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II. Törvények

2017. évi LXIX. törvény
a pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs 
célú módosításáról*

1. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

1. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.  évi XCVI.  törvény 49/D.  § (2)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) A választható portfóliós rendszer működtetésének megkezdésére, folytatására, illetve módosítására vonatkozó 
kérelemhez mellékelni kell
a) a szabályzatot vagy a módosított szabályzatot a módosítások megjelölésével,
b) az azt elfogadó közgyűlés jegyzőkönyvét, valamint
c) a szabályzattal, illetve módosított szabályzattal összefüggő befektetési politikát.”

2. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

2. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény (a továbbiakban: Ltp.) 12. § (1) bekezdés c) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(A lakás-takarékpénztár a 7. §-ban meghatározott szerződés szerinti betétgyűjtésen és hitelnyújtáson, valamint áthidaló 
kölcsön nyújtásán kívül kizárólag a következő tevékenységeket végezheti:)
„c) lakáscélú finanszírozáshoz közvetlenül kapcsolódóan más pénzügyi intézmény, illetve biztosító részére pénzügyi 
szolgáltatás közvetítését, illetve biztosításközvetítői tevékenységet (ügynöki tevékenységet),”

3. §  Az Ltp.
a) 15. § (2) bekezdésében a „huszonöt” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg,
b) 15. § (4) bekezdésében a „hetvenöt” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg
lép.

3. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

4. § (1) A  jelzálog-hitelintézetről és a  jelzáloglevélről szóló 1997.  évi XXX.  törvény (a  továbbiakban: Jht.) 8.  § (2)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jelzálog-hitelintézet olyan jelzáloghitel-szerződésből vagy kapcsolódó kölcsönszerződésből eredő követelést vásárolhat 
meg pénzügyi intézménytől, illetve biztosító részvénytársaságtól,)
„b) amely az  eladó pénzügyi intézmény könyvvizsgálója szerint nem minősül a  nem teljesítő kitettségre és 
az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális követelményekről szóló jogszabály szerinti nem teljesítő 
kitettségnek vagy átstrukturált követelésnek,”

 (2) A Jht. 8. § (5a) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarország területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjognak a jelzálog-hitelintézetre történő átruházásával létrejött 
különvált zálogjog fedezete mellett a  jelzálog-hitelintézet akkor nyújthat refinanszírozási jelzáloghitelt hitelintézetnek, 
ha)
„d) az  eredeti jelzáloghitelből eredő követelés az  azt biztosító jelzálogjogot átruházó hitelintézet könyvvizsgálója 
szerint nem minősül a  nem teljesítő kitettségre és az  átstrukturált követelésre vonatkozó prudenciális 
követelményekről szóló jogszabály szerinti nem teljesítő kitettségnek vagy átstrukturált követelésnek,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2017. május 30-i ülésnapján fogadta el.
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4. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

5. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 1. §-a a következő k) ponttal egészül ki:
(Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed)
„k) tőzsdei kereskedő Magyarország területén székhellyel rendelkező tőzsdén végzett tőzsdei kereskedésével 
összefüggő tevékenységére,”

6. § (1) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 2a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„2a. algoritmikus kereskedés: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (2) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„6. állampapír: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (3) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 6a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„6a. állampapír-kibocsátó: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (4) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„7. áru: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (5) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 33a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„33a. egymásnak megfelelő ügyfélmegbízásokat párosító kereskedés (matched principal trading): a  Bszt.-ben 
meghatározott fogalom,”

 (6) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 65a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„65a. kereskedési helyszín: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (7) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 85a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„85a. közvetlen elektronikus hozzáférés: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (8) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 91a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„91a. a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete: a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a  befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az  irányelv 
alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a  Bizottság (EU) 
2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete,”

 (9) A Tpt. 5. § (1) bekezdés 101. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„101. pénzpiaci eszköz: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (10) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 104. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„104. piacműködtető: a Bszt.-ben meghatározott fogalom,”

 (11) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 142. és 143. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„142. vezető testület: a  piacműködtető igazgatósága és felügyelőbizottsága, valamint annak vezetői és tagjai, 
ideértve a fióktelep formájában működő piacműködtető vezető állású személyeit is,
143. ügyvezető: a  piacműködtetővel munkaviszonyban álló, a  piacműködtető vezetésére kinevezett első számú 
vezető, valamint a  piacműködtető irányításában résztvevő olyan további személy, akit a  piacműködtető létesítő 
okirata vagy a működésre vonatkozó bármely belső szabályzat ilyenként