő o) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„o) a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által
kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv hatályon kívül
helyezéséről szóló 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”

6. A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény módosítása
37. §		
A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 2. § 1.4. pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában
1. Általános fogalmak:)
„1.4. keskeny nyomtáv: a nyomtáv névleges mérete legalább 600 mm, de kisebb, mint 1435 mm;”
38. §		
A Vtv. 35. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) Az (5) bekezdés szerinti felügyeleti díj a vasúti közlekedési hatóságot illeti meg, amelyet a vasúti közlekedési
hatóság hatósági feladataival összefüggésben használ fel.”
39. §		
A Vtv. 44/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A magyar állam tulajdonába és ingyenesen a NIF Zrt. vagyonkezelésébe és a tulajdonosi joggyakorlóval
fennálló, hatályos vagyonkezelési szerződése hatálya alá kerül a 44. § (3) bekezdés szerinti közérdekű és közcélú
tevékenység folytatása érdekében megvásárolt, kisajátított vagy egyéb jogcímen a NIF Zrt. által megszerzett
földrészlet, ezeken a földterületeken létrehozott vagy megszerzett vasúti pályahálózat működéséhez szükséges
eszközök, a vasútvonalak megállóhelyei megközelítésének fejlesztése és a ráhordás feltételeinek javítása
érdekében létrehozott parkolók és kapcsolódó létesítmények. A NIF Zrt. vagyonkezelésébe kerül továbbá
a megvalósítást megelőzően állami tulajdonban álló ingatlan beruházással érintett területrésze az ingatlanon
fennálló vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerződés módosítását vagy megszüntetését, illetve ezen jogok
ingatlan-nyilvántartásból vagy földhasználati nyilvántartásból történő törlését követően. A vagyonkezelői jog
ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséről a NIF Zrt. gondoskodik. A NIF Zrt. a vagyonkezelői jog bejegyzésére
vonatkozó ingatlanügyi hatósági határozatot annak kézhezvételét követően haladéktalanul megküldi a tulajdonosi
joggyakorló részére.”
40. §		
A Vtv. 79/F. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A vasúti igazgatási szerv részére a piac felügyeletével kapcsolatos tevékenységért az országos működési
engedéllyel rendelkező vasúti társaság felügyeleti díjat fizet, amelynek mértéke a fizetésre kötelezett által
az előző évben belföldön fizetett hálózat-hozzáférési díj, valamint elszámolt belső hálózat-hozzáférési díj 0,4%-a.
Előző évi fizetett hálózat-hozzáférési díj, vagy elszámolt hálózat-hozzáférési díj hiányában a felügyeleti díjat
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a tárgyidőszakban ténylegesen fizetett hálózat-hozzáférési díjak alapján kell megfizetni. A felügyeleti díj a vasúti
igazgatási szervet illeti meg, amely azt feladataival összefüggésben használja fel.”
41. §		
A Vtv. 81. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a mulasztás az élet- és vagyonbiztonságot veszélyezteti, a közlekedési hatóság – bírság kiszabása mellett –
a veszély elhárításának igazolásáig a mulasztás jellegétől, a mulasztással érintett kör nagyságától és a mulasztás
súlyától függően
a) a vasúti pálya üzemének megszüntetését,
b) a szerelvény további közlekedésének megtiltását és várakozóhelyre való közlekedését,
c) a vizsgált jármű forgalomból való kivonását,
d) a vasúti személyzet munkavégzésének felfüggesztését, vagy
e) a vasúti társaság tevékenység végzésétől történő eltiltását
rendeli el.”
42. §		
A Vtv. 81. § (17) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(17) A vasúti közlekedési hatóság a feladatai ellátásához szükséges információk és adatok –beleértve az üzleti
titkot is – szolgáltatására, iratok bemutatására kötelezheti indítványra, vagy hivatalból a vasúti társaságot,
a megfelelőségértékelő szervezetet, a kockázatértékelő szervezetet, a karbantartást végző szervezetet, valamint
a VPSZ-t.”
43. §

(1) A Vtv. 82/A. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A nyilvántartás
a képzést és vizsgáztatást végző személy és az egészségi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző személy)
„bb) vizsgaeredményeire, alkalmassági minősítésére, képesítésére vonatkozó adatokat, az egészségi alkalmassági
vizsgálatot végző orvos orvosi pecsétjének számát,”
(tartalmazza.)
(2) A Vtv. 82/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A nyilvántartásból közvetlen adatátvétel útján igényelheti
a) a Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság az egészségi alkalmassági
vizsgálati feladatai ellátásához
aa) a (2) bekezdés a) és c) pontjában meghatározott személyek természetes személyazonosító adatait és
nyilvántartási számát;
ab) az egészségügyi alkalmasság vizsgálatát és véleményezését végző személy (2) bekezdés b) pont bc) alpontjában
meghatározott adatait;
b) a vasúti képzési módszertani központ és vasúti vizsgaközpont a feladatai ellátásához a (2) bekezdés a) és
c) pontjában meghatározott személyek, valamint a (2) bekezdés b) pontjában meghatározottak közül a képzést és
vizsgáztatást végző személyek
ba) természetes személyazonosító adatait és
bb) nyilvántartási számát;
c) a vasúti társaság a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalók szakmai
képzésének és vizsgáztatásának, a vasúti vizsgaközpont és képzőszervezetek működésének, a képzési engedély
kiadásának, továbbá a vasúti járművezetői gyakorlat szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározott
feladatai ellátásához a társaságnál alkalmazásban álló munkavállalók
ca) (2) bekezdés a) pont aa), ad) alpontjában meghatározott, valamint
cb) (2) bekezdés c) pont ca), cc) alpontjában meghatározott adatait.”

44. §		
A Vtv. 82/A. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A közlekedési hatóság felhívására, a vasúti közlekedési biztonsági feladatainak ellátása érdekében hatósági
ellenőrzés, illetve azt követően hatósági eljárás lefolytatása céljából a vasúti társaság – elektronikus kapcsolattartás
esetén – elektronikus úton adatot szolgáltat az országos jelentőségű vasútvonalakon, térségi, elővárosi, helyi vagy
városi vasúti pályahálózaton a vasúti közlekedés biztonságával összefüggő munkakört betöltő munkavállalóról
a hatóság által meghatározott időszakra vonatkozóan a munkavállaló természetes személyazonosító adatai alapján
a munkavállaló
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a) nyilvántartási számáról
b) tényleges napi munkaidejéről és
c) vezénylésével kapcsolatos adatairól.
(9) A közlekedési hatóság a (8) bekezdés szerinti adatokat hatósági ellenőrzés, illetve az azt követő hatósági eljárás
végleges lezárását követő 5 évig kezeli.”
45. §

(1) A Vtv. 82/B. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti elektronikus információs rendszer üzembe helyezése, annak naprakészen tartása
érdekében az e törvényben, valamint e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározott,
adatszolgáltatásra kötelezett szervezetek a közlekedési hatóság felhívására, az abban meghatározott módon
és határidőben kötelesek az adatszolgáltatási kötelezettség alá eső adataikat, adatállományokat, tömeges
adatállományaikat – az elektronikus információs rendszer üzembe helyezéséhez szükséges adatfeltöltés, valamint
a rendszeres adatszolgáltatás teljesítése érdekében – elektronikus úton a közlekedési hatóság részére átadni.”
(2) A Vtv. 82/B. § (4) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A személyiadat- és lakcímnyilvántartást kezelő szerv)
„c) a vizsgaközpont adatkérése alapján az alapvizsgára és az időszakos vizsgára jelentkezők adatainak ellenőrzése
céljából a vizsgaközpontnak díjmentesen átadja a jelentkezők természetes személyazonosító adatait.”
(3) A Vtv. 82/B. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A közlekedési hatóság az általa kezelt adatokat az Európai Bizottság és annak szervei, a más EGT-tagállamokban
működő vasútbiztonsági hatóságok, valamint a más EGT-tagállamokban működő balesetvizsgáló szervezetek
megkeresése esetén – viszonosság esetén – továbbítja.”

46. §		
A Vtv.
a)
11/C. § (2) bekezdésében a „forrásból nyújtott támogatást” szövegrész helyébe a „forrásból erre a célra
nyújtott támogatást” szöveg,
b)
35. § (1) bekezdésében a „a vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási
rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó
részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe „a vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes
szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg,
c)
35. § (6a) bekezdésében a „vasútbiztonsági tanúsítványra, a biztonsági engedélyre, a biztonságirányítási
rendszerekre, a biztonsági jelentésre, valamint az egyes hatósági engedélyezési eljárásokra vonatkozó
részletes szabályokról szóló miniszteri rendeletben” szövegrész helyébe „a vasúti közlekedés biztonságával
összefüggő hatósági eljárásokról, valamint a vasúti közlekedési hatóság felügyeleti tevékenysége részletes
szabályairól szóló kormányrendeletben” szöveg,
d)
80. § (1) bekezdés f ) pontjában „a vasúti pályák” szövegrész helyébe „az országos vasúti pályahálózat” szöveg,
e)
81. § (1) bekezdésében a „különösen a lényeges dokumentumokhoz,” szövegrész helyébe a „különösen
a lényeges valós idejű forgalmi adatokhoz, dokumentumokhoz,” szöveg,
f)
82. § (2) bekezdésében a „80. § (4) bekezdésének c), h) és j) pontjaiban meghatározott” szövegrész helyébe
a „80. § (1) bekezdés c), h) és j) pontjaiban meghatározott” szöveg,
g)
82/A. § (2) bekezdésében az „A nyilvántartás” szövegrész helyébe a „A nyilvántartás a nyilvántartási számon,
valamint a nyilvántartásba vétel időpontján túlmenően” szöveg,
h)
82/A. § (2) bekezdés e) pontjában az „és időszakos vizsgálatát végző természetes személy” szövegrész
helyébe „és időszakos vagy rendkívüli vizsgálatát végző természetes személy – vasúti jármű vizsgabiztos –”
szöveg,
i)
88. § (2) bekezdés 13. pontjában a „szakmai képzésére és vizsgáztatására” szövegrész helyébe a „szakmai
képzésére – ideértve a távoktatási képzésmenedzsment rendszerrel, digitális tananyaggal összefüggő
szabályokat is – és vizsgáztatására” szöveg
lép.
47. §		
Hatályát veszti a
a)
Vtv. 35. § (4) és (5) bekezdésében a „– a közlekedési hatóság által kiállított –” szövegrész,
b)
Vtv. 80/B. §-a.
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7. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása
48. §		
A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Ngtv.) 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az e törvény szerinti eljárásokban ügygondnokot vagy eseti gondnokot kell kirendelni abban az esetben is,
ha a tulajdonos vagy más kártalanításra jogosult személye nem állapítható meg egyértelműen. Az ügygondnokot
az eljáró hatóság, az eseti gondnokot a hatóság megkeresésére a gyámhatóság rendeli ki. A gyámhatósági eljárás
ügyintézési ideje 15 nap.”
49. §		
Az Ngtv. 6/M. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházások kapcsán
az építtető az előkészítés fázisában köteles az egységes elektronikus közműnyilvántartás adatszolgáltatását igénybe
venni, a kiváltásra vagy kiépítésre kerülő közművek terveit a közműszolgáltatóval elkészíttetni.”
50. §		
Az Ngtv. 6/P. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6/P. § (1) Ha a kerékpárút építése során közmű kiváltása válik szükségessé, a közmű kiváltását – beleértve
a tervezést és az engedélyek megszerzését is – a közműszolgáltató az építtető erre vonatkozó írásbeli értesítését
követően a nem engedélyköteles kiváltás esetén 90 napon belül, az engedélyköteles kiváltás esetében 150 napon
belül, vagy a hatóság erre irányuló döntésében meghatározott határidőn belül saját költségére köteles elvégezni.
(2) Nem engedélyköteles útépítések esetén, ha nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési
infrastruktúra-fejlesztés megvalósítása során közmű kiváltása válik szükségessé, a közmű kiváltását – beleértve
a tervezést és az engedélyek megszerzését is – a közműszolgáltató az építtető erre vonatkozó írásbeli értesítését
követően a nem engedélyköteles kiváltás esetén 90 napon belül, az engedélyköteles kiváltás esetében 150 napon
belül, vagy a hatóság erre irányuló döntésében meghatározott határidőn belül saját költségére köteles elvégezni.
(3) A közmű kiváltásának megvalósulását a hatóság hivatalból vagy az építtető kérelmére ellenőrzi.
(4) Az építtető a közműkiváltás megvalósulásának ellenőrzésére vonatkozó kérelem benyújtásának okát köteles
megindokolni. Az építtető kérelmére indult ellenőrzést a hatóság 8 napon belül lefolytatja.”
51. §		
Az Ngtv. 6/Q. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény erejénél fogva ingyenesen az építtető vagyonkezelésébe és a tulajdonosi joggyakorlóval fennálló,
hatályos vagyonkezelési szerződése hatálya alá kerül az intermodális csomópontok megvalósításához szükséges,
az állam javára megvásárolt, kisajátított vagy az építtető által más jogcímen az állam javára megszerzett földrészlet.
Az építtető vagyonkezelésébe és a tulajdonosi joggyakorlóval fennálló, hatályos vagyonkezelési szerződése hatálya
alá kerül továbbá a megvalósítást megelőzően is állami tulajdonban álló ingatlan beruházással érintett területrésze
az ingatlanon fennálló vagyonkezelési vagy haszonbérleti szerződés módosítását vagy megszüntetését, és ezen
jogok ingatlan-nyilvántartásból vagy földhasználati nyilvántartásból történő törlését követően.”
52. §

(1) Az Ngtv. „A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő
ügyekre vonatkozó eltérő rendelkezések” alcíme a következő 6/T. §-sal egészül ki:
„6/T. § (1) Önkormányzati vagy állami tulajdonban lévő, a lakások és helyiségek bérletére, valamint
az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény, és a Nemzeti Földalapról szóló
2010. évi LXXXVII. törvény 31/A. § és 31/B. § hatálya alá nem tartozó ingatlan használatát, birtoklását lehetővé tevő
jogviszony e törvény erejénél fogva akkor szűnik meg, ha
a) az ingatlan e törvény alapján a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházással érintett
területen helyezkedik el, és
b) a jogviszony fennmaradása egyúttal a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházás
megvalósítását akadályozza.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak fennállása esetén a jogviszony a beruházás megvalósítója (különösen a közúti
közlekedésről szóló törvény szerinti építtető vagy a vasúti közlekedésről szóló törvény szerinti fejlesztési
közreműködő) írásbeli tájékoztatásában meghatározott időpontban szűnik meg, amely nem lehet korábbi, mint
a tájékoztatás kézbesítésétől számított 91. nap. A tájékoztatás kézbesítettnek minősül a postára adást követő
8. napon abban az esetben, ha a tértivevény szerint „a cím nem azonosítható”, „elköltözött”, „címzett ismeretlen”,
„átvételt megtagadta”, „kézbesítés akadályozott”, „nem kereste” jelzéssel érkezett vissza.
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(3) A jogviszony megszűnését követő napon a jogosult köteles az ingatlant a tulajdonosa vagy vagyonkezelője
birtokába adni. Az ingatlan birtokbaadása nem tagadható meg arra hivatkozással, hogy a (4) bekezdés szerinti
kártalanítás megfizetésére nem vagy nem megfelelő mértékben került sor.
(4) Ha a jogviszony az (1) és (2) bekezdésben meghatározottak szerint szűnik meg, akkor a jogosult teljes, feltétlen
és azonnali kártalanításra jogosult. A kártalanítást a beruházás megvalósítója köteles a jogosultnak megfizetni.
A kártalanítás mértékére a kisajátításról szóló törvény kártalanítás összegének megállapítására vonatkozó
rendelkezéseit kell figyelembe venni.”
(2) Az Ngtv. a következő 17. §-sal egészül ki:
„17. § E törvénynek az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LIX. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv3.) megállapított 6/T. §-át, a Módtv3. hatálybalépése előtt létrejött jogviszonyokra is
alkalmazni kell.”
53. §		
Az Ngtv. 6/O. § (1) bekezdésében a „kerékpárforgalmi létesítmények tartozékainak” szövegrész helyébe
a „kerékpárforgalmi létesítmények és tartozékainak” szöveg lép.

8. A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény módosítása
54. §		
A személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés
lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szervezet a személyes adatok védelmére vonatkozó előírások érvényesítése
mellett, továbbá az e törvényben meghatározott korlátozó rendelkezések megtartásával az elektronikus
adathordozón rögzített, nem személyhez kötött utazási jogosultság igénybevételével történő, egy alkalomnál több
utazásra jogosító személyszállítási szerződés teljesítése érdekében, a szerződés teljesítéséhez szükséges mértékben
– a személyszállítási üzletszabályzatban közzétett feltételek mellett – a (4) bekezdés a) pontjában meghatározott
adatok kezelésére vonatkozó adatkezelési megállapodást köthet a személyszállítási szolgáltatásban részt vevő
személlyel.”

9. Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő
szervezetről, és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint
a késedelmes fizetésekkel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény módosítása
55. §		
Az építmények tervezésével és kivitelezésével kapcsolatos egyes viták rendezésében közreműködő szervezetről,
és egyes törvényeknek az építésügyi lánctartozások megakadályozásával, valamint a késedelmes fizetésekkel
összefüggő módosításáról szóló 2013. évi XXXIV. törvény 1. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) Nem terjed ki e törvény hatálya az állam 100%-os tulajdonában álló gazdasági társaság mint megrendelő
által kötött szerződések alapján megvalósított, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások
megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény hatálya alá tartozó közlekedési
infrastrukturális építési beruházásokra.”

10. Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló
2013. évi LXVII. törvény módosítása
56. §		
Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény
(a továbbiakban: Útdíjtv.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya kiterjed az útdíjszedőre, az útdíjszolgáltatóra, a szerződött díjfizetőkre, az útdíjköteles elemi
útszakaszokon közlekedő útdíjköteles gépjárművek üzemben tartóira és használóira állampolgárságuktól, illetve
honosságuktól függetlenül, továbbá az ellenőrzésben részt vevő szervekre.”
57. §

(1) Az Útdíjtv. 2. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„4. EETS: európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás, amely lehetővé teszi, hogy a díjfizetésre kötelezettek
gépjárművenként egyetlen fedélzeti eszköz segítségével, az útdíjszolgáltató közreműködésével megfizessék
a szolgáltatásba bevont gépjárművek után az útdíjköteles elemi útszakaszok használatának ellenértékét;”

4160

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 98. szám

(2) Az Útdíjtv. 2. § 15. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„15. szerződött díjfizető: aki az útdíjköteles elemi útszakasz használata érdekében, szerződésben vállalta egy vagy
több útdíjköteles gépjárműre vonatkozó útdíj megfizetését;”
(3) Az Útdíjtv. 2. § 28. és 29. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„28. üzemben tartó: a gépjármű – magyar forgalmi rendszámmal rendelkező gépjármű esetében a közúti
közlekedési nyilvántartási szerv nyilvántartása szerint az úthasználat időpontjában nyilvántartott – nem tulajdonos
üzemben tartója, ennek hiányában a gépjármű tulajdonosa, vagy a telephely szerinti ország hatósága által
kibocsátott okiratba bejegyzett üzemben tartója, ennek hiányában a gépjármű tulajdonosa;
29. viszonteladó: az útdíjszolgáltató által az útdíjszedési feladatainak teljesítéséhez bevont, szerződött
közreműködő;”
58. §		
Az Útdíjtv. 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ugyanazon útszakasz használatáért ugyanazon gépjármű után nem keletkezhet egyszerre használatidíjés útdíjfizetési kötelezettség. Ha a gépjárműre az adott naptári napon az egyébként irányadó díjkategóriában
megállapított legrövidebb érvényességi idejű használati díj értékét meghaladó összegű útdíj került megfizetésre,
az adott naptári napon a használati díj megfizetésének elmulasztásából eredő jogkövetkezmények alkalmazásának
nincs helye.”
59. §		
Az Útdíjtv. 6. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az útdíjszedő megállapítja az útdíj összegét és beszedi az adott útdíjköteles elemi útszakasz vonatkozásában
e törvény szerint bevallást benyújtó útdíjszolgáltatótól. Az útdíjszedő a megállapított útdíj összegét akkor is
jogosult beszedni, amennyiben azt az útdíjszolgáltató vitatja. E rendelkezés nem érinti az útdíjszolgáltató azon
jogát, hogy az útdíjszedővel való elszámolást kezdeményezzen, és a jogosulatlanul beszedett útdíjat visszakövetelje.
Az útdíj útdíjszedő részére történő megfizetésnek nem lehet feltétele, hogy az annak megfelelő pénzösszeg
az útdíjszolgáltatóhoz a díjfizetésre kötelezettől beérkezzen. Az útdíjnak megfelelő összeg díjfizetésre kötelezett
által az útdíjszolgáltató részére történő szerződésszerű megfizetése kizárja az e törvény szerinti jogosulatlan
úthasználatot, amennyiben a megfizetés tényét a díjfizetésre kötelezett igazolja.
(5) Az útdíjszolgáltató az útdíj beszedésével kapcsolatos műveletek során a szerződött díjfizetővel
az UD rendszerhez való hozzáférésre vonatkozó szerződésben meghatározott, az e törvény hatálya alá tartozó
gépjárművek útdíjköteles elemi útszakaszokon történő közlekedésére vonatkozóan az útdíjszedő részére
az útdíjszedővel fennálló szerződésének megfelelő módon és gyakorisággal bevallást nyújt be, továbbá
az útdíjszedő által a (4) bekezdés alapján megállapított útdíjat az útdíjszedőnek megfizeti. Az útdíjszolgáltató
jogosult az útdíjat a szerződött díjfizetővel kötött, hatályos szerződés rendelkezéseinek és a jogszabályoknak
megfelelően a díjfizetésre kötelezettől beszedni, vagy a díjfizetésre kötelezett által előre megfizetett
útdíjegyenleg terhére elszámolni. Az útdíjszedő a beszedett útdíjnak az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendeletben meghatározott hányadával egyező mértékű átalány-költségtérítést fizet az útdíjszolgáltatóknak.
Az útdíjszolgáltatónak fizetendő költségtérítés mértékét az egyetemes útdíjszolgáltatónak fizetendő költségtérítés
meghatározásával azonos módszertan szerint kell megállapítani.”
60. §		
Az Útdíjtv. 7. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Amennyiben egy útdíjköteles gépjárműben több fedélzeti eszköz működik, a szerződött díjfizető, ennek
hiányában az úthasználó felelőssége, hogy a rá vonatkozó szerződések szerint megfelelő fedélzeti eszközt
a szerződésében foglaltak szerint működtesse.
(5) A szerződött díjfizető köteles az útdíjszolgáltatóval való szerződéskötés során, valamint a szerződés hatálya
alatt az útdíjszolgáltatóval a valóságnak megfelelő adatokat közölni. Az adatszolgáltatás pontatlanságából, illetve
a valótlan adatszolgáltatásból eredő kár a szerződött díjfizetőt terheli.”
61. §		
Az Útdíjtv. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. § Az útdíjszedő, az útdíjszolgáltató és a bevallási közreműködő az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
rendelet szerint meghatározott útdíj összegén felül nem számíthat fel a díjfizetésre kötelezettnek további díjat vagy
indokolatlan költséget az UD rendszerhez való hozzáférésért.”
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62. §		
Az Útdíjtv. 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az (1) bekezdés szerinti mentesség – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – az útdíjköteles elemi
útszakaszok és úthasználati díj ellenében használható közutak díjmentes használatára, valamint közútkezelői
hozzájárulás hiányában a megengedett össztömeget, illetve a megengedett legnagyobb tengelyterhelést
meghaladó járművekkel közlekedésre jogosultak nyilvántartásába (a továbbiakban: mentességi nyilvántartás)
történő bejegyzése alapján áll fenn. A mentesség hatálya a bejelentésben megjelölt, legfeljebb egyéves időszakra
terjed ki.”
63. §		
Az Útdíjtv. 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10. § A 9. § (1) bekezdés a), e) és g) pontjában meghatározott járművek a közlekedési igazgatási hatósághoz, vagy
az a) pont esetén közvetlen hozzáféréssel elektronikusan a b)–d), h), j) és k) pontjában meghatározott járművek
a közúti közlekedési nyilvántartó szervhez, az f ) és i) pontban meghatározott járművek a katasztrófavédelmi
hatósághoz történő előzetes bejelentése alapján, annak tudomásulvételét és a mentességi nyilvántartásba történő
bejegyzést követően a jármű üzembentartóját útdíjfizetési és bevallási kötelezettség nem terheli.”
64. §		
Az Útdíjtv. 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Amennyiben a felügyeleti szerv megállapítja, hogy az útdíjszedő gyakorlata, vagy más körülmény miatt
az UD rendszer nem felel meg a meghatározott átjárhatósági műszaki és eljárási feltételeknek, felhívja
az útdíjszedőt, hogy legfeljebb hat hónapon belül tegye alkalmassá a rendszert az EETS irányelvben meghatározott
átjárhatósági műszaki és eljárási követelmények teljesítésére. Amennyiben az útdíjszedő a határidőt elmulasztja,
a 20. § (2) bekezdés b) pontja szerinti bírság kiszabása mellett a felügyeleti szerv kötelezi az irányelv szerinti
kötelezettségei teljesítésére.”
65. §

(1) Az Útdíjtv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Magyarországon útdíjszolgáltató vagy EETS szolgáltatói tevékenységet kizárólag az Unión belüli elektronikus
útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával kapcsolatos információk határokon
átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai parlamenti és tanácsi
irányelvben foglaltak szerint nyilvántartásba vett szervezetek végezhetnek. Az EETS szolgáltatót a felügyeleti szerv
nyilvántartásba veszi, ha az e törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben meghatározott feltételeket
teljesíti.”
(2) Az Útdíjtv. 21. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A felügyeleti szerv a (2) bekezdésben foglaltakon túl az (1) bekezdésben meghatározott céllal elektronikus
nyilvántartást vezet
a) a Magyarországon nyilvántartásba vett EETS szolgáltatókról,
b) az útdíjköteles elemi útszakaszokon útdíjszedői feladatokat ellátó szervezet(ek) megnevezéséről,
c) az útdíjköteles elemi útszakaszokon alkalmazott díjszedési technológiáról,
d) az útdíjköteles elemi útszakaszok használatáért fizetendő útdíj megállapításával összefüggő adatokról – így
különösen a díjkategóriák és más, a díjfizetést befolyásoló jellemzőkről, valamint az alkalmazott díjtételekről –,
e) az útdíjszedő által az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott területi nyilatkozat teljes
szövegéről.”

66. §

(1) Az Útdíjtv. 31. § (1) bekezdése a következő 5. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„5. az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló 2019. március 19-i (EU) 2019/520 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
(2) Az Útdíjtv. 31. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„c) a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak
kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre
vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről szóló 2019. november 28-i (EU) 2020/203 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet;
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d) az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részletes kötelezettségeiről, az EETS területi
nyilatkozatok minimális tartalmáról, az elektronikus kapcsolódási pontokról, az átjárhatósági rendszerelemekre
vonatkozó követelményekről és a 2009/750/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló 2019. november 28-i
(EU) 2020/204 bizottsági végrehajtási rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
67. §		
Az Útdíjtv.
a)
2. § 2. pontjában a „jelen törvényben előírt bevallási kötelezettség teljesítése” szövegrész helyébe
az „az e törvényben előírt úthasználat során a bevallási kötelezettség teljesítése” szöveg,
b)
2. § 3. pontjában a „díj mértékének meghatározása során alkalmazott” szövegrész helyébe a „díj mértékének
meghatározása során az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott módon
alkalmazott” szöveg,
c)
2. § 6. pontjában a „hozzáférést biztosít az EETS-hez, és ennek keretében az UD rendszerhez” szövegrész
helyébe a „hozzáférést biztosít az EETS-hez, és továbbítja az útdíjakat a megfelelő útdíjszedőnek” szöveg,
d)
2. § 7. pontjában az „UD rendszer keretében” szövegrész helyébe az „UD rendszerben” szöveg,
e)
3. § (6) bekezdésében az „általa üzemeltetett gépjárművel az (1) bekezdésben meghatározott előírások”
szövegrész helyébe az „általa üzemeltetett gépjárművel az e törvényben meghatározott előírások” szöveg,
f)
3. § (7) bekezdésében a „járművezető” szövegrészek helyébe az „úthasználó” szöveg,
g)
4. § (2) bekezdésében az „– erre vonatkozó szakmapolitikai döntés esetén –” szövegrész helyébe
az „– a Kormány által rendeletben meghatározottak szerint –” szöveg,
h)
6. § (10) bekezdésében az „Az egyetemes útdíjszolgáltató az úthasználati jogosultság ellenértékének”
szövegrész helyébe „Az útdíjszolgáltató az úthasználati jogosultság ellenértékének” szöveg,
i)
20. § (2) bekezdés c) pontjában az „útdíjszolgáltató éves árbevételének” szövegrész helyébe
az „útdíjszolgáltató éves magyarországi árbevételének” szöveg
lép.
68. §		
Hatályát veszti az Útdíjtv.
a)
2. § 27. pontja
b)
10/A. §-a,
c)
15/A. alcíme és
d)
16. alcíme.

11. Záró rendelkezések
69. §

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

70. §

(1) Ez a törvény
1.
a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról szóló,
2012. november 21-i 2012/35/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
2.
a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelvnek,
valamint a járművek nyilvántartásba vételéhez kapcsolódó okmányokról szóló 1999/37/EK tanácsi irányelv
módosításáról szóló, 2014. április 3-i 2014/46/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
3.
a tengerészek képzésének minimumszintjéről szóló 2008/106/EK irányelv módosításáról és a tagállamok által
kiállított tengerészképesítési bizonyítványok kölcsönös elismeréséről szóló 2005/45/EK irányelv hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1159 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek és
4.
az Unión belüli elektronikus útdíjszedési rendszerek átjárhatóságáról és az útdíjfizetés elmulasztásával
kapcsolatos információk határokon átnyúló cseréjének elősegítéséről szóló, 2019. március 19-i (EU) 2019/520
európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.

Ez a törvény – a (2)–(5) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
A 26. §, a 27. § c) pontja, a 38. § és a 40. § az e törvény kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
Az 5. §, a 9. §, a 10. §, a 12. §, a 23. § és a 35. § 2021. július 1. napján lép hatályba.
A 29–32. § és a 10. alcím 2021. október 19-én lép hatályba.
A 7. § d) pontja 2022. január 1. napján lép hatályba.

4163

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 98. szám

(2) Ez a törvény
1.
a közös légiközlekedés-védelmi alapkövetelmények végrehajtásához szükséges részletes intézkedések
meghatározásáról szóló, 2015. november 5-i (EU) 2015/1998 bizottsági végrehajtási rendelet,
2.
az (EU) 2015/1998 végrehajtási rendeletnek bizonyos egyedi légiközlekedés-védelmi intézkedések
egyértelműsítése, harmonizálása, egyszerűsítése és megerősítése tekintetében történő módosításáról szóló,
2019. január 23-i (EU) 2019/103 bizottsági végrehajtási rendelet,
3.
a gépjárművek osztályozásáról, az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatás felhasználóinak
kötelezettségeiről, az átjárhatósági rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a bejelentett szervekre
vonatkozó minimális alkalmassági feltételekről szóló, 2019. november 28-i (EU) 2020/203 felhatalmazáson
alapuló bizottsági rendelet,
4.
az európai elektronikus útdíjszedési szolgáltatást nyújtó szolgáltatók részletes kötelezettségeiről, az EETS
területi nyilatkozatok minimális tartalmáról, az elektronikus kapcsolódási pontokról, az átjárhatósági
rendszerelemekre vonatkozó követelményekről és a 2009/750/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló,
2019. november 28-i (EU) 2020/204 bizottsági végrehajtási rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

2021. évi LX. törvény
egyes agrártárgyú törvények módosításáról*
1. A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
módosítása
1. §		
A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 22. § a) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
[E törvény felhatalmazása alapján a 17. § (2) bekezdésének c) pontja szerinti adatok igénylésére jogosultak:]
„a) az ingatlan-nyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás és a földvédelmi nyilvántartás szervei az ingatlannyilvántartás, a földhasználati nyilvántartás és a földvédelmi nyilvántartás vezetésével összefüggésben;”

2. A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény
módosítása
2. §		
A védett természeti területek védettségi szintjének helyreállításáról szóló 1995. évi XCIII. törvény (a továbbiakban:
Vszt.) 1. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény hatálya – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – azokra a védett és fokozottan védett, valamint
a védelemre tervezett természeti területekre (a továbbiakban együtt: védett természeti terület) terjed ki, amelyeket
a mezőgazdasági szövetkezet közös használatában álló földterületek részeként törvény alapján a részarányföldtulajdonosok földjének kiadása, valamint a tagok és alkalmazottak földhöz juttatása, továbbá a kárpótlási
árverés céljából földalapokba elkülönítettek és törvény alapján már magántulajdonba kerültek.”
3. §		
Hatályát veszti a Vszt.
a)
2. §-a,
b)
3. §-a,
c)
5. §-a,
d)
a 6. § (1) bekezdésében az „és 5.” szövegrész,
e)
a 8. §-ában, valamint a 9. § (2) bekezdésében az „és az 5. § (2) bekezdésében” szövegrész.

* A törvényt az Országgyűlés a 2021. május 18-i ülésnapján fogadta el.
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3. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény módosítása
4. §		
Hatályát veszti a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény
a)
61/A. § (2) bekezdés d) pontja;
b)
61/A. § (3) bekezdés n) pontja.

4. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása
5. §		
A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és a mezei őrszolgálatról szóló 1997. évi CLIX. törvény
(a továbbiakban: Fbtv.) 19. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A mezőőri járulék összegének rendeltetési céltól eltérő felhasználása – a járulék teljes összege vagy annak
teljesítményarányos része vonatkozásában – jogosulatlanul igénybe vett járuléknak minősül, és azt vissza kell
fizetni. A mezőőri járulék felhasználásának törvényességi ellenőrzését a fővárosi és megyei kormányhivatal
végzi. A megállapítás alapbizonylatai csak a költségként kimutatott és pénzügyileg rendezett kiadások lehetnek,
amelyeket igazoló pénzügyi bizonylatokat az önkormányzatnak a pénzügyi bizonylat kiállítását követő ötödik év
végéig meg kell őrizni.”
6. §		
Az Fbtv. 21. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezőőr feladatát az őrszolgálatot létrehozó települési önkormányzat (a továbbiakban: fenntartó) utasításai
szerint végzi, szakmai felügyeletét a mezőgazdasági igazgatási szerv és a rendőrség látja el. Ha a mezőgazdasági
igazgatási szerv szabálytalanságot tapasztal, felhívja az érintett mezőőrt és szükség esetén a fenntartót az előírások
betartására, a hiányosságok pótlására. A munkaügyi vita és a közszolgálati jogviszonyból származó viták
kivételével ismételt jogsértés és hiányosság esetén azt írásban jelzi a törvényességi felügyeletet ellátó illetékes
kormányhivatalnak.”
7. §		
Az Fbtv. 22. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A mezőőr e törvényből, a működési és szolgálati szabályzatból, mezőgazdasági alapismeretből,
lőfegyverismeretből, valamint az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes
törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló törvényben meghatározott ismeretekből
– a mezőgazdasági igazgatási szerv által szervezett képzés elvégzését követően – a mezőgazdasági szerv előtt
vizsgát tesz. A mezőőr minden évben köteles továbbképzésen részt venni.”
8. §		
Az Fbtv. 30. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Felhatalmazást kap az agrárpolitikáért felelős miniszter, hogy a rendészetért felelős miniszterrel – a közúton
a jármű megállításával és ellenőrzésével kapcsolatban a közlekedésért felelős miniszterrel – egyetértésben a mezőőr
és a hegyőr képzési és vizsgáztatási rendjének, nyilvántartása vezetésének, működésének, szolgálati viszonyának,
valamint szakmai felügyeletének szabályait rendeletben állapítsa meg.”
9. §		
Az Fbtv. 17. § (1) bekezdésében a „mezőgazdasági igazgatási szervnek” szövegrész helyébe a „Magyar Agrár-,
Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamaráról szóló 2012. évi CXXVI. törvény 15/C. §-ában meghatározott
mezőgazdasági igazgatási szervnek (a továbbiakban: mezőgazdasági igazgatási szerv)” szöveg lép.

5. A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény módosítása
10. §		
A géntechnológiai tevékenységről szóló 1998. évi XXVII. törvény 19. § (4) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(4) A hasznosító a géntechnológiai hatóságtól, megfelelő indoklással ellátva, kérheti az üzleti titokhoz,
szabadalomhoz, vagy fajtaoltalomhoz fűződő jogát sértő, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott
jogszabályban meghatározott adatok bizalmas kezelését. Ezek az adatok nyilvánosságra nem hozhatóak.”
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6. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba
hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása
11. §		
A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló
2003. évi LII. törvény (a továbbiakban: Vetőmagtv.) 15. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Tilos az e törvény, illetve e törvény végrehajtására kiadott rendelet előírásainak meg nem felelő növényi
szaporítóanyag – beleértve a továbbszaporítás során nem igazolt származású vagy alkalmatlannak minősített
növényállomány magtermésének vetőmagkénti – felhasználása és forgalomba hozatala.”
12. §		
A Vetőmagtv. 18. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ingatlan fekvése szerint illetékes helyi önkormányzat jegyzője intézkedik a (3) bekezdés szerinti vetésterv
elektronikus tájékoztatási rendszer keretében működő kormányzati honlapon (a továbbiakban: kormányzati
portál), hirdetményi úton történő közzététele iránt. A kormányzati portálon való közzététel az önkormányzat
hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel megegyező időtartamú és tájékoztató jellegű.”
13. §		
A Vetőmagtv. 27. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A növénytermesztési hatóság a szaporítóanyag – e törvény, valamint e törvény végrehajtására kiadott
jogszabályoknak való megfelelőségének ellenőrzése érdekében – a hatósági ellenőrzés során próbavásárlást
végezhet, ideértve a távértékesítés keretében távértékesítési szerződés megkötésével az interneten történő
vásárlást is.”
14. §		
A Vetőmagtv.
a)
2. § 29. pontjában a „szállítás más részére bármilyen formában” szövegrész helyébe a „szállítás (kivéve
a feldolgozást vagy csomagolást végző szolgáltató részére történő, nem értékesítési célú szállítás)” szöveg,
b)
15. § (9) bekezdésében az „a Kormány által kijelölt szerv általi” szövegrész helyébe az „a növénytermesztési
hatóság általi” szöveg,
c)
19. § (3) bekezdésében az „a Kormány által kijelölt minősítő szerv által” szövegrész helyébe az „az általa”
szöveg,
d)
19. § (4) bekezdésében a „szőlő-, gyümölcs faiskolában” szövegrész helyébe a „szőlőiskolában, árutermelő
gyümölcs- és díszfaiskolában” szöveg,
e)
30. § (2) bekezdés f ) pontjában az „előírásait” szövegrész helyébe az „előírásait, a minőség megfelelő
tanúsítását és ellenőrzését” szöveg
lép.
15. §		
Hatályát veszti a Vetőmagtv.
a)
a 18. § (3) bekezdésben az „ , az illetékes kormányhivatalban, illetve a járási hivatalban” szövegrész, valamint
b)
20. § (5) bekezdésében az „a (4) bekezdés szerinti megrendelést követő 8 napon belül” szövegrész.

7. A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény módosítása
16. §

(1) A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó
eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény (a továbbiakban: 2007. évi XVII. törvény) 28. § (3) bekezdés
a) pontja a következő al) alponttal egészül ki:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy
az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell
természetes személy esetén]
„al) mezőgazdasági őstermelő esetében, ha őstermelők családi gazdaságának képviseletét látja el a képviselői
minőségét,”
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(2) A 2007. évi XVII. törvény 28. § (3) bekezdés b) pontja a következő bn) alponttal egészül ki:
[A mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv kérelemre induló eljárásaiban való részvétel feltétele, hogy
az ügyfél legkésőbb a kérelem benyújtásával egyidejűleg kérelmezze nyilvántartásba vételét az ügyfél-nyilvántartási
rendszerben. A nyilvántartásba vétel iránti kérelemnek a (2) bekezdésben foglalt adatok mellett tartalmaznia kell
nem természetes személy esetén]
„bn) családi mezőgazdasági társaság minőségét,”
17. §		
A 2007. évi XVII. törvény 31. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) A MePAR működtetése, programszerű megújítása, valamint a távérzékeléses ellenőrzéssel kapcsolatos
feladatok ellátása közfeladatnak minősül és ellátása a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szerv
hatáskörébe tartozik, amely feladatot a 16. és 17. § alkalmazásával kötött szerződés alapján a Nemzeti Földügyi
Központ végez.”
18. §		
A 2007. évi XVII. törvény 84. §-a a következő 21. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„21. az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági Garanciaalapból
(EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések megállapításáról
és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és 2022-ben való
alkalmazás tekintetében, valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások 2021-re és
2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i 2020/2220 európai
parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
19. §		
A 2007. évi XVII. törvény 90. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) E törvény
a) 28/B. § (3) bekezdésének az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvénnyel
megállapított rendelkezéseit a folyamatban levő eljárásokban is alkalmazni kell,
b) 44. § (7) bekezdésének az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvénnyel megállapított
rendelkezéseit 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.”
20. §		
A 2007. évi XVII. törvény
a)
1. §-ában az „egységesen” szövegrész helyébe az „egységesen, önálló különös eljárási rendszerben” szöveg,
b)
22. § (1) bekezdés a) pontjában az „ügyfél-azonosító számát” szövegrész helyébe az „ügyfél-azonosítóját”
szöveg,
c)
28. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „ügyfél-azonosító számának” szövegrész helyébe
az „ügyfél-azonosítójának” szöveg,
d)
28. § (4) bekezdés b) pontjában az „az ügyfél-azonosító (nyilvántartási) számot” szövegrész helyébe
az „az ügyfél-azonosítót” szöveg,
e)
28/B. § (3) bekezdésében az „A képviseleti jog keletkezése és megszűnése a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervvel” szövegrész helyébe az „A képviseleti jog keletkezése és megszűnése
– jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel”
szöveg,
f)
44. § (7) bekezdés b) pontjában a „tagjaként” szövegrész helyébe a „képviselőjeként” szöveg, illetve a „tagként”
szövegrész helyébe a „képviselőként” szöveg,
g)
55/A. § (5) bekezdésében a „lakcíméről vagy a támogatási eljárásban bejelentett tartózkodási helyéről,
szálláshelyéről,” szövegrész helyébe a „levelezési címről, vagy lakóhelyéről,” szöveg,
h)
56/C. § (1) bekezdésében az „ügyfél kérelmére a mezőgazdasági és vidékfejlesztési támogatási szervvel
szemben” szövegrész helyébe az „ügyfél kérelmére – legfeljebb tizennyolc hónapra – a mezőgazdasági és
vidékfejlesztési támogatási szervvel szemben” szöveg
lép.
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21. §		
Hatályát veszti a 2007. évi XVII. törvény
a)
57/E. § (1) bekezdés c) pontjában,
b)
71. § (1) bekezdésében,
c)
74. §-ában
a „közigazgatási” szövegrész.

8. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása
22. §		
A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény (a továbbiakban: Tfvt.) 1/A. §-a helyébe a következő
rendelkezés lép:
„1/A. § (1) Az e törvény hatálya alá tartozó eljárások esetében az érintett eljárás megindítására szolgáló,
e törvényben meghatározott bejelentésekre a kérelemre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.
(2) Az e törvény hatálya alá tartozó, jelentős számú ügyfelet érintő eljárásokban az ingatlanügyi hatóság, valamint
a talajvédelmi hatóság a döntését hirdetményi úton közli. Jelentős számú ügyfelet érint az eljárás, ha több mint
harminc ügyfél érintett az eljárás megindításakor.”
23. §		
A Tfvt. a következő 1/B. §-sal egészül ki:
„1/B. § E törvény alkalmazásában, ha a termőföld állami tulajdonban áll, akkor a tulajdonos alatt az ingatlannyilvántartásba bejegyzett vagyonkezelőt, ennek hiányában a tulajdonosi joggyakorló szervezetet kell érteni.”
24. §

(1) A Tfvt. 2. § 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„14. mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná vált termőföld: olyan földrészlet, amelynek egész területe vagy
annak egy része igénybevétele, vagy használatának, hasznosításának jogszabályi előíráson alapuló korlátozása
eredményeként a 19. pontban megjelölt valamely művelési ág szerint termőföldként már nem hasznosítható;”
(2) A Tfvt. 2. § 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„22. kis teljesítményű erőmű: a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 32. pontjában meghatározott
olyan kiserőmű, amely a napenergiát felhasználva termel villamos energiát és 0,5 MW-nál kisebb névleges
teljesítőképességű;”
(3) A Tfvt. 2. §-a a következő 24–27. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„24. kísérleti gyümölcsültetvény: az a gyümölcsültetvény, amely tudományos, kutatási vagy vizsgálati célokat szolgál;
25. mederiszap: a vízfolyás vagy állóvíz medrében kiülepedő anyag, amely az eredetileg kiépített, illetve vízjogi
engedélyben rögzített vízszállító képesség vagy víztározó térfogat visszaállítása céljából rendszeresen eltávolításra
kerül;
26. talajjavító mederanyag: elsősorban termőföld bemosódásból keletkező, a talaj kedvezőtlen tulajdonságainak
megváltoztatására, illetve a kedvező tulajdonságok fenntartására szolgáló, kezelés nélkül termőföldre kihelyezhető
mederiszap;
27. kezelt mederiszap: olyan mederiszap, amely szennyezőanyag tartalma miatt biológiai, fizikai, kémiai, vagy más
megfelelő eljárást követően, a jogszabályi előírásoknak megfelelően helyezhető ki termőföldre.”

25. §		
A Tfvt. 6. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejelentéshez csatolni kell:)
„b) az 50. § (2) bekezdés d) pontjában előírt, a mezőgazdasági célú hasznosítást lehetővé tevő újrahasznosítást
megalapozó talajvédelmi tervet, kivéve, ha a tervezett újrahasznosításra oszlophelyek vagy vonalas létesítmény
megszüntetésével kerül sor, és az nem jár a talajfelszín megbontásával, illetve roncsolásával;”
26. §		
A Tfvt. 7. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az ingatlanügyi hatóság a földvédelmi eljárás, földvédelmi szakhatósági közreműködés, illetve a földvédelmi
szakkérdés vizsgálata során minden esetben helyszíni szemle alapján dönt, ide nem értve a 8/C. §-ban
meghatározott esetet.”
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27. §		
A Tfvt. 8/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a termőföld végleges más célú hasznosításával járó tervezett beruházást a Kormány nemzetgazdasági
szempontból kiemelt jelentőségű közlekedési infrastruktúra-beruházással összefüggő üggyé nyilvánította, és
a beruházó – a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról
és egyszerűsítéséről szóló törvényben meghatározottak szerint – a földvédelmi eljárás lefolytatását a környezeti
hatásvizsgálati eljárás keretében kéri lefolytatni, az érintett termőföldnek a földvédelmi szakkérdés vizsgálata
alapján engedélyezhető végleges más célú hasznosítása esetén – a 22. § (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően –
a környezetvédelmi engedély részét nem képezi a földvédelmi járulék összegének a megállapításáról és
megfizetéséről szóló rendelkezés.”
28. §		
A Tfvt. 8/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8/C. § (1) Kis teljesítményű erőmű létesítése érdekében a termőföld más célú hasznosítása iránti kérelem
elbírálásának ügyintézési határideje 8 nap, ha
a) a kérelemben megjelölt terület átlagosnál gyengébb minőségű termőföld,
b) az igénybevevő a kérelmében nyilatkozik arról, hogy a kérelemmel érintett területen más beruházás
megvalósítása nincs folyamatban, és
c) a kérelem elbírálásához az ingatlanügyi hatóság rendelkezésére áll minden adat és szükséges irat.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetben a kérelemről az ingatlanügyi hatóság helyszíni szemle tartása és
talajvédelmi szakkérdés vizsgálata nélkül dönt.”
29. §		
A Tfvt. 9. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Nem minősül a termőföld más célú hasznosításának napenergiát az e törvény végrehajtására kiadott
rendeletben meghatározottak szerinti agrofotovoltaikus rendszer szerint felhasználva villamos energiát termelő
erőmű létesítése és üzemeltetése, ha nem akadályozza az alatta fekvő területnek a 2. § 19. pontjában megjelölt
valamely művelési ág szerint termőföldként történő hasznosítását.”
30. §

(1) A Tfvt. 10. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet)
„f ) véglegessé vált vízjogi létesítési engedélyben meghatározott vízkivételt biztosító vízilétesítmény vagy
mezőgazdasági vízellátást szolgáló vízilétesítmény, valamint az ezekhez kapcsolódó műtárgyak létesítése, illetve
építési engedélyezés hatálya alá nem tartozó, öntözéshez kapcsolódó építmények létesítése, vagy”
(céljából veszik igénybe.)
(2) A Tfvt. 10. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A termőföld más célú hasznosítása mentes az ingatlanügyi hatóság engedélye alól, ha a termőföldet)
„i) kis teljesítményű erőműnek a h) pont alá nem tartozó személy által az átlagosnál gyengébb minőségű, de
legfeljebb hektáronként 15 AK értékű termőföldön történő létesítése, üzemeltetése”
(céljából veszik igénybe.)
(3) A Tfvt. 10. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés f ) pontja alkalmazásában
a) vízilétesítmény alatt a vízgazdálkodásról szóló törvény,
b) műtárgy, illetve építmény alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény
szerinti építményeket kell érteni.
(2b) A (2) bekezdés f ) pontjában meghatározott földvédelmi engedélyezési eljárás alóli mentesség
megállapításához az ingatlanügyi hatóság a végleges vízjogi létesítési engedély beszerzése érdekében megkeresi
a vízügyi hatóságot annak megállapítása érdekében, hogy a földvédelmi engedélyezési eljárás alóli mentesség
alapjául szolgáló, a végleges más célú hasznosítás iránti kérelemben megjelölt cél, az igénybevétellel érintett terület
és annak nagysága megegyezik-e a végleges vízjogi létesítési engedélyben foglaltakkal. A végleges határozatot
az igénybevevő is benyújthatja az ingatlanügyi hatóság részére.”
(4) A Tfvt. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A termőföld más célú hasznosítása kizárólag a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi
CXXII. törvény (a továbbiakban: Földforgalmi tv.) 13. § (3) bekezdésében meghatározott célú igénybevételekre
engedélyezhető, feltéve, hogy

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 98. szám

4169

a) az igénybevevő a tulajdonos vagy az ő érdekében eljáró más személy vagy szervezet,
b) az érintett termőföld tulajdonjogának megszerzésének napjától a más célú hasznosítása iránti kérelem
benyújtásának napjáig 5 év még nem telt el, és
c) a tulajdonos a tulajdonszerzés alapjául szolgáló okiratban a Földforgalmi tv. 13. § (1) bekezdése szerinti
nyilatkozatot tette.”
31. §

(1) A Tfvt. 12. § (2) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„c) a talaj humuszos termőrétegének mentését megalapozó talajvédelmi tervet, ha a végleges más célú hasznosítás
engedélyezése iránti kérelemben megjelölt teljes területigény és cél az 50. § (2) bekezdés b) pontjában foglaltak
megvalósítására irányul, ide nem értve a belterületbe vonás iránti kérelmet, valamint a kis teljesítményű erőmű
létesítése iránti kérelmet, feltéve, ha a 8/C. §-ban foglalt feltételek fennállnak;
d) időleges más célú hasznosítás iránti kérelem esetében az 50. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott,
az eredeti állapot helyreállítását megalapozó talajvédelmi tervet;”
(2) A Tfvt. 12. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A kérelemhez csatolni kell:)
„g) a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglalt hozzájáruló nyilatkozatát, ha az igénybevevő nem a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén nem
a haszonélvező, kivéve, ha a termőföld igénybevétele kisajátítás céljának megvalósítása érdekében szükséges,
vagy ha a termőföld igénybevétele olyan, a tulajdonjog korlátozását lehetővé tevő közérdekű célt szolgál,
amelynél törvény lehetővé teszi a tulajdonos, illetve haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező hozzájáruló
nyilatkozatának bíróság vagy hatóság döntésével történő pótlását.”

32. §		
A Tfvt. 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A termőföld időleges más célú hasznosítása csak meghatározott időre, legfeljebb 5 évre engedélyezhető.
Az időlegesen más célra hasznosított termőföldet az igénybevevő az engedélyező határozatban megállapított
határidő vagy határnap lejártáig – a (9) bekezdésben meghatározott eset kivételével – köteles az eredeti állapotába
helyreállítani. Az engedélyező határozatban elő kell írni, hogy az eredeti állapot helyreállítását a talajvédelmi terv
szerint kell végrehajtani.”
33. §		
A Tfvt. 15. §-a a következő (7)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a földrészlet belterületbe vonási eljárásának a megindítását az önkormányzatnál természetes személy
kezdeményezi saját tulajdonában álló ingatlana vonatkozásában abból a célból, hogy ezáltal saját, illetve
közeli hozzátartozói lakhatása biztosítására szolgáló lakóépületet létesítsen, a belterületbe vonás során a 11. §
(2) bekezdésének első mondatában és az (5) bekezdés b) pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.
(8) A (7) bekezdésben foglalt esetben az ingatlan természetes személy tulajdonosának saját, illetve közeli
hozzátartozóinak lakhatása szempontjából az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi
LXXVIII. törvény 33/A. § (3a) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
(9) A belterületbe vonás (7) bekezdésben rögzített esetében az önkormányzatnak – a (2) bekezdésben foglaltakon
túl – csatolnia a kell az ingatlan természetes személy tulajdonosának közokiratba, vagy teljes bizonyító erejű
magánokiratba foglalt nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az érintett ingatlan a saját tulajdonában áll, és azon
saját, illetve közeli hozzátartozói lakhatására kíván lakóépületet létesíteni.
(10) Ha az ingatlan természetes személy tulajdonosa nem tesz eleget a (9) bekezdés szerinti nyilatkozatában
foglaltaknak, vele szemben a 24. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti földvédelmi bírság kiszabásának van helye.
(11) A (10) bekezdés szerinti esetben a földvédelmi bírság mértéke az 1. melléklet 4.1. pontjában meghatározott
földvédelmi járulék ötszöröse.”
34. §

(1) A Tfvt. 16. § (7)–(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(7) Az igénybevevőt a termőföld eredeti állapotba történő helyreállítására kell kötelezni, kivéve, ha az ingatlanügyi
hatóság a (8) bekezdésben, vagy a 17. § (1d) bekezdésben meghatározott kérelemre a végleges más célú
hasznosítás folytatásához hozzájárul (a továbbiakban: utólagos hozzájárulás). Az ingatlanügyi hatóságnak
a termőföld végleges más célú hasznosítás folytatásához adott utólagos hozzájárulása a termőföld végleges más
célú hasznosítására kiadott engedélynek minősül.
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(8) Az igénybevevő a végleges más célú hasznosítás utólagos hozzájárulása iránti kérelmét a (4) bekezdésben
meghatározott értesítés kézhezvételétől számított 15 napon belül terjesztheti elő.
(9) A végleges más célú hasznosítás utólagos hozzájárulása iránti kérelem előterjesztése esetén, ha
az igénybevevő nem a tulajdonos, vagy haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvező, az ingatlanügyi hatóság
– a (10) bekezdésben meghatározott eset kivételével – nyilatkozattételre hívja fel a tulajdonost vagy haszonélvezet
fennállása esetén a haszonélvezőt arról, hogy a termőföld végleges más célú hasznosításához hozzájárul-e.
A tulajdonosi vagy haszonélvezet fennállása esetén a haszonélvezői hozzájáruló nyilatkozatot az igénybevevő is
benyújthatja az ingatlanügyi hatóság részére. Közös tulajdonban lévő termőföld esetén valamennyi tulajdonostárs,
több haszonélvező esetén valamennyi haszonélvező egyhangú hozzájáruló nyilatkozata szükséges.”
(2) A Tfvt. 16. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az igénybevevőnek a (8) bekezdésben meghatározott kérelme alapján a termőföld végleges más célú
hasznosításának utólagos hozzájárulására akkor kerülhet sor, ha a más célú hasznosítás előzetes engedélyezésének
a 11. §-ban és a 15/B. § (3) bekezdésben meghatározott feltételei – a 16/A. § (4) bekezdésben meghatározott eset
kivételével – egyébként fennállnak.”
35. §		
A Tfvt. 16/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosításának engedélyezésére irányuló eljárás során
megállapítja, hogy a kérelem (ide nem értve a kisajátítási célú kérelmet) tárgyát képező földrészlet teljes területén
vagy annak egy részén engedély nélküli más célú hasznosításra került sor, a más célú hasznosítás engedélyezése
iránti kérelmet elutasítja, és megindítja az engedély nélküli más célú hasznosítás esetére irányadó eljárást.”
36. §

(1) A Tfvt. 17. § (1d) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1d) Az utólagos hozzájárulás megadására a 16. §-ban foglaltakat kell alkalmazni, azzal, hogy az utólagos
hozzájárulás iránti kérelmet az eredeti állapot helyreállításának függő hatályú elrendeléséről szóló (1a) bekezdés
szerinti határozat közlését követő 15 napon belül kell benyújtani.”
(2) A Tfvt. 17. §-a a következő (2) és (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az igénybevevő az eredeti állapot helyreállítását – annak elvégzését követő 8 napon belül – köteles
az ingatlanügyi hatóságnak bejelenteni. E kötelezettség teljesítését az eredeti állapot helyreállítását elrendelő
határozatban kell előírni.
(3) A bejelentés alapján az ingatlanügyi hatóság helyszíni szemlét tart.”

37. §		
A Tfvt. – a „A földvédelmi eljárás igazgatási szolgáltatási díja” alcímet megelőzően – a következő alcímmel egészül ki:

„Az eredeti állapot helyreállítása végrehajtásának szabályai
17/D. § (1) Ha a kötelezett a termőföld eredeti állapotát nem állítja helyre az ezt elrendelő véglegessé vált
ingatlanügyi hatósági határozatban (ezen alcím alkalmazásában a továbbiakban: végleges határozat)
előírt határidőben, és ezért az adóhatóság által foganatosítandó végrehajtási eljárásokról szóló 2017. évi
CLIII. törvény (a továbbiakban: Avt.) szerint az állami adó- és vámhatóság foganatosítja a végrehajtást, a 14. §
(5)–(7) bekezdésében, a 14/A. § (9) bekezdés a) pontjában, a 17. § (1) és (4) bekezdésében, a 22. § (1) bekezdés b) és
c) pont ca) alpontjában, valamint a 24. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat az alábbi eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az ingatlanügyi hatóság az eredeti állapot helyreállításának a végleges határozatában előírt módon történő
teljesítését az állami adó- és vámhatóság az Avt. szerinti értesítése alapján – az értesítést követő 15 napon belül –
megtartott helyszíni ellenőrzés alapján állapítja meg.
(3) Az ingatlanügyi hatóság a helyszíni ellenőrzés során tett megállapításairól feljegyzést készít, és azt a helyszíni
ellenőrzést követő 8 napon belül átadja az állami adó- és vámhatóság részére.
(4) Ha az ingatlanügyi hatóság azt állapítja meg, hogy az eredeti állapot helyreállítására nem a végleges
határozatban előírtaknak megfelelően került sor, a feljegyzésnek tartalmaznia kell az elvégzendő szükséges további
cselekmények leírását és a teljesítési határidőre vagy határnapra vonatkozó javaslatot.
(5) Ha a végrehajtási eljárásban a végleges határozatban előírtak szerint sor kerül az eredeti állapot helyreállására,
az ingatlanügyi hatóság az állami adó- és vámhatóságnak az Avt. 124. §-a szerinti jegyzőkönyve alapján
– a jegyzőkönyv közlését követő 8 napon belül – rendelkezik a fizetendő földvédelmi járulékról és – ha e törvény úgy
rendelkezik – a földvédelmi bírság megfizetéséről.”
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(1) A Tfvt. 21. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem kell járulékot fizetni, ha az ingatlanügyi hatóság a termőföld más célú hasznosítását)
„b) vízkárelhárítási vagy öntözési célú vízilétesítmény létesítése, ezek, valamint a meder rekonstrukciója, fejlesztése,
üzemeltetése, vagy fenntartása, továbbá a védekezést követő helyreállítása,”
(céljából engedélyezi.)
(2) A Tfvt. 21. §-a a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A (3a) bekezdésben meghatározott járulékmentesség a tulajdonost (haszonélvezőt) – közös tulajdonban
álló földrészlet esetén egy tulajdonostársat – csak egyszer illeti meg. Ezen a címen – 10 éven belül – ismételt
járulékmentesség tulajdonosváltozás esetén az új tulajdonost, illetve az új haszonélvezőt nem illeti meg, továbbá
a földrészlet megosztásával nem nyílik meg ismételten e címen a járulékmentesség.
(3d) A (3) bekezdés f ), g), j) és l) pontjában meghatározott járulékmentesség megállapításához az ingatlanügyi
hatóság a végleges vízjogi létesítési engedély beszerzése érdekében megkeresi a vízügyi hatóságot annak
megállapítása érdekében, hogy a járulékmentesség alapjául szolgáló, a végleges más célú hasznosítás iránti
kérelemben megjelölt cél, az igénybevétellel érintett terület és annak nagysága megegyezik-e a végleges vízjogi
létesítési engedélyben foglaltakkal. A végleges határozatot az igénybevevő is benyújthatja az ingatlanügyi hatóság
részére. Eltérés esetén az igénybevevőt járulékmentesség nem illeti meg.”

39. §		
A Tfvt. a következő 21/A. §-sal egészül ki:
„21/A. § Az ingatlanügyi hatóság a 21. § (3) bekezdésben meghatározott járulékmentes más célú hasznosítások
megvalósítását köteles ellenőrizni. Ha az ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az igénybevevő
a járulékmentes más célú hasznosítástól eltérő célra vette igénybe a termőföldet, az ingatlanügyi hatóság a 16. §
(1) bekezdés b) pontja szerint jár el.”
40. §		
A Tfvt. 22. § (8) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a termőföld más célú hasznosításáról szóló engedélynek a 13. § (1) bekezdése alapján az időbeli hatálya lejárt, vagy
az engedély hatályon kívül helyezésére került sor, azonban
a termőföld]
„bb) belterületbe vonás engedélyezése esetén a fekvéshatár-változásnak, beruházási terület, illetve beruházási
célterület céljára történő engedélyezés esetén a művelésiág-változásnak az ingatlan-nyilvántartásban történő
átvezetésére nem került sor,”
(a földvédelmi járulékot megfizető személy vagy szervezet a járulék összegének visszafizetését az engedély hatályának
lejárta napját követő 1 éven belül kérheti. A határidő elmulasztása jogvesztő, annak elmulasztása esetén igazolási
kérelem előterjesztésének nincs helye. A kérelmet ahhoz az ingatlanügyi hatósághoz kell benyújtani, amely az engedélyről
szóló határozatot hozta. A kérelemben meg kell jelölni azt a számlaszámot és az azt vezető pénzintézet megnevezését,
ahova átutalással a kérelmező az összeg megfizetését kéri.)
41. §		
A Tfvt. 24. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(4) Az (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontja, valamint b) pont ba) alpontja szerinti földvédelmi bírságot
a földhasználati nyilvántartásba bejegyzett földhasználóval szemben kell kiszabni. Ha a földhasználati
nyilvántartásban nincs bejegyzett földhasználó, a földvédelmi bírságot a tulajdonossal, haszonélvezet fennállása
esetén a haszonélvezővel szemben kell kiszabni. Ha az érintett földrészletnek a földhasználati nyilvántartás szerint
több földhasználója van, vagy az érintett földrészlet közös tulajdonban áll, a földvédelmi bírság megfizetésének
a kötelezettsége a földhasználókat vagy a tulajdonosokat, illetve haszonélvezőket egyetemlegesen terheli.
(5) Az (1) bekezdés a) pont ac) alpontja, b) pont bb)–be) alpontja, valamint a c)–g) pontja szerinti földvédelmi
bírságot az igénybevevővel szemben kell kiszabni. Ha az igénybevevő személyének megállapítására irányuló eljárás
eredménytelen vagy az igénybevevő jogutód nélkül megszűnt, az igénybevevő személyének megállapítására a 16. §
(2) és (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni. Ha több igénybevevő van, a földvédelmi bírság megfizetésének
kötelezettsége az igénybevevőket egyetemlegesen terheli.”
42. §

(1) A Tfvt. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az ingatlanügyi hatóság a kiszabott földvédelmi járulékokról és bírságokról a 26/A. §-ban meghatározott
nyilvántartást vezet (a továbbiakban: földvédelmi nyilvántartás).”
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(2) A Tfvt. 26. § (4a) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A határidőben meg nem fizetett járuléknak és bírságnak a (4) bekezdés szerinti nyilvántartásból való törléséhez
a földügyért felelős miniszter hozzájárulása szükséges. A törléshez az ingatlanügyi hatóság kérelme alapján a földügyért
felelős miniszter akkor járulhat hozzá, ha]
„b) az adóhatóság igazolása alapján a határidőre meg nem fizetett járulék- és bírságtartozás miatt a fizetésre
kötelezettel szemben indult végrehajtási eljárásban
ba) az eljárás nem vezetett eredményre,
bb) a végrehajtáshoz való jog elévült, vagy
bc) a tartozást az adóhatóság elengedte.”
(3) A Tfvt. 26. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Az (5) bekezdés a) pontja szerinti kérelem esetében a kérelem felterjesztéséhez csatolni kell:
a) a cél-kitermelőhely létesítéséhez szükséges megelőző földvédelmi eljárásban
aa) a termőföld más célú hasznosításának engedélyezéséről rendelkező végleges határozat hitelesített másolatát;
ab) a végleges más célú hasznosításért megállapított járulék megfizetését igazoló okiratot;
b) az újrahasznosítás elfogadásáról szóló végleges ingatlanügyi hatósági határozat hitelesített másolatát, és
c) az ingatlanügyi hatóság által megtartott helyszíni szemléről készült jegyzőkönyv hitelesített másolatát.”
(4) A Tfvt. 26. § (11) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (5) bekezdés b) pontja szerinti kérelem esetében a felterjesztéshez csatolni kell:]
„b) a 22. § (6) és (6a) bekezdésén alapuló kérelem esetén a más célú hasznosítás engedélyezéséről, a 22. §
(8) bekezdésén alapuló kérelem esetén a lejárt időbeli hatályú vagy hatályon kívül helyezett más célú hasznosítás
engedélyezéséről szóló, valamint a más célú hasznosítási engedélyt hatályon kívül helyező véglegessé vált határozat
hitelesített másolatát;”
43. §		
A Tfvt. a következő 26/A. §-sal egészül ki:
„26/A. § (1) Az ingatlanügyi hatóság a földügyi szakigazgatás információs rendszerében egységes nyilvántartásként
vezeti a 21. § (10) bekezdés, valamint a 26. § (4) bekezdés szerinti földvédelmi nyilvántartást.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás tartalmazza
a) a járulékmentességet élvező, valamint a járulék és bírság megfizetésére kötelezett igénybevevő (ezen alcím
alkalmazásában a továbbiakban együtt: igénybevevő)
aa) természetes személy esetén a természetes személyazonosító adatait és lakcímét,
ab) nem természetes személy esetén megnevezését, statisztikai azonosítóját és székhelyét;
b) az érintett földrészlet(ek) megjelölését (település, fekvés, helyrajzi szám);
c) a más célú hasznosítással érintett területet földrészletenkénti, azon belül művelési ág és minőségi osztály szerinti
bontásban;
d) a járulékmentességet, illetve a fizetési kötelezettséget megállapító határozat számát és véglegessé válásának
időpontját;
e) a járulékmentesség, illetve a fizetési kötelezettség megállapításának alapjául szolgáló eljárás megnevezését;
f ) a fizetési kötelezettség típusát és a fizetendő összeget, járulékmentesség esetén a mentességet megalapozó
igénybevétel megnevezését;
g) a termőföld más célú hasznosítása megkezdésének napját;
h) a fizetési határidőt;
i) a befizetés időpontját;
j) fizetési kötelezettség elmaradása esetén a végrehajtási eljárás megindításának napját;
k) mentesség esetén annak feltüntetését, ha a 21/A. § szerinti eljárás lefolytatására került sor.
(3) A nyilvántartásba bejegyzett igénybevevő azonosítása céljából az ingatlanügyi hatóság jogosult kezelni
az igénybevevőnek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait.
(4) Az ingatlanügyi hatóság jogosult a járulék és bírság nyilvántartás vezetése céljából
a) az ingatlan-nyilvántartásból a tulajdonilap-másolat adatainak,
b) a földhasználati nyilvántartásból a földhasználatilap-másolat adatainak
felhasználására.
(5) Az ingatlanügyi hatóság a személyiadat- és lakcímnyilvántartás szerveitől természetes személyazonosító adatok,
illetve lakcím alapján a természetes személy igénybevevő azonosításához díjmentesen igényelheti a (2) bekezdés
a) pont aa) alpontjában foglalt adatokat.
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(6) Az ingatlanügyi hatóság a (4) bekezdésben meghatározott nyilvántartásokból átvett, illetve lekérdezett adatokat
kizárólag az e törvényben meghatározott feladatának ellátásához használhatja fel.
(7) Az ingatlanügyi hatóság a (2) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti adatokat a Földforgalmi tv. 27. §
(2) bekezdésében és 53. § (1) bekezdésében meghatározott ellenőrzési kötelezettség teljesíthetősége érdekében,
az abban meghatározott időtartamig jogosult kezelni.”
44. §		
A Tfvt. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A földminősítési eljárás az ingatlanügyi hatóság által lefolytatott azon eljárás, amelynek során a földminősítés
eredményeként a termőföld művelési ága, valamint minősége megállapításra kerül. A földminősítési eljárás
lefolytatásának eredményéről szóló határozatot a földrészlet megváltozott adatainak az ingatlan-nyilvántartásban
történő átvezetéséről szóló határozattal szembeni jogorvoslati kérelemben lehet megtámadni.”
45. §

(1) A Tfvt. 30/A. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcímcím lép:

„A földminősítési eljárás igazgatási szolgáltatási díja”
(2) A Tfvt. 30/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kérelemre induló földminősítési eljárásért az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni, melynek összege nem lehet több 220.000 forintnál.”
46. §		
A Tfvt. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„35. § A földhasználó a 36–42. §-ban foglaltak szerint köteles a termőhely ökológiai adottságaihoz igazodó talajvédő
gazdálkodást vagy tevékenységet folytatni, ennek érdekében köteles a Gazdálkodói Talajvédelmi Programot
elkészíteni és naprakészen tartani.”
47. §		
A Tfvt. 49. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„49. § (1) A talajvédelmi hatóság engedélye szükséges:
a) szennyvíz, szennyvíziszap, valamint kezelt mederiszap mezőgazdasági felhasználásához,
b) nem mezőgazdasági eredetű nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához,
c) mezőgazdasági termelés során keletkező nem veszélyes hulladék termőföldön történő felhasználásához, kivéve
a mezőgazdasági táblán keletkező növényi maradványokat,
d) szennyvíziszap komposzt mezőgazdasági felhasználásához.
(2) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint
a talajvédelmi hatóságnak történő bejelentéssel történhet:
a) a talajjavítás,
b) a mezőgazdasági célú tereprendezés,
c) a 36. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározott talajvédelmi műszaki beavatkozás, létesítmény megvalósítása,
amennyiben az nem tartozik más hatóság hatáskörébe,
d) a hígtrágya termőföldön történő felhasználása, ide nem értve az állattartás során keletkező egyéb szerves trágya
felhasználását,
e) talajjavító mederanyag termőföldön történő felhasználása.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt tevékenységek esetén, ha jogszabály eltérően nem rendelkezik, az engedély
legfeljebb öt évre adható meg, melynek letelte után a talajvédelmi terv készítésének szabályairól szóló rendelet
szerinti ellenőrző vizsgálatok alapján a tevékenység ismételten engedélyezhető ötévi időtartamra.
(4) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában írt tevékenységek engedélyezéséhez a földügyért felelős miniszter rendeletében
meghatározott talajvédelmi terv is szükséges.
(5) Az (1) bekezdés c)–d) pontjában meghatározott tevékenység engedélyezése a földügyért felelős miniszter
rendelete szerinti egyszerűsített talajvédelmi terv szükséges.
(6) A (2) bekezdésben foglalt tevékenységek a bejelentést követően a talajvédelmi terv érvényességi idejéig
folytathatóak, ezt követően a talajvédelmi terv készítésének szabályairól szóló rendelet szerinti ellenőrző
vizsgálatokat kell végezni.
(7) A (2) bekezdés szerinti bejelentéshez csatolni kell a földügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott
talajvédelmi tervet, továbbá a (2) bekezdés b)–c) pontjában írt tevékenységhez kiviteli terv is szükséges.
(8) Az (1) bekezdés a)–d) és a (2) bekezdés b)–c) pontjában írt tevékenység esetén, amennyiben az ügyfél az érintett
termőföldnek
a) nem tulajdonosa, de földhasználója, úgy a tulajdonos,
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b) nem tulajdonosa és nem földhasználója, úgy mindkettő,
c) tulajdonosa, de nem földhasználója, úgy a földhasználó
hozzájáruló nyilatkozata is szükséges a tevékenység engedélyezéséhez vagy bejelentéséhez.
(9) A (2) bekezdés a) és d) pontjában írt tevékenység esetén, amennyiben az ügyfél az érintett termőföldnek nem
földhasználója, a tevékenység bejelentéséhez mellékelni kell a földhasználó hozzájáruló nyilatkozatát.
(10) A használatban nem megosztott közös tulajdonban álló ingatlan esetén tulajdonosi hozzájárulásnak minősül
a többségi tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostársak hozzájárulása.”
48. §		
A Tfvt. 50. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A talajvédelmi hatóság az engedélyezési és a bejelentési eljárások során az e törvényben foglalt talajvédelmi
előírásokat érvényesíti.”
49. §		
A Tfvt. a következő 51/B. §-sal egészül ki:
„51/B. § (1) A talajvédelmi hatóság a talajvédelemi szakértői tevékenység végzését megtiltja, ha:
a) a talajvédelmi szakértő tevékenységét a bejelentés nélkül,
b) a talajvédelmi szakértő tevékenységét a nyilvántartásban foglalttól eltérő szakterületen
végzi.
(2) A talajvédelmi hatóság törli a nyilvántartásból azt a személyt, aki a talajvédelmi szakértői tevékenység során nem
tartja be a talajvédelmi terv készítésére vonatkozó jogszabályi előírásokat.
(3) A névjegyzékből való törlést követő 3. évben a szakértői tevékenység újra bejelenthető.”
50. §		
A Tfvt. 53. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„53. § (1) A talajvédelmi hatóság a talajvédelmi felügyelő útján ellenőrzi:
a) az e törvényben meghatározott talajvédelmi kötelezettségek teljesítését,
b) a talajvédelmi terv, valamint egyéb, talajvédelmi előírásokat tartalmazó engedély meglétét, bejelentés
megtörténtét,
c) az engedélyezési és a bejelentési eljárások esetén a tevékenység engedélyben, illetve a talajvédelmi tervben
foglaltak szerinti betartását,
d) a termőföldhasználat jogszabályban meghatározott környezetvédelmi követelményeinek betartását.
(2) A talajvédelmi hatóság a termőföldet érintő eljárásokban a talajvédelmi terv benyújtását írhatja elő.”
51. §

(1) A Tfvt. 56. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A talajvédelmi hatóság az e törvény)
„c) a 49. §-ban foglalt engedélyben és bejelentésben vagy a bejelentéshez csatolt talajvédelmi tervben foglalt,
valamint az egyéb engedélyben előírt talajvédelmi rendelkezéstől eltérően, továbbá a 49. § szerinti engedély vagy
bejelentés nélkül folytatott tevékenység,”
(esetén a 3. mellékletben foglaltak szerint talajvédelmi bírságot szab ki.)
(2) A Tfvt. 56. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A talajvédelmi hatóság az e törvény)
„d) 51/B.§ (1) bekezdés a–b) pontja”
(esetén a 3. mellékletben foglaltak szerint talajvédelmi bírságot szab ki.)

52. §		
A Tfvt. a „IV. FEJEZET A GYÜMÖLCSTERMŐHELYI KATASZTERI ELJÁRÁS, A GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY-TELEPÍTÉS
BEJELENTÉSE, VALAMINT A GYÜMÖLCSÜLTETVÉNY KATASZTERI NYILVÁNTARTÁS” címet követően
a következő alcím címmel egészül ki:

„Gyümölcstermőhelyi kataszter”
53. §		
A Tfvt. az 58/B. §-t követően a következő alcím címmel egészül ki:

„Gyümölcsültetvény-kataszter”
54. §

(1) A Tfvt. 59. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A telepítési hatóság a bejelentés tényéről értesíti a talajvédelmi hatóságot.”
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(2) A Tfvt. 59. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A telepítési szándék bejelentését követően a gyümölcsültetvény a talajvédelmi hatóság által jóváhagyott
talajvédelmi terv érvényességi idejének lejártáig telepíthető.”
55. §		
A Tfvt. 61. § (1) bekezdésének nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A gyümölcsültetvény-kataszter az 59. § (1) bekezdés szerinti gyümölcsültetvények tekintetében tartalmazza
a gyümölcsültetvény telepítési bejelentésének, telepítési engedélykérelmnek, a termőre fordulás és a kivágás
bejelentésének, illetve egyéb termelői bejelentések adatait, valamint a helyszíni ellenőrzések során beszerzett
adatok alapján a gyümölcsültetvények – 58/A. § (1) bekezdés a)–d) pont szerinti – azonosító adatait, valamint
a gyümölcsültetvény használójának”
56. §		
A Tfvt. 63. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A gyümölcsültetvény használója a nyilvántartásba vételt követően, a telepítési hatóság által nyilvántartott
személyes, vagy az ültetvényre vonatkozó bármely adatban bekövetkezett változást harminc napon belül köteles
bejelenteni a telepítési hatóságnak.”
57. §		
A Tfvt. 66. § (1a) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben határozza meg)
„c) az agrofotovoltaikus erőmű létesítésének és üzemeltetésének földvédelemre vonatkozó”
(részletes szabályait.)
58. §		
A Tfvt. a következő 75. §-sal egészül ki:
„75. § (1) E törvénynek az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvénnyel
(a továbbiakban: Módtv5.) megállapított 1/A. és 1/B. §-át, 2. § 14. pontját, 16. § (7)–(9) és (12) bekezdését, 17. §
(1d) bekezdését, valamint 17. § (2)–(3) bekezdését a Módtv5. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is
alkalmazni kell a (2) bekezdésben meghatározottak szerint.
(2) E törvénynek a Módtv5. által megállapított 16. § (7)–(9) és (12) bekezdését, valamint 17. § (1d) bekezdését
a Módtv5. hatálybalépésekor folyamatban lévő azon eljárásokban kell alkalmazni, amelyekben az ingatlanügyi
hatóság a 16. § (4) bekezdésében foglalt értesítést, illetve a 17. § (1a) bekezdésében foglalt függő hatályú döntést
a Módtv5. hatálybalépése napjáig még nem közölte az igénybevevővel.”
59. §		
A Tfvt. 3. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
60. §		
A Tfvt.
1.
2. § 8. pontjában, 21. § (3a) és (3b) bekezdésében a „magánszemély” szövegrész helyébe a „természetes
személy”;
2.
5. § (6) bekezdésében, 5/A. § (2) bekezdésében, 6. § (11) bekezdésében, 13. § (4) bekezdésében, 14/A. §
(1) bekezdésében és (4) bekezdése a) pontjában, 15/B. § (5) bekezdésében, 15/C. § (5) bekezdésében,
16. § (11) bekezdés c) pontjában, 16/A. § (5) bekezdésében, 22. § (4a) és (7) bekezdésében és a 26. §
(8) bekezdésében a „jogerős” szövegrész helyébe a „véglegessé vált”;
3.
8/B. § (2) bekezdésében a „Ha az (1) bekezdésben meghatározott esetben az ingatlanügyi hatóság
szakhatósági hozzájárulást bocsátott ki, a beruházó” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdésben
meghatározott esetben a beruházó”;
4.
11. § (3) bekezdés d) pontjában a „kiserőmű” szövegrész helyébe a „kis teljesítményű erőmű”;
5.
14. § (6) és (7) bekezdésében az „ellenőrzés” szövegrész helyébe a „szemle”;
6.
14. § (6) bekezdésében a „helyreállására” szövegrész helyébe a „helyreállítására”;
7.
14/D. § (5) bekezdésében az „ingatlan ügyi” szövegrész helyébe az „ingatlanügyi”;
8.
15. § (3) bekezdésében a „Belterületi” szövegrész helyébe a „Külterületi”;
9.
15/B. § (7) bekezdésében a „jogerőre emelkedését” szövegrész helyébe a „véglegessé válását”,
a „célkitermelőhely” szövegrész helyébe a „cél-kitermelőhely”;
10.
16. § (4) bekezdésében az „a (5)–(11) bekezdésben” szövegrész helyébe az „az (5)–(12) bekezdésben”;
11.
16. § (11) bekezdés a) pontjában az „a (8) bekezdésben” szövegrész helyébe az „a (12) bekezdésben”;
12.
17. § (6) bekezdésében a „célkitermelőhelyhez” szövegrész helyébe a „cél-kitermelőhelyhez”;
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13.

26. § (11) bekezdés a) pontjában a „megfizetését, valamint ezeknek az (1) és (2) bekezdés szerinti
továbbutalását igazoló okiratot;” szövegrész helyébe a „megfizetését igazoló okiratot;”;
14.
27. § (3) bekezdésében a „kormányrendelet” szövegrész helyébe a „rendelet”;
15.
51. §-ában az „A 49–50. §-okban” szövegrész helyébe az „A 49–50/A. §-ban”;
16.
54. §-ban az „a szakhatósági állásfoglalásban előírtak” szövegrész helyébe az „a szakhatósági állásfoglalásban,
és a talajvédelmi tervben előírtak”;
17.
56. § (1) bekezdés c) pontjában a „bejelentés nélkül folytatott” szövegrész helyébe a „bejelentés nélkül vagy
a bejelentéstől eltérően folytatott”;
18.
58. § (1) bekezdésében a „jogerőre emelkedésétől” szövegrész helyébe a „véglegessé válásától”;
19.
58/B. §-ában a „katasztert” szövegrész helyébe a „gyümölcsültetvény-katasztert”
20.
68. § és 72. §-ában a „jogerőre emelkedett” szövegrész helyébe a „véglegessé vált”;
21.
74. § (2) bekezdésében a „jogerőssé” szövegrész helyébe a „véglegessé”;
22.
1. melléklet 3. pontjában az „amelyben a terület mezőgazdasági termeléssel nem hasznosítható” szövegrész
helyébe az „amelyben a terület mezőgazdasági hasznosításra alkalmatlanná vált”
szöveg lép.
61. §		
Hatályát veszti a Tfvt.
a)
6. § (4a) bekezdése;
b)
7. § (1a) bekezdése;
c)
10. § (2) bekezdésében az „a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény hatálya alá
tartozó,” szövegrész;
d)
12. § (2a) bekezdése;
e)
16/A. § (2) bekezdése;
f)
16/B. §-a;
g)
21. § (3) bekezdés f ), g) és k) pontja;
h)
21. § (8) bekezdése;
i)
21. § (10) bekezdésében a „(3) bekezdés e) pontjában és a (3a) bekezdésében meghatározott” szövegrész;
j)
2017. évi CCV. törvény 127. §-ával beiktatott újabb 26. § (4b) bekezdése;
k)
50/A. §-a;
l)
56. § (1) bekezd b) pontjában a „valamint” szövegrész;
m)
73. §-a.

9. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása
62. §		
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény (a továbbiakban: Éltv.) 32. §-a
a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A 17. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettséggel összefüggésben tett közérdekű bejelentés esetében 5 napon
belül kell a helyszíni ellenőrzést lefolytatni és a közérdekű bejelentést elbírálni.”
63. §		
Az Éltv. 47/B. § (7) bekezdésében a „3. § 19. pontja szerinti mezőgazdasági kistermelő” szövegrész helyébe az „50. §
(2) bekezdése alapján az átalányadózás választására jogosult mezőgazdasági őstermelő” szöveg lép.
64. §		
Hatályát veszti az Éltv. 50. § (7) bekezdésében a „az adott területen a kultúrnövény tőszáma nem éri el
az agronómiailag indokolt tőszám 50%-át és” szövegrész.

10. A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény
módosítása
65. §		
A pálinkáról, a törkölypálinkáról és a Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008. évi LXXIII. törvény (a továbbiakban: Ptv.)
preambuluma helyébe a következő rendelkezés lép:
„Az Országgyűlés a földrajzi jelzés oltalommal rendelkező pálinka és törkölypálinka előállításának, minősítésének
és ellenőrzésének az Európai Unió jogrendszerébe illeszkedő, nemzeti hatáskörbe tartozó szabályozása érdekében
a következő törvényt alkotja:”
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66. §
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(1) A Ptv. 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény rendelkezései nem vonatkoznak az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet értelmében
földrajzi jelzés oltalommal (a továbbiakban: földrajzi jelzés oltalom) rendelkező pálinka termékleírásában
meghatározott ausztriai szövetségi tartományokban előállított barackpárlatokra.”
(2) A Ptv. 1. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) E törvényt – a 2. § (1) és (6)–(8) bekezdése, valamint a 3. § 4. pontja kivételével – a törkölypálinkára is
alkalmazni kell.”

67. §		
A Ptv. az 1. §-t követően a következő „Értelmező rendelkezések” alcímmel egészül ki:

„Értelmező rendelkezések
1/A. § E törvény alkalmazásában:
a) földrajzi jelzés: az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 4. pontja szerinti fogalom,
b) termékleírás: olyan, földrajzi jelzés oltalommal rendelkező pálinkára vonatkozó követelményeket tartalmazó
dokumentum, amely megfelel az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 22. cikkében meghatározott
követelményeknek.”
68. §		
A Ptv. 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Étlapon, itallapon és árjegyzéken az e törvény hatálya alá tartozó termékeket úgy kell megjelölni, hogy
az megfeleljen az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet 10. cikk (7) bekezdésében, 11. cikk
(1) bekezdésében és 12. cikk (1) bekezdésében a termékek leírása, megjelenítése, jelölése tekintetében
megállapított követelményeknek.”
69. §		
A Ptv. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Magyarország valamely régiójából vagy helységéből származóként földrajzi jelzés oltalommal rendelkező
pálinkának – az e törvényben előírtakon túl – meg kell felelnie a rá vonatkozóan jóváhagyott termékleírásban
foglaltaknak is.”
70. §		
A Ptv. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Pálinka Nemzeti Tanács a származás-, minőség- és eredetvédelemmel kapcsolatos ügyekben)
„a) vizsgálja a földrajzi jelzés oltalommal rendelkező pálinka termékleírások betartását és kezdeményezi a földrajzi
jelzés oltalommal összefüggő jogérvényesítést;”
71. §		
A Ptv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § Az adópolitikáért felelős miniszter az agrárpolitikáért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett évente
– a tárgyévet követő év március 15-éig – megküldi a Pálinka Nemzeti Tanácsnak a tárgyévben
a) a Jöt. 132. § (2) és (4) bekezdése szerint előállított bérfőzött párlat párlatfajtánként megbontott és
a magánfőzésben előállított párlat,
b) előállított és a Jöt. szerint szabadforgalomba bocsátott kereskedelmi céllal főzött pálinkának a vám- és
a statisztikai nómenklatúráról, valamint a Közös Vámtarifáról szóló 1987. július 23-i 2658/87/EGK tanácsi rendelet
1. melléklete szerinti Kombinált Nómenklatúrában meghatározott, nyolc számjegyű áruazonosító számonként
(a továbbiakban: KN-kód) megbontott,
jövedéki adófizetési kötelezettség alapjául szolgáló mértékegységben megadott mennyiségéről az országosan
összesített adatokat.”
72. §		
A Ptv. 13/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Pálinka Nemzeti Tanács tagjai a törvény erejénél fogva a pálinka-előállítókat képviselő olyan szakmai
érdekvédelmi szervezetek, amelyek legalább öt lezárt gazdasági évvel rendelkeznek és ezen időszak minden
évében legalább tíz, a 2208 20 28, 2208 20 88, 2208 90 33, 2208 90 38, 2208 90 48, 2208 90 71 KN-kód szerinti
alkoholterméket előállító, adóraktári engedéllyel rendelkező tagjuk (a továbbiakban: adóraktár engedélyes tag)
van, továbbá önkéntes alapon a Pálinka Nemzeti Tanács tagja lehet az a szakmai érdekvédelmi szervezet, amelyet
kérelmére a Pálinka Nemzeti Tanács tagként felvesz (a továbbiakban együtt: szakmai szervezetek).”
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73. §		
A Ptv. 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) E törvény a szeszes italok meghatározásáról, leírásáról, megjelenítéséről, jelöléséről, a szeszes italok
elnevezésének használatáról az egyéb élelmiszerek megjelenítése és jelölése során, a szeszes italok földrajzi
árujelzőinek oltalmáról, a mezőgazdasági eredetű etil-alkohol és desztillátumok használatáról az alkoholtartalmú
italokban, valamint a 110/2008/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. április 17-i (EU) 2019/787
európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
74. §		
A Ptv.
1.
2. § (1) bekezdésében az „a 110/2008/EK rendelet II. számú mellékletének 9. számú kategóriája szerinti”
szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 9. pontjában
meghatározott” szöveg,
2.
2. § (2) bekezdésében az „a 110/2008/EK rendelet II. számú mellékletének 6. számú kategóriája szerinti”
szövegrész helyébe az „az (EU) 2019/787 európai parlamenti és tanácsi rendelet I. melléklet 6. pontjában
meghatározott” szöveg,
3.
2. § (5) bekezdésében a „nem nevezhető” szövegrész helyébe az „a termék nem nevezhető” szöveg,
4.
2. § (7) bekezdésében az „érdekében történő” szövegrész helyébe az „érdekében az (EU) 2019/787 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk 11. pontjában meghatározott módon történő” szöveg,
5.
„A pálinka és törkölypálinka oltalma, minősítése” alcím címében az „és törkölypálinka oltalma,” szövegrész
helyébe az „oltalma,” szöveg,
6.
7. §-ában a „pálinkaverseny” szövegrész helyébe a „pálinka- és törkölypálinka-verseny” szöveg és a „külön”
szövegrész helyébe az „az e törvény végrehajtására kiadott” szöveg,
7.
10. § (1) bekezdésében az „eredetvédelmének” szövegrész helyébe a „földrajzi jelzés oltalmának” szöveg,
8.
11. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „származás-, minőség- és eredetvédelemmel” szövegrész helyébe
a „pálinka származásával, minőségével és földrajzi jelzésének oltalmával” szöveg,
9.
11. § (1) bekezdés b) pontjában a „pálinkák földrajzi árujelző” szövegrész helyébe a „pálinka földrajzi jelzés”
szöveg,
10.
11. § (1) bekezdés c) pontjában a „nemzetközi eredetvédelmi” szövegrész helyébe az „a szellemi tulajdon
védelmével foglalkozó nemzetközi” szöveg,
11.
13/A. § (2) bekezdésében
a)
az „a szeszfőzde adóraktár-engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe az „az adóraktár engedélyes”
szöveg,
b)
a „képviselteteti” szövegrész helyébe a „képviselteti” szöveg és
c)
a „szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező” szövegrész helyébe az „adóraktár engedélyes”
szöveg,
12.
13/A. § (6) bekezdésében az „a szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező” szövegrészek helyébe
az „az adóraktár engedélyes” szöveg,
13.
13/B. § (1) bekezdés a) pontjában a „szeszfőzde adóraktári engedéllyel rendelkező tagjainak nevét és
a szeszfőzde” szövegrész helyébe az „adóraktár engedélyes tagjainak nevét és az” szöveg,
14.
13/B. § (1) bekezdés c) pontjában az „az uniós földrajzi jelzés oltalom alatt álló pálinka és törkölypálinka”
szövegrész helyébe az „a földrajzi jelzés oltalommal rendelkező pálinka” szöveg,
15.
13/B. § (1) bekezdés e) pontjában az „a pálinka versenyre” szövegrész helyébe az „az országos pálinka- és
törkölypálinka-versenyre” szöveg,
16.
13/F. § (2) bekezdésében az „agrárpolitikáért felelős” szövegrész helyébe az „agrárpolitikáért és
az adópolitikáért felelős” szöveg,
17.
13/H. § (2) bekezdésében a „tagjai” szövegrész helyébe a „tagjainak delegált képviselői” szöveg,
18.
15. § (2) bekezdés a) pontjában a „törkölypálinkaverseny” szövegrész helyébe a „törkölypálinka-verseny”
szöveg
lép.
75. §		
Hatályát veszti a Ptv.
a)
6. § (1) bekezdésében az „és törkölypálinkának” szövegrész;
b)
9. § (1) bekezdésében az „és törkölypálinkát” szövegrész;
c)
9. § (2) bekezdésében az „ , illetve a törkölypálinka” szövegrész;
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17. §-a,
Melléklet címében az „és törkölypálinka” szövegrész.

11. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény
módosítása
76. §		
Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Evt.) 14. §
(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az erdészeti hatóság az erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületet közül a
a) 13. § (1) bekezdés e) pontja szerinti vadföld területét,
b) 13. § (1) bekezdés i) pontja szerinti erdészeti kutatóhely területét,
c) a fél hektárt meghaladó nagyságú 13. § (1) bekezdés b) pontja szerinti terméketlen területet,
d) az erdőrészlethez nem csatlakozó területet,
e) az erdőrészlettel az erdőrészlet kerületének felénél kisebb részben érintkező területet,
f ) az 1 hektár területnagyságot meghaladó és átlagos szélességét tekintve 30 méternél szélesebb nagyságú egyéb
részletet
az erdőgazdálkodónak a tulajdonos hozzájárulásával tett bejelentésére kivezeti az Adattárból, ha az erdőgazdálkodó
nyilatkozata alapján a terület erdőgazdálkodási célt már nem szolgál.”
77. §		
Az Evt. 72. § (1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1b) Az (1a) bekezdés szerinti erdőfelújítási biztosítékot az erdészeti hatóság a tevékenység elvégzésének
bejelentését követő 15 napon belül elvégzett műszaki átvétele után 45 napon belül felszabadítja.”
78. §		
Az Evt. 97. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Erdészeti szakirányító alkalmazásának minősül
a) ha az erdőgazdálkodó – jogi személy esetén törvényes képviselője, vagy személyesen közreműködő tagja –
jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolással „érvényes” szakirányítói státuszban szerepel az erdészeti
szakirányítói névjegyzékben,
b) az erdészeti szakirányítói névjegyzékben jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolással „érvényes”
szakirányítói státuszban szereplő jogosult erdészeti szakszemélyzet munkaviszony keretében történő alkalmazása,
c) az erdészeti szakirányítói névjegyzékben „érvényes” szakirányítói státuszban szereplő erdészeti szakirányító
vállalkozás megbízása,
d) az őstermelők családi gazdasága erdőgazdálkodásában a tag személyes közreműködése, amennyiben a tag
az erdészeti szakirányítói névjegyzékben jogosult erdészeti szakszemélyzeti kiemelt besorolással „érvényes”
szakirányítói státuszban szereplő jogosult erdészeti szakszemélyzet
[az a)–d) pont a továbbiakban együtt: alkalmazott szakirányító].”
79. §		
Az Evt. 105. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Bírság kiszabására, illetve a 72. § (1a) bekezdés szerinti erdőfelújítási biztosíték nyújtásának előírására irányuló
eljárásban, ha a döntésre az erdő állapotának vizsgálata és értékelése alapján kerül sor, és ezért az erdészeti hatóság
a bizonyítási eljárás részeként helyszíni szemlét tart, a szemlén való részvételre az erdőgazdálkodónak vagy az őt
képviselő jogosult erdészeti szakszemélyzetnek az erdészeti hatóság lehetőséget biztosít.”
80. §		
Az Evt. 51. § (2) bekezdés c) pontjában a „felnyitott erdő” szövegrész helyébe a „felnyitott erdő vagy talajvédelmi
rendeltetésű erdő” szöveg lép.

12. A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény módosítása
81. §		
A Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény (a továbbiakban: NFAtv.) 18. § (1) bekezdése helyébe
a következő rendelkezés lép:
„(1) Az NFK a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet eladással, haszonbérbe adással, az (5) bekezdés
szerinti megbízással, erdőgazdálkodási haszonbérbe adással, erdőgazdálkodási integrációs szerződés útján,
vagyonkezelésbe adással, mintagazdasági földhasználati szerződés útján vagy cserével hasznosítja. A 21. és
22. §-ban meghatározott kivételekkel az NFK a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletet nyilvános pályázat vagy
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árverés útján adhat el, továbbá nyilvános pályázat útján adhat haszonbérbe, erdőgazdálkodási haszonbérbe, vagy
köthet erdőgazdálkodási integrációs szerződést.”
82. §		
Az NFAtv. 35. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 21. § (6) bekezdése nem alkalmazható az e törvény hatálybalépésekor fennálló haszonbérleti szerződés
meghosszabbítása, valamint a haszonbérleti jogviszony helyébe lépő mintagazdasági földhasználati szerződés
megkötése során.”
83. §		
Az NFAtv.
a)
6. § f ) pontjában a „Tanács” szövegrész helyébe a „Birtokpolitikai Tanács (a továbbiakban: Tanács)”,
b)
48. § a) pontjában a „36. §-a” szövegrész helyébe a „35. § (2) bekezdése, 36. §-a”
szöveg lép.

13. A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló
2011. évi CLXVIII. törvény módosítása
84. §		
A mezőgazdasági termelést érintő időjárási és más természeti kockázatok kezeléséről szóló 2011. évi
CLXVIII. törvény (a továbbiakban: 2011. évi CLXVIII. törvény) 11. § (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(5) Jogszabály eltérő rendelkezése hiányában az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági
termelő a neki járó kárenyhítő juttatás felére jogosult, amennyiben az egységes kérelem, valamint a kárenyhítő
juttatás iránti kérelem adatai alapján számított üzemi szintű referencia hozamértékének legalább felére kiterjedően
– az adott kárenyhítési évre vonatkozóan – nem köt az adott növénykultúrára jellemző, e törvény szerinti aszály,
belvíz, felhőszakadás, jégeső, mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar miatt bekövetkező
káreseményre kiterjedő hatályú mezőgazdasági biztosítást.”
85. §		
A 2011. évi CLXVIII. törvény 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az e törvény szerinti kockázatközösségben tag mezőgazdasági termelő legfeljebb a hozamérték-csökkenésnek
a mezőgazdasági és az erdészeti ágazatban, valamint a vidéki térségekben nyújtott állami támogatásokról
szóló, 2014–2020 időszakra vonatkozó európai uniós iránymutatásnak a természeti katasztrófához hasonlítható
kedvezőtlen éghajlati jelenség által okozott veszteségek ellentételezésére nyújtott támogatásról szóló
1.2.1.2. alfejezet (362) pontjában meghatározott 80%-os mértéke szerinti kárenyhítő juttatásra jogosult, amely
mértékbe bele kell számítani az ugyanazon elszámolható költségek tekintetében megállapított, bármely egyéb
– állami vagy uniós társfinanszírozású – támogatást és az e törvény szerinti aszály, belvíz, felhőszakadás, jégeső,
mezőgazdasági árvíz, tavaszi fagy, őszi fagy, téli fagy vagy vihar miatt bekövetkező káresemény után a biztosító által
kifizetett kártérítési összeget is.”
86. §		
A 2011. évi CLXVIII. törvény 14. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(Az agrárkár-megállapító szerv a mezőgazdasági termelő kárenyhítő juttatás iránti kérelmére dönt:)
„g) a mezőgazdasági termelővel kötött mezőgazdasági biztosítás 11. § (5) bekezdésében foglaltaknak való
megfeleléséről.”
87. §		
A 2011. évi CLXVIII. törvény 15. § (4) bekezdése záró szövegrészének helyébe a következő rendelkezés lép:
„a rendelkezésre álló mezőgazdasági kockázatkezelési pénzeszköz terhére kell biztosítani.”
88. §		
A 2011. évi CLXVIII. törvény 19/G. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az agrárgazdasági elemzésekkel foglalkozó intézmény a krízisbiztosítási adatbázisban szereplő adatokat
az üzemszintű költségadatok meghatározása és a termelői adatszolgáltatások ellenőrzésének támogatása
érdekében jogosult megismerni és feldolgozni.”
89. §		
A 2011. évi CLXVIII. törvény a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § A 2019–2021. évben a 6. § (2) bekezdése szerint önkéntesen csatlakozó mezőgazdasági termelő az agrárkárenyhítési szerv számára 2021. augusztus 2-től 16-ig, az agrárkár-enyhítési szerv által a honlapján közzétett
közleményben foglaltaknak megfelelően elektronikus úton benyújtott nyilatkozatával jogosult a tagsági
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jogviszonyát megszüntetni, azzal, hogy a mezőgazdasági termelőt kárenyhítési hozzájárulás-fizetési kötelezettség
2021. évben nem terheli.”
90. §		
A 2011. évi CLXVIII. törvény
a)
2. § 17. pontjában a „feltüntetett” szövegrész helyébe a „bejelentett” szöveg,
b)
7. § (5) bekezdésében a „július 15-ig” szövegrész helyébe a „július 31-éig” szöveg,
c)
10. § (1) bekezdés a) pontjában a „3000” szövegrész helyébe a „4500” szöveg,
d)
10. § (1) bekezdés b) pontjában a „3000” szövegrész helyébe a „4500” szöveg,
e)
10. § (1) bekezdés c) pontjában az „1000” szövegrész helyébe az „1500” szöveg,
f)
13. § (3) bekezdésében az „érdemi vizsgálat nélkül elutasítja” szövegrész helyébe a „visszautasítja” szöveg,
g)
15. § (1) bekezdés c) pontjában a „döntés” szövegrész helyébe a „végleges döntés” szöveg,
h)
19/C. § (1) bekezdésében a „hároméves időtartamra” szövegrész helyébe a „legalább hároméves időtartamra”
szöveg
lép.

14. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása
91. §		
A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény 23. § (1) bekezdés i) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Ingatlan-nyilvántartási célú földmérési tevékenységek az egységes ingatlan-nyilvántartás tartalmának változását
eredményező földmérési munkák. Ezek különösen:)
„i) a földrendező és földkiadó bizottságokról szóló törvény, illetve a földeken fennálló osztatlan közös tulajdon
felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló
2020. évi LXXI. törvény 15. alcíme szerinti közös tulajdon megszüntetésével kapcsolatos földmérési munkák.”

15. A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló
2012. évi CXXVII. törvény módosítása
92. §		
A Magyar Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi
CXXVII. törvény (a továbbiakban: MÁOKtv.) a következő 54. §-sal egészül ki:
„54. § A 36. § (2) bekezdése szerinti 5 éves szakmai gyakorlatra vonatkozó rendelkezést 2017., 2018., 2019., 2020.
és 2021. évben állatorvosi diplomát szerzett állatorvos vonatkozásában a diploma megszerzésének évét követő
hatodik év első napjától kell alkalmazni.”
93. §		
A MÁOKtv.a következő 56. §-sal egészül ki:
„56. § Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi Kamaráról,
valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény módosításáról szóló
2020. évi LIII. törvény hatálybalépésekor már praxisengedéllyel rendelkező társas vállalkozás esetében a 38. §
(2a) bekezdésében foglalt feltételnek a tulajdoni hányad, illetve a legfőbb döntéshozó szervben fennálló szavazati
jogok arányának az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvény hatálybalépését követő
első megváltoztatásától kell megfelelni.”

16. A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény módosítása
94. §		
A mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvény (a továbbiakban: Fétv.) 7. alcíme a következő 20. §-sal
egészül ki:
„20. § Az elővásárlási jogot megalapozó körülménynek az elővásárlási jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozat
megtételekor kell fennállnia.”
95. §		
A Fétv. a következő 36/A. §-sal egészül ki:
„36/A. § A Földforgalmi törvény 24. § (3) bekezdés h) pontjában foglaltak alkalmazása során az ügylet szerinti
ellenérték vizsgálatakor figyelembe kell venni a földön fennálló vagyoni értékű jogokat továbbá a földön fennálló
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más terheket is. Jelzálogjog esetén – a jogosult, illetve a kötelezett eltérő ügyleti rendelkezése hiányában –
a jelzálogjoggal biztosított követelés ingatlan-nyilvántartásban bejegyzett értékét kell alapul venni.”
96. §		
A Fétv. 50/A. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a haszonbérleti szerződés úgy jött létre, hogy az előhaszonbérlő a haszonbérleti szerződés szerinti
haszonbérlő helyébe lépett, a haszonbérlő az (1) bekezdés szerinti kezdeményezést a haszonbérleti szerződés
időtartamától függetlenül és első alkalommal a haszonbérleti szerződés létrejöttétől számított 6 hónapon belül
teheti meg.”
97. §		
A Fétv. 14. alcíme a következő 56/A. §-sal egészül ki:
„56/A. § Az előhaszonbérleti jogot megalapozó körülménynek az előhaszonbérleti jog gyakorlására vonatkozó
nyilatkozat megtételekor kell fennállnia.”
98. §		
A Fétv. 60. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Ha a haszonbérleti szerződés létrejöttekor a haszonbérlet tárgyát képező föld közös tulajdonban állt és
a szerződés fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésére került sor, a haszonbérbeadó, illetve annak jogutódja
legkésőbb az adott gazdasági év vége előtt 60 nappal a szerződést 60 napos felmondási idővel a gazdasági év
végére felmondhatja, ha a tulajdoni hányadának megfelelő területet a közös tulajdon megszüntetésére irányuló
eljárás eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy
a) a haszonbérlő felé a felmondással egyidejűleg nyilatkozik, hogy a földet a szerződés megszűnésével saját
maga, közeli hozzátartozója, saját maga vagy közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló
mezőgazdasági termelőszervezet vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben tag kívánja használni, és
b) a 74. § (2) bekezdésében foglaltak alkalmazásával létrejött haszonbérleti szerződést nem írta alá, de annak
hatálya az ott meghatározottak szerint kiterjedt rá.”
99. §		
A Fétv. 62. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Semmis az a megállapodás, amely a (2) bekezdés b) pontja szerinti követelés viselésére a föld következő
haszonbérlőjét kötelezi.”
100. §		
A Fétv. 68. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szívességi földhasználati szerződés alapján a használatba adó a föld használatát, hasznosítását a Földforgalmi
törvény szerinti közeli hozzátartozója, illetve a Földforgalmi törvényben meghatározott esetben családi
mezőgazdasági társaság részére ingyenesen engedi át. A haszonbérfizetés és a (2)–(4) bekezdésben foglaltak
kivételével a szerződő felek jogaira és kötelezettségeire a haszonbérleti szerződésben részes feleket megillető jogok,
illetve terhelő kötelezettségek az irányadók.”
101. § (1) A Fétv. 68/E. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az erdőkezelő a tulajdonos javára, de saját nevében eljárva, a tulajdonos egyéni érdekeit figyelembe vevő
erdőgazdálkodási tevékenységet folytat, amelynek során az erdei haszonvételeket az erdőkezelő gyakorolja és
jogosult az erdő hasznai szedésére, továbbá köteles az erdőgazdálkodói észszerűség követelményei szerint a kezelt
erdőt az előre láthatóan fenyegető kockázatokkal szemben megóvni. Az erdőkezelőt tevékenységéért díj illeti meg.”
(2) A Fétv. 68/E. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) Ha a felek másként nem állapodnak meg, az erdőgazdálkodásból eredő bevételeket a tulajdonos javára
eljárva az erdőkezelő szedi be, amelyből az erdőgazdálkodás költségeit és a díj levonását követően keletkező
jövedelmet a tulajdonos részére megfizeti. A kezelt erdő az erdőkezelő saját vagyonától és az általa kezelt más
erdőktől elkülönült vagyont képez, amelyet az erdőkezelő köteles külön nyilvántartani. A kezelt erdőre, valamint
az erdőgazdálkodásból eredően beszedett bevételekre az erdőkezelő hitelezői és az erdőkezelő által kezelt más
erdők hitelezői nem támaszthatnak igényt.
(6) Ha az adott időszak bevétele nem fedezi az adott időszak költségeit, akkor a különbözetet a tulajdonos biztosítja
az erdőkezelő számára. A felek erre vonatkozó megállapodása alapján a tárgyidőszakot követő időszakban
felmerülő költségek fedezetét a tulajdonos úgy is biztosíthatja az erdőkezelő számára, hogy az erdőkezelő
az (5) bekezdésben foglalt kifizetés során a felmerülő költségek fedezetéül szolgáló összeget visszatartja.”
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102. § (1) A Fétv. 71. § (3) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A használati megosztáshoz való hozzájárulást megadottnak kell tekinteni az olyan tulajdonostárs esetében, akinek
a részére a használati megosztásról szóló ajánlat vagy a tervezett megállapodás közlése
meghiúsul, mert a postai küldemény]
„ba) azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy „nem kereste” vagy a címzett tulajdonostárs „elköltözött”, „ismeretlen”, illetve
„elköltözött” vagy”
(2) A Fétv. 71. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A használati megosztásról szóló megállapodásban részes tulajdonostársaknak az állami ingatlan-nyilvántartási
térképi adatbázisból szolgáltatott – a megállapodástervezet elkészítése időpontjában 30 napnál nem régebbi –
hiteles szemle másolaton egyértelmű jelzéssel, a használati megosztásról szóló megállapodásnak megfelelően,
azzal azonosítható módon ábrázolni kell az egyes tulajdonostársak részére kijelölt területet. A térképi kimutatást
a használati megállapodásban részes tulajdonostársaknak alá kell írni.”
103. §		
A Fétv. a következő 87. §-sal egészül ki:
„87. § Az elővásárlási vagy előhaszonbérleti jog gyakorlásával összefüggésben vállalt kötelezettséget teljesítettnek
kell tekinteni, ha az a használatnak a Földforgalmi törvény 13. § (2) bekezdése vagy a 42. § (2) bekezdése szerinti
átengedése útján valósul meg.”
104. §		
A Fétv. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„109. § A közös tulajdonban álló földre a 2013. december 31-ig megkötött haszonbérleti szerződés esetében
a 60. § (1) bekezdésében foglalt felmondási jog akkor illeti meg a haszonbérbeadót, illetve annak jogutódját, ha
a haszonbérleti szerződés létrejöttekor a haszonbérlet tárgyát képező föld közös tulajdonban állt és a szerződés
fennállása alatt a közös tulajdon megszüntetésére került sor, és a tulajdoni hányadának megfelelő területet a közös
tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás eredményeként önálló ingatlanként kapta meg, feltéve, hogy
a) a haszonbérlő felé a felmondással egyidejűleg nyilatkozik, hogy a földet a szerződés megszűnésével saját
maga, közeli hozzátartozója, saját maga vagy közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló
mezőgazdasági termelőszervezet vagy olyan családi mezőgazdasági társaság, amelyben tag kívánja használni, és
b) a haszonbérleti szerződés megkötéséről szóló döntésben – függetlenül a döntés meghozatalának módjától –
nem vett részt, de annak hatálya kiterjedt rá.”
105. §		
A Fétv. XVIII. Fejezete a következő 110/E. §-sal egészül ki:
„110/E. § (1) Az ingatlanügyi hatóság, illetve mezőgazdasági igazgatási szerv által a földhasználati nyilvántartásba,
valamint a földművesekről, a mezőgazdasági termelőszövetkezetekről és a mezőgazdasági üzemközpontoktól
vezetetett nyilvántartásba bejegyzett, valamint törölt bejegyzésként szereplő adatok vonatkozásában a földmérési
és térinformatikai államigazgatási szerv mint adatkezelő, a Kormány által a 1004/2016. (I. 18.) Kormányhatározatban
jóváhagyott KÖFOP-1.0.0.-VEKOP-15-2016-00040 számú projekt fejlesztése során az adatfeldolgozói feladatokat
a rendszer fejlesztéshez szükséges mértékben a fejlesztését végző nem állami tulajdonú gazdálkodó szervezetnek is
átadhatja egyedi megállapodás alapján.
(2) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv az alábbi személyes adatokat adhatja át az (1) bekezdésben
szereplő adatfeldolgozási tevékenység ellátása érdekében:
a) titulus;
b) családi név;
c) utónév;
d) anyja neve;
e) születési hely;
f ) születési dátum;
g) állampolgárság;
h) személyi azonosító szám;
i) lakóhely;
j) tartózkodási hely;
k) értesítési cím;
l) a személy javára bejegyzett jog, illetve szerződés jogcíme, amennyiben az az (1) bekezdés szerinti
nyilvántartásokban feltüntetésre került.

4184

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 98. szám

(3) A nem állami tulajdonú gazdálkodó szervezet az adatfeldolgozói feladatok elvégzése során köteles:
a) az adatkezelésre és adatfeldolgozásra vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelni;
b) biztosítani, hogy a megismert adatok tekintetében munkavállalóikat akkor is titoktartás kötelezze, ha
munkaviszonyuk már megszűnt;
c) az adatfeldolgozással érintett adatokat kizárólag az adatkezelővel kötött szerződésben foglaltaknak megfelelően,
annak írásbeli utasítása alapján kezelni;
d) tudomásul venni, hogy az adatkezelő ellenőrizheti az adatfeldolgozói tevékenység végrehajtását, valamint
az adatfeldolgozás során alkalmazott adatbiztonsági technológiai intézkedéseket, továbbá azok jogszabályi
feltételeknek való megfelelőségét;
e) tudomásul venni, hogy az adatfeldolgozással érintettek felé adatkezelést és adatfeldolgozást érintő kérdésekben
önállóan, saját nevében nem járhat el, nyilatkozatot nem tehet, az adatkezelő jogait nem sértheti;
f ) együttműködni az adatkezelővel az esetleges hatósági ellenőrzések és jogszabályi megfelelőség igazolása során;
g) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) (a továbbiakban: GDPR)
30. cikk (2) bekezdése alapján nyilvántartást vezetni az adatkezelő nevében végzett adatkezelési tevékenységének
minden kategóriájáról;
h) az adatfeldolgozói műveleteket úgy megtervezni és végrehajtani, hogy azok a GDPR, az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv)., valamint
az adatkezelésre vonatkozó ágazati jogszabályok alkalmazásával biztosítsák az érintettek magánszférájának
megfelelő védelmét;
i) biztosítani, hogy munkavállalói titokban tartsanak minden személyes adatot, valamint azt, hogy a személyes
adatokhoz munkavállalói kizárólag a szükséges mértékben és azzal összefüggésben férjenek hozzá;
j) gondoskodni az adatok 2013. évi L. törvény (a továbbiakban: Ibtv.) szerinti biztonságáról, továbbá megtenni
a technikai és szervezési intézkedéseket, amelyek az Infotv., a GDPR, valamint egyéb adat- és titokvédelmi szabályok
érvényre juttatásához szükségesek.
(4) A nem állami tulajdonú gazdálkodó szervezet az adatfeldolgozói feladatok elvégzése során felelős:
a) az adatfeldolgozással érintett adatok feldolgozásáért, megváltoztatásáért, törléséért, továbbításáért,
nyilvánosságra hozataláért, továbbá az adatfeldolgozással érintett adatokon jogosulatlanul végzett műveletért;
b) mindazon kárért, amely az adatfeldolgozási tevékenységével összefüggésben, vagy annak eredményeként
az ellenőrzési körében felmerülő körülmény folytán következett be;
c) azért, hogy a személyes adatok feldolgozásának megkezdése előtt figyelembe vette az adatkezelésből eredő
olyan kockázatokat, amelyek különösen a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen,
vagy jogellenes megsemmisítéséből, elvesztéséből, megváltoztatásából, jogosulatlannyilvánosságra hozatalából
vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférésből erednek, és intézkedéseket tett ennek elkerülése érdekében;
d) a személyes adatok feldolgozásának megkezdése előtt intézkedéseket hozni annak biztosítására, hogy
az irányítása alatt eljáró, a személyes adatokhoz hozzáféréssel rendelkező természetes személyek kizárólag
az adatkezelő utasításainak megfelelően kezelhessék az érintett adatokat, kivéve, ha ettől való eltérésre jogszabály
kötelez.
(5) Az adatfeldolgozó az általa kezelt adatokat az adatfeldolgozási tevékenység bármely okból történő megszűnését
követően átadás-átvételi jegyzőkönyv felvétele mellett átadja az adatkezelő számára oly módon, hogy azokat
az adatfeldolgozó az általa felügyelt informatikai rendszerben visszavonhatatlanul és helyreállíthatatlanul törli.
(6) Az adatfeldolgozó az érintett adatokat harmadik fél számára sem statisztikai, sem egyéb célból nem
továbbíthatja, az üzemeltetett adatbázist más adatbázissal nem kapcsolhatja össze.
(7) Az adatfeldolgozó az adatokat védett infrastruktúrán titkosított formában tárolja, az adattovábbítás során
a kiépített állandó hálózati kapcsolatot titkosítási eljárásokkal védi.
(8) Az adatfeldolgozó az adatokhoz való hozzáférésekről naplóállományokat vezet, amely lehetővé teszi legalább
az adatokhoz való hozzáférés idejének, módjának, a hozzáférő személy azonosításához szükséges adatoknak, a fel-,
illetve letöltött adatok mennyiségének megállapítását.”
106. §		
Hatályát veszti a Fétv.
a)
68/E. § (1) bekezdésének „erdőkezelőként” szövegrésze;
b)
110/E §-a.
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17. A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi
szervezetekről szóló 2015. évi XCVII. törvény módosítása
107. § (1) A mezőgazdasági termékpiacok szervezésének egyes kérdéseiről, a termelői és a szakmaközi szervezetekről szóló
2015. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Termékpiaci tv.) 7/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Kötelező írásba foglalni
a) Magyarországon történő feldolgozása esetén a feldolgozásra alaptermékként beszállított meggy,
b) Magyarországon történő feldolgozása esetén a feldolgozásra alaptermékként beszállított alma,
c) a Magyarországon megtermelt torma
felvásárlására irányuló szerződést.”
(2) A Termékpiaci tv. 7/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti
a) – a feldolgozó által az adott évben feldolgozandó gyümölcs legalább 60 százalékának felvásárlására irányuló –
szerződésnek meggy esetében az adott év május 15. napjáig,
b) – a feldolgozó által az adott évben feldolgozandó gyümölcs legalább 60 százalékának felvásárlására irányuló –
szerződésnek alma esetében az adott év augusztus 1. napjáig,
c) szerződésnek torma esetében az adott év augusztus 1. napjáig
hatályba kell lépnie.”
(3) A Termékpiaci tv. 7/A. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Nem kell alkalmazni a (4) bekezdés c) pontjában foglaltakat, ha a tormát közvetlenül a fogyasztónak, vagy
nagybani piacon értékesítik.”
108. §		
A Termékpiaci tv. 26. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„26. § (1) E törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott szakterületen szaktanácsadói tevékenységet
az végezhet, aki a szaktanácsadói tevékenység végzésére irányuló szándékát a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamarának (a továbbiakban: Agrárkamara) a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló törvény szerint bejelenti.
(2) Az Agrárkamara a szaktanácsadókról névjegyzéket vezet, amely tartalmazza
a) természetes személy esetében
aa) nevét,
ab) telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
ac) a végzettségének igazolását,
ad) egy darab szabványméretű, két évnél nem régebbi, színes igazolványképet,
ae) a szakmai önéletrajzot,
b) szervezet esetében
ba) nevét,
bb) telefonszámát és elektronikus levelezési címét,
bc) közreműködő természetes személy szaktanácsadóinak nevét és névjegyzékszámát, és
bd) a szakmai tevékenységet bemutató összefoglalót.
(3) A névjegyzékben szereplő adatokat az Agrárkamara – a gazdasági forgalom biztonsága, a szaktanácsadói
tevékenység gyakorlásával összefüggő jog vagy tény igazolása céljából – a szaktanácsadói tevékenységre való
jogosultság megszüntetésétől számított 5 évig kezeli.
(4) A névjegyzék adatai közül bárki számára megismerhető a szaktanácsadó neve, szaktanácsadói névjegyzékszáma,
szakterülete és telefonszáma, elektronikus levelezési címe.
(5) A szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló törvény alapján
folytatott ellenőrzés során feltárt szabálytalanság esetén az Agrárkamara nem szab ki bírságot.”
109. §		
A Termékpiaci tv.
a)
7/A. § (7) bekezdésében a „(4) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(4) bekezdés a), illetve b) pontjában”,
b)
28. § (1) bekezdésének n) pontjában az „a meggy és az alma” szövegrész helyébe az „a meggy, az alma és
a torma”,
c)
28. § (2) bekezdésében a „szaktanácsadók képzésére vonatkozó szabályokat” szövegrész helyébe
a „szaktanácsadók képzésére, értékelésére vonatkozó szabályokat”
szöveg lép.
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18. A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és
egyes földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény módosítása
110. §		
A termelőszövetkezeti földhasználati jog alatt álló földrészletek tulajdonjogának rendezéséről és egyes
földügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2020. évi XL. törvény (a továbbiakban: TSZtv.) 3. §-a a következő
(4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A termelőszövetkezeti földhasználati joggal érintett, önálló helyrajzi számon nyilvántartott utakat – ha azok
nem a szövetkezet tulajdonát képezik – a Nemzeti Földalap kezeléséért felelős szerv legkésőbb 2021. december 31.
napjáig az illetékes települési önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába vagy – a Fővárosi
Önkormányzat nyilatkozata alapján – a kerületi önkormányzat tulajdonába adja. A védett vagy védelemre tervezett
természeti területhez tartozó utak az állam tulajdonába és a védett vagy védelemre tervezett természeti területen
működő nemzeti park igazgatóságnak a vagyonkezelésébe kerülnek.”
111. §		
A TSZtv. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Ha a szövetkezet a szövetkezetekről szóló 1992. évi I. törvény hatálybalépéséről és az átmeneti szabályokról
szóló 1992. évi II. törvény 25. § (3) bekezdésének megfelelően 2021. január 1-jét megelőzően döntést hozott,
ezen vagyonnevesítéssel meghatározott aranykorona értéket az ingatlanügyi hatóság a szövetkezet kérelme
alapján – az egyes tagoknak járó részarány-tulajdonként – vezeti rá a termelőszövetkezeti különlapokra. Az így
nyilvántartott részarány-tulajdona tekintetében a részarány-tulajdonos e törvény szerinti kártalanítási összegre
jogosult.”

19. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar Állatorvosi
Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény
módosításáról szóló 2020. évi LIII. törvény módosítása
112. §		
Nem lép hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény és a Magyar
Állatorvosi Kamaráról, valamint az állatorvosi szolgáltatói tevékenység végzéséről szóló 2012. évi CXXVII. törvény
módosításáról szóló 2020. évi LIII. törvény 48. §-a.

20. A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok
jogosultjai adatainak ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény módosítása
113. § (1) A földeken fennálló osztatlan közös tulajdon felszámolásáról és a földnek minősülő ingatlanok jogosultjai adatainak
ingatlan-nyilvántartási rendezéséről szóló 2020. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Foktftv.) 4. § (3) bekezdés e) és
f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kérelmet vissza kell utasítani, ha)
„e) az ingatlant érintően a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény vagy a 15. alcím
szerinti részarány földkiadás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
eljárásban a kiosztás sorrendjének megállapítása érdekében már a sorsolás megtörtént vagy az egyezség
befogadásra került; vagy
f ) a folyamatban lévő megosztás tényének bármely okból bekövetkezett törlésétől számított 30 napon belül
az adott ingatlant érintően ismételten kérelmet tesznek.”
(2) A Foktftv. 4. §-a a következő (3a)–(3c) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A kérelmet függőben kell tartani, ha a kérelemmel érintett földrészlet tekintetében az ingatlanügyi hatóság
vizsgálati záradékolási eljárása folyamatban van, vagy ha az ingatlanügyi hatóság a térképi adatbázist érintő
előzetes változást már nyilvántartásba vette és hatályos záradékkal látta el. A kérelem függőben tartása esetén
a változási vázrajz újrazáradékolása a kisajátítás kivételével nem végezhető el. Ha a záradék érvényessége lejár,
a vázrajzot törölni kell az előzetes nyilvántartásból és a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése iránti
eljárást kell lefolytatni.
(3b) Ha a folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzésére irányuló kérelem beérkezését követően, de
még a tény feljegyzését megelőzően az érintett ingatlanra vonatkozóan tulajdonjog öröklés jogcímen történő
bejegyzése, kisajátítási eljárás megindítása tényének feljegyzése, illetve tulajdonváltozás kisajátítási határozat
alapján történő átvezetése iránti kérelem érkezik, úgy ezen kérelmeket a folyamatban lévő megosztás tényének
feljegyzésére irányuló kérelmet megelőzően kell elbírálni.
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(3c) A folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzése esetén a (3) bekezdés e) pontjában foglaltak kivételével
az ingatlant érintő – a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény 2021. január 1-jén
hatályos 12/F. § (1) bekezdése szerinti határnapig kérelmezett – részarány földkiadás eredményeként keletkezett
osztatlan közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó eljárás lefolytatását fel kell függeszteni a folyamatban lévő
megosztás tényének törléséig. Ha a tény törlésére az ingatlan megosztásának ingatlan-nyilvántartási átvezetésével
együtt kerül sor, abban az esetben a részarány földkiadás eredményeként keletkezett osztatlan közös tulajdon
megszüntetésére vonatkozó eljárás megszűnik.”
(3) A Foktftv. 4. § (5) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A folyamatban lévő megosztás tényének feljegyzését követően az ingatlan tulajdoni lapján és térképi
állományán az öröklés miatt bekövetkezett tulajdonváltozás és a kisajátítás – ideértve a kisajátítást pótló adásvétel
és csere esetét is – kivételével más változtatás nem vezethető át. A tény feljegyzését követően benyújtott egyéb
kérelmeket vagy megkereséseket az ingatlanügyi hatóság függőben tartja megosztás tényének törléséig.”
(4) A Foktftv. 4. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A tényfeljegyzés során az Inytv. 46. § szerinti soron kívüli elintézésre irányuló kérelem benyújtásának, valamint
az Inytv. 47/A. § szerinti függőben tartásnak nincs helye, kivéve a 4. § (3a) bekezdése, valamint az Inytv. 47/A. §
(1b) bekezdése szerinti függőben tartás esetét.”
114. §		
A Foktftv. 5. § (4) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az értesítést megtörténtnek kell tekinteni, ha annak közlése azért hiúsul meg, mert)
„a) a postai küldemény azzal a jelzéssel érkezik vissza, hogy a címzett „nem kereste”, „ismeretlen” vagy „elköltözött”,
vagy”
115. §		
A Foktftv. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Erdőnek minősülő ingatlan esetében a 6. § (6) bekezdésének alkalmazása során figyelembe kell venni
a földön található faállomány fatérfogatát is.”
116. §		
A Foktftv. a következő 6/B. §-sal egészül ki:
„6/B. § Az egyezségi okiratnak az Inytv. 32. § (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti adatokat csak az egyezségben
részt vevő tulajdonostársak esetében kell tartalmaznia. Az egyezségben részt nem vevő, valamint az 5. § (2) és
(4) bekezdés szerinti tulajdonostársak esetében az egyezségnek a tulajdonostársak tulajdoni lapon szereplő adatait
kell tartalmaznia.”
117. §		
A Foktftv. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A földmérési és térinformatikai államigazgatási szerv automatikusan szolgáltatja az osztóprogram számára
a megosztandó ingatlanra és közvetlen környezetére vonatkozó tulajdonilap-adatokat, ingatlan-nyilvántartási
térképet, ortofotót, topográfiai térképet, erdőtérképet és az erdőgazdálkodók adatait.”
118. §		
A Foktftv. 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tulajdonostársak az egyezség keretében kötelesek rendelkezni a megosztásra kerülő ingatlant érintő jogoknak
és tényeknek a megosztás eredményeként létrejövő új ingatlanokra történő átjegyzéséről, kivéve, ha a jog vagy tény
igazolt módon megszűnt. A tulajdonostársak az egyezség keretében kötelesek továbbá rendelkezni a megosztásra
kerülő ingatlan vonatkozásában a tulajdonostársak valamelyikének tulajdonában álló, a földtől elválaszthatatlan
vagyontárgyak tulajdonba adásáról és értékének megtérítéséről vagy további használatuk feltételeinek
a meghatározásáról.”
119. § (1) A Foktftv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs
részére a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az ingatlan – e törvény végrehajtására kiadott
rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban megállapított – értékének megfelelő összeget kell megfizetnie.
Ha a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az értékbecslési ajánlatban foglalt összeggel, vagy a területi
minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs nem ért egyet a bekebelező tulajdonostárs
által az értékbecslési ajánlat figyelembevételével ajánlott összeggel, úgy igazságügyi szakértővel új értékbecslési
szakvéleményt készíttethet. Az új értékbecslési szakvélemény elkészítésének költségeit a bekebelező tulajdonostárs
abban az esetben viseli, ha annak elkészíttetését ő kezdeményezte, vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben
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foglalt összeg legalább 20%-kal meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeget. Ha az új
értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeget,
a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott
összeget kell megfizetnie. Ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg kevesebb, mint a bekebelező
tulajdonostárs által ajánlott összeg, a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az új értékbecslési
szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie. Ha több új értékbecslési szakvélemény készült, azt kell
figyelembe venni, amelyben a legmagasabb összeg szerepel.”
(2) A Foktftv. 12. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az e § szerinti bekebelezés útján történő tulajdonszerzéssel érintett tulajdoni illetőségeket a megosztást
követően létrejövő ingatlan tulajdoni lapján – a tulajdonszerző erre irányuló kérelme esetén – külön kell
nyilvántartani.”
120. §		
A Foktftv. 14. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Semmis az egyezség, ha)
„c) az nem felel meg a 8. § (1) bekezdésének, 9. § (1) bekezdésének, a 10. §-nak, továbbá a 11. §-nak;”
121. §		
A Foktftv. 15. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az osztatlan közös tulajdon megszüntetésével bekövetkező változást – ideértve az egyezségben foglalt
tulajdonváltozást is – az ingatlanügyi hatóság a közokiratba foglalt, illetve ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos
által ellenjegyzett egyezségi okirat és annak elválaszthatatlan mellékletét képező, az osztóprogram által
elkészített és külön azonosítóval rendelkező – e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti – térképvázlat és
területkimutatás alapján a folyamatban lévő megosztás ténye feljegyzésének rangsorában vezeti át. Az egyezségi
megállapodást, valamint a térképvázlatot és a területkimutatást mindazoknak alá kell írniuk, akik a 6. §
(3) bekezdése szerinti megállapodásban részt vesznek. A térképvázlatot és a területkimutatást az ingatlanügyi
hatóság záradékkal nem látja el.”
122. § (1) A Foktftv. 16. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A tulajdonostársaknak a bekebelezést kezdeményező tulajdonostárs általi értesítésére az 5. §-ban foglaltakat
kell alkalmazni.”
(2) A Foktftv. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha több tulajdonostárs is jelzi a szándékát a bekebelezésre, akkor az ingatlant az a tulajdonostárs veheti
tulajdonba, aki a (4) bekezdésben szereplő összeghez képest a legmagasabb ellenérték megfizetését vállalja.”
(3) A Foktftv. 16. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A többi tulajdonostárs részére a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az ingatlan
– e törvény végrehajtására kiadott rendelet szerinti értékbecslési ajánlatban megállapított – értékének megfelelő
összeget kell megfizetnie. Ha a bekebelező tulajdonostárs nem ért egyet az értékbecslési ajánlatban foglalt
összeggel, vagy a többi tulajdonostárs nem ért egyet a bekebelező tulajdonostárs által az értékbecslési ajánlat
figyelembevételével ajánlott összeggel, úgy igazságügyi szakértővel új értékbecslési szakvéleményt készíttethet.
Az új értékbecslési szakvélemény elkészítésének költségeit a bekebelező tulajdonostárs abban az esetben viseli,
ha annak elkészíttetését ő kezdeményezte, vagy ha az új értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg legalább
20%-kal meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeget. Ha az új értékbecslési szakvéleményben
foglalt összeg meghaladja a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeget, a bekebelező tulajdonostársnak
ellenértékként legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott összeget kell megfizetnie. Ha az új
értékbecslési szakvéleményben foglalt összeg kevesebb, mint a bekebelező tulajdonostárs által ajánlott összeg,
a bekebelező tulajdonostársnak ellenértékként legalább az új értékbecslési szakvéleményben meghatározott
összeget kell megfizetnie. Ha több új értékbecslési szakvélemény készült, azt kell figyelembe venni, amelyben
a legmagasabb összeg szerepel.”
(4) A Foktftv. 16. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az ellenérték megfizetését bírósági letétbe helyezéssel kell teljesíteni az 5. § (2) bekezdése szerinti bizonytalan
személyű – ideértve az elhunyt – tulajdonostárs, valamint az 5. § (4) bekezdése szerinti értesítettnek tekintendő
tulajdonostárs, valamint azon tulajdonostárs részére, aki a teljesítéshez szükséges adatokat nem bocsátja
a bekebelező tulajdonostárs rendelkezésére. Ha a letétben lévő összeget a jogosult 15 éven belül nem igényli,
abban az esetben azt az állam földvásárlásra felhasználhatja.”
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(5) A Foktftv. 16. §-a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tulajdonjog ingatlan-nyilvántartási bejegyzésének alapjául szolgáló okiratnak az Inytv. 32. § (1) bekezdés
a) és b) pontja szerinti adatokat csak a bekebelező, valamint a bekebelezés tárgyában létrejött szerződés esetén
a szerződést aláíró tulajdonostársak esetében kell tartalmaznia. Egyoldalú jognyilatkozat esetén az okiratnak
a tulajdonostársak tulajdoni lapon szereplő adatait kell tartalmaznia.
(8) Az e § szerinti bekebelezés útján történő tulajdonszerzéssel érintett tulajdoni illetőségeket a megosztást
követően létrejövő ingatlan tulajdoni lapján külön kell nyilvántartani.
(9) A földrészlet egyetlen tulajdonostárs általi tulajdonba vétele – az állami tulajdonból kikerülő ingatlanrészen
fennállott vagyonkezelői jog kivételével – nem szünteti meg a közös tulajdonban álló földrészletre létrejött és
a bekebelezéskor fennálló földhasználati szerződésen alapuló földhasználatot.”
123. § (1) A Foktftv. 17. § a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az e törvény alapján történő földtulajdonszerzés jogcíme minden esetben közös tulajdon megszüntetése.”
(2) A Foktftv. 17. §-a a következő (8)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A területi minimumot el nem érő tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonostárs – a tulajdoni hányadának
megfelelő ingatlan kialakítása érdekében – az egyezség létrejöttétől számított 30 napon belül kérheti a bíróságtól
a bekebelezésre és a területi minimumra vonatkozó rendelkezések alkalmazásának mellőzésével az egyezség
módosítását, ha az ingatlant
a) legalább három éve
aa) saját maga,
ab) közeli hozzátartozója,
ac) legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet, vagy
ad) a közeli hozzátartozójának legalább 25%-ban tulajdonában álló mezőgazdasági termelőszervezet
használja, vagy
b) érintő tulajdoni hányadát nem átruházással szerezte és az ingatlant érintően a használati jogosultság
átengedéséből származó jövedelem hiánya a saját és a vele együtt élő közeli hozzátartozók megélhetését
veszélyezteti.
(9) Ha az e törvény alapján megszerzett tulajdonrész jelzálogjoggal vagy végrehajtási joggal terhelt, a megszerzett
tulajdonrész tulajdonosa csak a megszerzett tulajdonrész értékéig tartozik a követelésért helyt állni.
(10) Az e törvény alapján történő tulajdonszerzés esetén védett természeti területnek minősülő ingatlanban
fennálló állami tulajdoni hányad is elidegeníthető.”
124. §		
A Foktftv. 29. §-a a következő c) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdonok megszüntetésére irányuló hatósági eljárás,
továbbá ezen eljárás soron kívüli lefolytatásának részletes szabályait.”
125. §		
A Foktftv. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„7/A. Átmeneti rendelkezések
30/A. § A 16. §-nak az egyes agrártárgyú törvények módosításáról szóló 2021. évi LX. törvénnyel (a továbbiakban:
Módtv1.) megállapított rendelkezéseit az ingatlanügyi hatóságnál a Módtv1. hatálybalépését követően megindított
ügyekben kell alkalmazni.”
126. §		
A Foktftv. a következő 15. alcímmel egészül ki:

„15. A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésére irányuló
hatósági eljárás különös szabályai
43. § (1) A részarány-tulajdonnak megfelelő föld kiadása, illetve a részarány-földtulajdon helyének meghatározására
irányuló eljárás eredményeként kialakított földrészleten fennálló közös tulajdon megszüntetésére irányuló hatósági
eljárásra ezen alcím rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Ezen alcím rendelkezéseit olyan földrészleteket érintően lehet alkalmazni, amelyek esetében a földkiadási eljárás
eredményeként létrejött osztatlan közös tulajdon tulajdonostársait megillető tulajdoni hányadokat az ingatlannyilvántartásba végleges hatósági döntéssel bejegyezték, és valamely tulajdonostárs 2012. június 1. napjáig
az ingatlanügyi hatóságnál kezdeményezte az ingatlan megosztását annak érdekében, hogy saját tulajdoni
hányadát önálló ingatlanként kaphassa meg.
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(3) Ezen alcím rendelkezései nem alkalmazhatók a halastó művelési ágú ingatlanokra, valamint az erdőkre,
ide nem értve a külterületen található – az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi
XXXVII. törvény 12. §-a (1) bekezdése szerinti – fásítást.
44. § (1) Az ezen alcím szerinti megosztások költségeit – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – az állam viseli.
(2) Soron kívüli eljárás abban az esetben folytatható le, ha az eljárás költségeit a soronkívüliséget igénylő, kérelmező
tulajdonostárs magára vállalja. A soron kívüli eljárás részletes szabályait a Kormány rendeletben állapítja meg.
45. § A megosztás kiindulási helyét és irányát, a művelhetőségi és a megközelíthetőségi szempontokra, valamint
a kialakult helyszíni használatra figyelemmel az ingatlanügyi hatóság határozatban állapítja meg.
46. § (1) A kérelmező tulajdonostársak közötti egyezség hiányában az adott földrészlet vonatkozásában
a kiosztás sorrendjét sorsolással kell megállapítani. Az egyezségnek vagy a kisorsolt sorrendnek megfelelően
a tulajdonostársakat tulajdoni hányaduknak megfelelően a földrészlet meghatározott részéhez kell rendelni.
Teljes körű egyezség esetén a kiosztás sorrendjét és a teljes körű egyezségben foglaltak szerinti területeket kell
a tulajdonosokhoz rendelni.
(2) A sorsolást az ingatlanügyi hatóság által létrehozott sorsolási bizottság bonyolítja le.
(3) A sorsolás szabálytalan lebonyolítása ellen az, akinek jogos érdekét érinti vagy sérti, a sorsolás lebonyolítását
követő 48 órán belül kifogást nyújthat be a sorolást szervező ingatlanügyi hatósághoz.
(4) A kialakítandó új, önálló földrészletek – a visszamaradó földrészlet és a kialakuló ingatlanok megközelítését
biztosító utak és más művelés alól kivett földrészletek kivételével – 3000 m2-nél kisebb területűek nem lehetnek.
Az ingatlan-nyilvántartás szerint zártkertnek minősült területen a kialakítandó önálló földrészlet legkisebb területe
1500 m2 lehet.
(5) A kialakítandó földrészletek megközelíthetősége érdekében önálló földrészletként kialakított közút a települési
önkormányzat, a fővárosban a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerül. Az utak önkormányzati tulajdonba
kerüléséről az ingatlanügyi hatóság dönt. A földrészletek megközelítésére szolgáló közutak kialakításához
szükséges terület aranykorona értékével a kiadásra kerülő részarány-földtulajdonokat kártalanítás nélkül arányosan
csökkenteni kell.
(6) A földrészlet megosztását követően az egyes tulajdoni hányadokra vonatkozó, illetve azokat terhelő,
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogok és feljegyzett tények – a keletkező önálló földrészletekre történő –
visszajegyzéséről az ingatlanügyi hatóság gondoskodik.
(7) Ha törvény úgy rendelkezik, a megosztási vázrajzot – határidő kitűzésével – ellenjegyzésre közölni kell
az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jog jogosultjával. Ha a jogosult az ellenjegyzést határidőben nem teljesíti,
úgy azt megadottnak kell tekinteni.
(8) Az ingatlanügyi hatóság a sorsolást követően az elkészített változási vázrajz, valamint a sorsolási jegyzőkönyv
vagy az egyezségi okirat alapján a tulajdonjogot bejegyzi az ingatlan-nyilvántartásba.
(9) Az ingatlan-nyilvántartási bejegyzés véglegessé válását követően gondoskodni kell a keletkező új földrészletek
kitűzéséről, és azok helyszíni birtokba adásáról. A birtokba adásról jegyzőkönyvet kell készíteni.
(10) Akik önálló földrészlet kialakítását nem kérték – ha teljes körű egyezség megkötésére nem kerül sor –,
a visszamaradó földrészleten tulajdonközösségben maradnak.
(11) Az önálló földrészletté alakításról szóló határozatok közlésére az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvényt kell
alkalmazni.
47. § A 45. és 46. § szerinti eljárások nem minősülnek telekalakítási eljárásnak.
48. § Ha a közös tulajdon megszüntetésére irányuló eljárás (a továbbiakban: megosztási eljárás) alatt – a mezőés erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről
és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. törvényben meghatározott – használati megosztásról szóló
megállapodás a tulajdonostársak között fennáll, e megállapodást a megosztási eljárásban úgy kell tekinteni, mintha
a tulajdonostársak a kiosztási sorrend egymás közötti meghatározására teljes körű egyezséget kötöttek volna.
Ez esetben a megosztási eljárás során nem kell dönteni a megosztás kiindulási helyének és az osztás irányának
a meghatározásáról.
49. § (1) Az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott földmérő vállalkozó
vagy vállalkozás és jogi szolgáltató részére az ingatlanügyi hatóság átadja a megosztás iránti kérelemben
szereplő adatokat és a kérelemmel érintett ingatlan tulajdonosainak a tulajdoni lapon szereplő természetes
személyazonosító adatait.
(2) A földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és jogi szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott adatokat
a megosztási eljárás befejezéséig az (1) bekezdésben meghatározott kormányrendelet szerinti feladatai ellátása
céljából kezelheti.
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50. § A 49. § szerinti, a földmérő vállalkozó vagy vállalkozás és jogi szolgáltató részére történő adatszolgáltatást
követően, a Ptk. szerinti megosztásra csak az ezen alcím szerinti közös tulajdon megszüntetésére vonatkozó
kérelmek visszavonása esetén van lehetőség.”
127. §		
A Foktftv. 1. § (2) bekezdésében a „3–16. §” szövegrész helyébe a „II. Fejezet” szöveg lép.
128. §		
Hatályát veszti a Foktftv. 5. § (3) bekezdésében a „közokirattal igazolt, hogy” szövegrész.

21. A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény módosítása
129. §		
A családi gazdaságokról szóló 2020. évi CXXIII. törvény (a továbbiakban: Csgtv.) 7. §-a a következő (7) bekezdéssel
egészül ki:
„(7) Az Agrárkamara az őstermelők családi gazdaságát törli a nyilvántartásból, ha
a) tagjai együttesen kérelmezik a nyilvántartásból való törlést,
b) az őstermelők családi gazdasága már nem felel meg a nyilvántartásba vétel feltételeinek és a tagok felszólítás
ellenére sem pótolják 60 napon belül a hiányzó feltételeket, vagy
c) az őstermelők családi gazdaságát alapító szerződés a 10. § (1) bekezdése alapján hatályát veszti.”
130. §		
A Csgtv. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az őstermelők családi gazdaságát alapító szerződés hatályban marad bármely tag tagsági jogviszonyának
megszűnése esetén a gazdálkodást tovább folytató tagokra vonatkozóan, amíg a tagok száma egy főre nem
csökken. Ha a tagok száma egy főre csökken, az őstermelők családi gazdaságát alapító szerződés hatályát veszti.”
131. §		
A Csgtv. 18. § (1) bekezdésében a „(7) bekezdése” szövegrész helyébe a „(8) bekezdése” szöveg lép.
132. §		
Hatályát veszti a Csgtv. 15. § (4) bekezdés c) pontja.

22. A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény eltérő szöveggel történő hatályba
léptetése
133. §		
A szőlészetről és borászatról szóló 2020. évi CLXIII. törvény (a továbbiakban: Btv.) 6. § (1) bekezdése a következő
szöveggel lép hatályba:
„(1) Ha a szőlőtermést nem az ültetvény használója dolgozza fel, a szőlőtermés felvásárlásáról a felvásárló felvásárlási
jegyet készít, amelyet megküld a hegybírónak. A felvásárlási jegy a felvásárlási okirat Áfa tv.-ben meghatározott
adatain kívül tartalmazza
a) a szőlőültetvény azonosítására szolgáló adatokat,
b) a szüretelt szőlő mennyiségét és cukortartalmát, valamint
c) ha a szőlőtermést nem a felvásárló dolgozza fel, a feldolgozó borászati üzem azonosításához szükséges adatokat.”
134. §		
A Btv. 3. alcíme a következő 8/A. §-sal kiegészülve lép hatályba:
„8/A. § (1) A HNT az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott
a) kisüzemi bortermelői regisztert előállítja és hitelesíti a szakmai-jövedéki nyilvántartást ilyen módon vezető,
a Jöt. 3. § (3) bekezdés 16. pontja szerinti kisüzemi bortermelő (a továbbiakban: kisüzemi bortermelő),
b) általános bortermelői regisztert hitelesíti a szakmai-jövedéki nyilvántartást ilyen módon vezető kisüzemi
bortermelő vagy a Jöt. 134–136. §-a szerinti egyszerűsített adóraktár engedélyese (a továbbiakban: egyszerűsített
adóraktári engedélyes)
kérésére.
(2) A hitelesített kisüzemi bortermelői regiszterekről és általános bortermelői regiszterekről a HNT nyilvántartást
vezet, amely tartalmazza
a) a hitelesítést kérő kisüzemi bortermelő vagy egyszerűsített adóraktári engedélyes megnevezését, borászati
üzemengedélyének számát és NÉBIH tevékenység azonosítójának számát, valamint
b) a hitelesítés időpontját és iktatószámát.
(3) A HNT a (2) bekezdés szerinti nyilvántartásban foglalt adatokat elérhetővé teszi a borászati hatóság számára.”
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135. §		
A Btv. 3. alcíme a következő 8/B. §-sal egészül ki:
„8/B. § Az e törvény végrehajtására kiadott rendeletben meghatározott online bortermelői regisztert az a borászati
üzemengedélyes köteles vezetni, aki az utolsó három borpiaci év átlagában több mint évi 20 000 hektoliter
borászati terméket értékesít az értékesítési jelentése alapján.”
136. § (1) A Btv. 9. § (2) bekezdés a) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
[Nem kell alkalmazni az (1) bekezdés]
„a) b)–d) pontját a must, a sűrített szőlőmust, a finomított szőlőmustsűrítmény és a borecet,”
(tekintetében.)
(2) A Btv. 9. § (4) és (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(4) Azon borászati termék származási bizonyítványának kiállítására irányuló kérelemhez, amelyhez kapcsolódóan
nem az adatszolgáltatásra kötelezett mulasztásának felróható módon hiányzik a szüreti bejegyzés, mellékelni
kell a borászati hatóság igazolását a borászati terméktétel és a rendelkezésre álló, nyomon követést szolgáló
dokumentum adatainak egyezőségéről. A borászati hatóság az igazolást a kérelem beérkezésétől számított
90 napon belül állítja ki.
(5) A hegybíró – a forgalombahozatali azonosító kiadása érdekében – értesíti a borászati hatóságot a végső
származási bizonyítvány kiállításáról.”
(3) A Btv. 9. §-a a következő (6)–(8) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(6) A borászati hatóság nyilvántartást vezet a borbíráló szakvizsgával rendelkező személyekről. A nyilvántartás
tartalmazza
a) a borbíráló szakvizsgával rendelkező személy természetes személyazonosító adatait és lakcímét, valamint
b) a borbíráló szakvizsga azonosító számát.
(7) A borászati hatóság honlapján közzéteszi a borbíráló szakvizsgával rendelkező személy nevét és a borbíráló
szakvizsga azonosító számát.
(8) A regisztrált borversenyekről a borászati hatóság nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) a regisztrált borverseny szervezőjének természetes személyazonosító adatait és lakcímét természetes személy
esetén, a nevét és székhelyét egyéni vállalkozó természetes személy esetén, valamint telefonos és elektronikus
elérhetőségét, továbbá
b) e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározott adatokat.”
137. § (1) A Btv. 18. § (3) bekezdésének nyitó szövegrésze a következő szöveggel lép hatályba:
„(3) Az ePincekönyv rendszer – az adatszolgáltatási kötelezettség megszűnését követő 5 évig – nyilvántartja”
(2) A Btv. 18. § (5) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(5) A HNT hozzáférést biztosít az ePincekönyv rendszerhez a miniszter, az állami adó- és vámhatóság, a földrajzi
árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet, a hegybíró, valamint a borászati hatóság számára, jogszabályban
meghatározott feladataik ellátása céljából, az ahhoz szükséges mértékben. A HNT biztosítja továbbá az ePincekönyv
rendszert használó adatszolgáltató számára az e törvényben és e törvény végrehajtására kiadott jogszabályban
meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítése, valamint hatósági eljárás kezdeményezése céljából
az ePincekönyv rendszerben biztosított tárhelyéhez való hozzáférést és az azon keresztül történő ügyintézést,
elektronikus azonosítását követően.”
(3) A Btv. 18. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel kiegészülve lép hatályba:
„(13) A HNT az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi
CCXXII. törvény 1. § 17. pont i) alpontjától eltérően e törvényben az ePincekönyv rendszerrel kapcsolatban
meghatározott feladatai tekintetében elektronikus ügyintézést biztosító szervnek minősül.
(14) A HNT jogosult a (3) bekezdésben meghatározott, az ePincekönyv rendszerben nyilvántartott személyes adatok
kezelésére az ePincekönyv rendszer működtetése és e törvényben meghatározott feladatai ellátása érdekében.”
138. § (1) A Btv. 20. § (1) bekezdés a) pontja a következő ai) alponttal kiegészülve lép hatályba:
(A gazdasági akta az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kötelezettségek teljesítése
érdekében tartalmazza
az adatszolgáltató)
„ai) borászati üzemengedély jogosultjával szemben kiszabott, e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben
meghatározott jogkövetkezményeket, valamint ezen jogkövetkezményekre figyelemmel a borászati üzemengedély
jogosult kockázatos besorolását,”
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(2) A Btv. 20. § (1) bekezdés c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A gazdasági akta az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kötelezettségek teljesítése
érdekében tartalmazza)
„c) az a) pont ah) alpontja alapján kiadott hatósági bizonyítványokat,”
(3) A Btv. 20. § (1) bekezdése a következő e) ponttal kiegészülve lép hatályba:
(A gazdasági akta az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusaiban meghatározott kötelezettségek teljesítése
érdekében tartalmazza)
„e) a szakmai-jövedéki nyilvántartás vezetésének módját.”
139. § (1) A Btv. 22. § (3) bekezdés b) és c) pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(A növénytermesztési hatóság a közigazgatási szabályszegések szankcióiról szóló törvényben meghatározott
szankciókon kívül az e törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint)
„b) a földterület használóját kötelezheti a hegyközség szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott terület
hasznosításához való hozzájárulásának beszerzésére,
c) a földterület használóját kötelezheti a szőlő termőhelyi kataszterben nyilvántartott területen az eredeti állapot
helyreállítására.”
(2) A Btv. 22. § (8) bekezdése a következő szöveggel lép hatályba:
„(8) A borászati hatóság, valamint az állami adó- és vámhatóság által kiszabott mulasztási bírság és
a minőségvédelmi bírság a központi költségvetés bevételét képezi.”
140. § (1) A Btv. 23. § (1) bekezdés 8. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„8. a borászati üzemengedély kiadására és a borászati üzemengedély-nyilvántartás vezetésére vonatkozó
szabályokat, a borászati üzemengedély-nyilvántartás személyes adatnak nem minősülő tartalmát, a borászati
termék borászati üzem területén kívül történő kiszerelése és a borászati üzemben engedéllyel tárolható anyagok
tárolása engedélyezésének szabályait, valamint a borászati üzemengedély-jogosult kockázatos besorolásának
feltételeit;”
(2) A Btv. 23. § (1) bekezdése 16–18. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„16. a borászati termék analitikai vizsgálatának és érzékszervi jellemzői megfelelősége vizsgálatának rendjére,
az analitikai vizsgálatot végző laboratórium engedélyezésére, a borászati termék érzékszervi jellemzői
megfelelőségének vizsgálatát végzők körére és nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat, valamint
a nyilvántartás adattartalmát;
17. a regisztrált borversenyek nyilvántartásba vételének szabályait és a nyilvántartás személyes adatnak nem
minősülő tartalmát;
18. a földrajzi árujelzők és a hagyományos kifejezések oltalmára és használatára vonatkozó szabályokat, valamint
a földrajzi árujelzőt kezelő hegyközségi szervezet számára meghatározott jogosultságok gyakorlására vonatkozó
részletes szabályokat;”
(3) A Btv. 23. § (3) bekezdés 11. pontja a következő szöveggel lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„11. a borminősítés követelményeit, a borászati termék érzékszervi jellemzői megfelelőségének vizsgálatát végzőkre
vonatkozó szakmai követelményeket, a borbíráló képzés és a borbíráló szakvizsga részletszabályait, az analitikai és
érzékszervi vizsgálatok részletes szabályait;”
(4) A Btv. 23. § (3) bekezdése a következő 14. ponttal kiegészülve lép hatályba:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„14. a bor kifejezés nem borászati termék elnevezésében való használatának szabályait.”
141. §		
A Btv.
a)
6. § (2) bekezdése az „amennyiben” szövegrész helyett a „ha” szöveggel,
b)
18. § (10) bekezdése a „honlapján” szövegrész helyett az „internetes honlapján” szöveggel
lép hatályba.
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23. Záró rendelkezések
142. § (1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
A 4. § a) pontja, a 33. §, a 90. § c)–e) pontja 2021. július 1-jén lép hatályba.
Az 59. §, a 133–134. §, a 136–141. § és az 1. melléklet 2021. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 4. § b) pontja, a 92. § és a 112. § 2022. január 1-jén lép hatályba.
A 135. § 2022. augusztus 1-jén lép hatályba.
A 106. § b) pontja 2023. január 1-jén lép hatályba.
A 46. § 2026. január 1-jén lép hatályba.

143. §		
Hatályát veszti a földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény.
144. §		
E törvény 81. és 82. §-a az Alaptörvény 38. cikk (1) bekezdése, 21. alcíme az Alaptörvény P) cikk (2) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
145. §		
E törvény 18. §-a az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Mezőgazdasági
Garanciaalapból (EMGA) 2021-ben és 2022-ben nyújtandó támogatásokra vonatkozó egyes átmeneti rendelkezések
megállapításáról és az 1305/2013/EU, az 1306/2013/EU és az 1307/2013/EU rendeletnek a források és a 2021-ben és
2022-ben való alkalmazás tekintetében,valamint az 1308/2013/EU rendeletnek a források és az ilyen támogatások
2021-re és 2022-re vonatkozó elosztása tekintetében történő módosításáról szóló, 2020. december 23-i
2020/2220 európai parlament és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2021. évi LX. törvényhez
„3. melléklet a 2007. évi CXXIX. törvényhez

A talajvédelmi bírság mértéke
1. Amennyiben a talajvédelmi bírságot több, de egy eljárásban elbírált jogszabálysértés miatt is ki kell szabni, úgy
az összeget akként kell megállapítani, hogy a figyelembe vehető bírság tételek közül a legsúlyosabb tétel összegét
annak felével kell emelni.
2. Ha a 3–4., illetve a 8–10. pontok szerinti jogsértés nem egész hektárt érint, a bírság – figyelembe véve a bírság
minimális mértékét is – az érintett terület nagyságával arányos.
3. A 36–40. §-ban – kivéve a 39. § (2) bekezdésében – írt kötelezettségek be nem tartása esetén a talajvédelmi bírság
mértéke hektáronként 30.000 forint, de a bírság összege legalább 60.000 forint.
4. A 2. ponttól eltérően a 39. § (2) bekezdésében írt kötelezettség megsértése esetén a talajvédelmi bírság mértéke
hektáronként 1.000.000 forint, de a bírság összege legalább 500 000 forint.
5. A 41. §-ban írt kötelezettség megsértése esetén a talajvédelmi bírság mértéke 50.000 forint.
6. A 48. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak megsértése esetén a talajvédelmi bírság mértéke legalább 100.000 Ft.
7. A 49. § (1) bekezdés szerinti tevékenység engedély nélküli, vagy attól eltérő folytatása, illetve az 49. § (2) bekezdése
szerinti tevékenység bejelentés nélküli, vagy a bejelentéstől eltérően folytatott tevékenység esetén a talajvédelmi
bírság mértéke hektáronként 150.000 forint, de a bírság összege legalább 150 000 forint.
8. A 51/B §. (1) bekezdés a) pontja szerinti esetben a bírság összege mértéke 500.000–1.000.000 forint.
9. A 51/B. § (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a talajvédelmi bírság mértéke 100.000–1.000.000 forint.
10. A jogszabály szerinti engedélyben foglalt talajvédelmi rendelkezésektől eltérő tevékenység esetén a talajvédelmi
bírság mértéke hektáronként 50.000 forint, de a bírság összege legalább 100.000 forint.”
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Kormányrendeletek

A Kormány 288/2021. (V. 28.) Korm. rendelete
egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról
A Kormány
figyelemmel a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 6. § (2f ) bekezdésére,
az Alaptörvény 53. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, figyelemmel a katasztrófavédelemről
és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 51/A. §-ára,
a 11. § tekintetében az Alaptörvény 53. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a koronavírusvilágjárvány elleni védekezésről szóló 2021. évi I. törvény 2. § (1) bekezdése szerinti országgyűlési felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések
1. §

(1) Egyes, e rendeletben megjelölt kormányrendeletek rendelkezéseit
a)
az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság, az U21-es UEFA Európa-bajnokság, valamint a magyar
felnőtt labdarúgó válogatott mérkőzései (a továbbiakban együtt: mérkőzés),
b)
az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság szurkolói zónája, valamint
c)
a mérkőzésre érkező nézők
tekintetében az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) E rendelet alkalmazásában a szurkolói zóna: a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események
rendezéséért felelős miniszter által a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben az UEFA EURO 2020 labdarúgó
Európa-bajnokság idejére rendeletben kijelölt, lezárt terület, ahova az – ott foglalkoztatottak kivételével –
az e rendeletben meghatározott feltételekkel lehet belépni.

2. A mérkőzésre, illetve a szurkolói zónába történő belépésre vonatkozó eltérő szabályok
2. §		
A veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet] 2/B. § (1) bekezdésétől, valamint 6. § (2) és
(2b) bekezdésétől eltérően a mérkőzésre a magyar állampolgársággal nem rendelkező személy nézőként abban
az esetben is beléphet, illetve beléptetését nem lehet megtagadni, ha a belépés előtt 72 órán belül elvégzett
– magyar vagy angol nyelven kiállított – negatív eredményű molekuláris biológiai vizsgálattal – SARS-CoV-2
PCR-teszt – igazolja, hogy a vizsgálat időpontjában a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
3. §		
A szurkolói zóna területére történő belépésre a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet sportrendezvényre vonatkozó
rendelkezéseit és a 2. §-t kell alkalmazni.
4. §		
A mérkőzés szervezője, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 70. §-a szerinti rendezője, a mérkőzés helyszínének,
illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja
köteles
a)
annak a nézőnek a mérkőzésre, illetve a szurkolói zónába történő beléptetését megtagadni, valamint
a belépését megakadályozni, aki a koronavírus elleni védettségét vagy az életkorát a 484/2020. (XI. 10.)
Korm. rendelet 1/A. alcímében meghatározott módon nem igazolja, vagy
b)
annak a magyar állampolgársággal nem rendelkező személynek a mérkőzésre, illetve a szurkolói zónába
történő beléptetését megtagadni, valamint a belépését megakadályozni, aki a 2. §-ban meghatározott
módon nem igazolja, hogy a belépés előtt 72 órán belül elvégzett SARS-CoV-2 PCR-teszt időpontjában
a szervezetében SARS-CoV-2 koronavírus nem volt kimutatható.
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3. A szurkolói zónára vonatkozó eltérő szabályok
5. §

(1) A szurkolói zóna területére a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet sportrendezvényre vonatkozó rendelkezéseit
az e rendelet szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A szurkolói zóna területén található vendéglátó üzleten belül – a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 8. §
(7a) bekezdésétől eltérően – a szurkolói zónában e rendelet szerint jogszerűen tartózkodó személy a megrendelt
ételt, illetve italt elfogyaszthatja.
(3) A szurkolói zónán belül – a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésétől eltérően – válogatott
lemezbemutatás vagy élő előadás útján nyújtott zeneszolgáltatást nyújtó esemény, valamint más rendezvény
szervezhető, illetve megtartható.
(4) A szurkolói zónán belül – a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdésétől eltérően – a (3) bekezdés szerinti
rendezvények helyszínén megengedett a tartózkodás.
(5) A szurkolói zónán belül a (3) bekezdés szerinti rendezvények létszámkorlátozás nélkül megtarthatóak.

4. A mérkőzésre érkező nézőkkel kapcsolatos eltérő szabályok
6. §

(1) A járványügyi készültségi időszak utazási korlátozásairól szóló 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet] 12/A. § (1) bekezdése szerint Magyarország területén tartózkodó, mérkőzésre
érkező néző esetében a 408/2020. (VIII. 30.) Korm. rendelet 12/A. § (4) bekezdése nem alkalmazandó.
(2) A 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet 2/B. §-ától eltérően, a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet alkalmazásában
– különösen a rendezvények, a vendéglátó üzletek, a szálláshelyek, valamint a szabadidős helyszínek tekintetében –
a koronavírus ellen védett személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a mérkőzésre érkező magyar
állampolgársággal nem rendelkező személyre, ha a mérkőzésre szóló érvényes, papíralapú vagy elektronikus
részvételi jegyét felmutatja.
(3) A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet] 1/B. §-ától eltérően, a 104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet alkalmazásában
a koronavírus ellen védett személyekre vonatkozó rendelkezéseket kell alkalmazni a mérkőzésre érkező magyar
állampolgársággal nem rendelkező személyre, ha a mérkőzésre szóló érvényes, papíralapú vagy elektronikus
részvételi jegyét felmutatja.

5. Jogkövetkezmények
7. §		
Az e rendeletben meghatározott ideiglenes védelmi intézkedések betartását – a mérkőzésre, illetve a szurkolói
zónába történő beléptetés során folytatott ellenőrzés kivételével – a rendőrség a 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendelet
20. § (2) bekezdés b) pontjára figyelemmel a Magyar Honvédség közreműködésével ellenőrzi.
8. §

(1) Ha a rendőrség az ellenőrzés során vagy a rendőrség a katona értesítése alapján a 4. § szerinti kötelezettség
megszegéséről szerez tudomást, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 38/B. §-ától
eltérően 100 000 forinttól 1 000 000 forintig terjedő bírságot szabhat ki.
(2) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény azonos napon több egymást követő ellenőrzés alkalmával is
alkalmazható.
(3) Az (1) bekezdés szerinti jogkövetkezmény nem alkalmazható, ha a mérkőzés szervezője, a sportról szóló 2004. évi
I. törvény 70. §-a szerinti rendezője, a mérkőzés helyszínének, illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője,
valamint a szervező, az üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a szükséges intézkedéseket megtette a jogellenes
helyzet felszámolása érdekében, így különösen, ha
a)
a jogsértő személyt felszólította távozásra, és
b)
azt követően, hogy a jogsértő személy a távozásra történő felszólításnak nem tett eleget, a rendőrséget
értesítette.
(4) Ha a mérkőzés szervezője, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 70. §-a szerinti rendezője, a mérkőzés helyszínének,
illetve a szurkolói zóna üzemeltetője vagy vezetője, üzemeltető vagy a vezető alkalmazottja a (3) bekezdés szerinti,
a jogellenes helyzet felszámolása érdekében szükséges intézkedéseket nem tette meg, vagy azokat csak részben
tette meg, a rendőrség az (1) bekezdésben meghatározott jogkövetkezmény alkalmazásánál a jogszerű állapot
helyreállítására irányuló intézkedéseket figyelembe veszi.
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(5) A kiszabott bírság megfizetése a rendőrség hivatalos honlapján közzétett számlaszámra történő befizetéssel
történik.
(6) A bírságot a bírságot kiszabó határozat véglegessé válását követő 15 napon belül kell megfizetni.
(7) A bírságot kiszabó határozat ellen nincs helye fellebbezésnek.
(8) Az (1) bekezdés szerinti hatáskör gyakorlója az ellenőrzés helye szerint illetékes rendőrkapitányság.

6. Záró rendelkezések
9. §		
Felhatalmazást kap a kiemelt nemzetközi sport- és sportdiplomáciai események rendezéséért felelős miniszter, hogy
a rendészetért felelős miniszterrel egyetértésben kijelölje az e rendelet szerinti szurkolói zónát.
10. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2021. május 29-én lép hatályba.
(2) A 11. § 2021. június 12-én lép hatályba.

11. §

(1) A Kormány e rendelet hatályát 2021. július 12-ig meghosszabbítja.
(2) Ez a rendelet 2021. július 12-én hatályát veszti.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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A Kormány tagjainak rendeletei

A Miniszterelnökséget vezető miniszter 5/2021. (V. 28.) MvM rendelete
az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos szurkolói zónájának kijelöléséről
Az egyes labdarúgó mérkőzések megrendezésére vonatkozó eltérő szabályokról szóló 288/2021. (V. 28.) Korm. rendelet
9. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet
14. § (1) bekezdés 23. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva − a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló
94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel
egyetértésben − a következőket rendelem el:
1. §

(1) Az UEFA EURO 2020 labdarúgó Európa-bajnokság hivatalos szurkolói zónájának (a továbbiakban: Szurkolói Zóna)
a Budapest XIV. kerület, Olof Palme sétány 5. szám alatti Városligeti Műjégpálya épületét és a hozzá kapcsolódó
tómedret jelölöm ki.
(2) A Szurkolói Zónához kapcsolódó operatív területek – biztonsági zóna, beléptetési terület – a Városligeti Műjégpálya
és a hozzá kapcsolódó tómeder közvetlen szomszédságában lévő városligeti területek, valamint az Olof Palme
sétány 5. szám előtti közút.

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

4199

M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y • 2021. évi 98. szám

IX. Határozatok Tára

A köztársasági elnök 269/2021. (V. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/712/3/2021. számú előterjesztésére – Jákobisin Miklós
(névmódosítás előtti neve: Jákobisin Mikola Mihájlovics; születési hely, idő: Huszt [Szovjetunió], 1989. május 8.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 10.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01527-3/2021.

A köztársasági elnök 270/2021. (V. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény
9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/708/3/2021. számú előterjesztésére – Malec Vitália
(névmódosítás előtti neve: Malec Vitália Ivanovna; születési hely, idő: Ungvár [Szovjetunió], 1982. január 12.) magyar
állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 10.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01530-3/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A köztársasági elnök 271/2021. (V. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 9. §-a
alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/708/3/2021. számú előterjesztésére – Sztaninec Viktória
(névmódosítás előtti neve: Sztaninec Viktória Omelyanivna; születési hely, idő: Ungvár [Ukrajna], 2010. február 25.)
magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 10.
		
		

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter

KEH ügyszám: KEH/01530-4/2021.

A köztársasági elnök 272/2021. (V. 28.) KE határozata
állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről
Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés i) pontja, valamint a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi
LV. törvény 9. §-a alapján – a Miniszterelnökséget vezető miniszter TKF-1/766/3/2021. számú előterjesztésére –
Hazda Mihály (névmódosítás előtti neve: Hazdá Mihájlo Ivánovics; születési hely, idő: Alsókaraszló [Szovjetunió],
1981. december 31.) magyar állampolgárságát visszavonom.
Budapest, 2021. május 7.
		

Áder János s. k.,

		

köztársasági elnök

Ellenjegyzem:
Budapest, 2021. május 10.
		
		

KEH ügyszám: KEH/01541-3/2021.

Dr. Gulyás Gergely s. k.,
Miniszterelnökséget vezető miniszter
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A Kormány 1315/2021. (V. 28.) Korm. határozata
kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól
1. A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 12. § (1) bekezdése alapján 2021. június 1.
napjától Prof. Dr. Palkovics Lászlót a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető
Zártkörűen Működő Részvénytársaságban többségi állami tulajdon megszerzésének előkészítéséért felelős
kormánybiztossá (a továbbiakban: kormánybiztos) nevezi ki.
2. A kormánybiztos az 1. pont szerinti feladatkörében
a)
ellátja a Budapest Airport Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Üzemeltető Zártkörűen Működő
Részvénytársaságban többségi állami tulajdon megszerzésének előkészítésével kapcsolatos állami feladatok
koordinációját;
b)
ellátja a többségi állami tulajdon megszerzésének előkészítésére irányuló tárgyalásokon a Magyar Állam
képviseletét;
c)
a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter egyidejű tájékoztatása mellett a Magyar Állam
nevében megteszi a szükséges – pénzügyi kötelezettségvállalást nem tartalmazó – jognyilatkozatokat.
3. A kormánybiztos tevékenységét a miniszterelnök irányítja.
4. A kormánybiztos tevékenységét titkárság nem segíti.
5. A kormánybiztos e tevékenységére tekintettel díjazásra nem jogosult.
6. Ez a határozat 2021. június 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

A Kormány 1316/2021. (V. 28.) Korm. határozata
a felsőoktatási PPP konstrukcióban megvalósult projektek kiváltásához kapcsolódó forrás biztosításáról
A Kormány
1. egyetért azzal, hogy a felsőoktatási intézmények által használt, PPP konstrukcióval érintett ingatlanok a Kormányzati
Ellenőrzési Hivatal előzetes véleményének figyelembevételével kiváltásra kerüljenek;
2. felhívja a pénzügyminisztert, hogy – az innovációért és technológiáért felelős miniszter bevonásával – az 1. pontban
foglaltak megvalósítása érdekében gondoskodjon 48 000 000 000 forint forrás biztosításáról a Magyarország
2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap fejezet,
2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű
előirányzatok alcím, 4. Felsőoktatási vagyongazdálkodási feladatok jogcímcsoport javára.
Felelős:
pénzügyminiszter
innovációért és technológiáért felelős miniszter
Határidő:
a felmerülés ütemében
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök
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Helyesbítés
A Magyar Közlöny 2021. május 27-én megjelent, 97. számának 3921. oldalán a Magyarország 2021. évi központi
költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény 2. melléklet 16. pontja
helyesen a következő:
„16. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 2. mellékletében foglalt táblázat
94–97. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„
94

1.3.2.8.1.

Demens személyek nappali intézményi ellátása
– önálló feladatellátás

746 546 forint/fő

95

1.3.2.8.2.

Demens személyek nappali intézményi ellátása
– társulás által történő feladatellátás

821 200 forint/fő

96

1.3.2.8.3.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens nappali
intézményben ellátottak – önálló feladatellátás

447 928 forint/fő

97

1.3.2.8.4.

Foglalkoztatási támogatásban részesülő demens
nappali intézményben ellátottak – társulás által történő
feladatellátás

492 720 forint/fő
””

A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: 1051 Budapest, Nádor utca 22.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu
honlapon érhető el.

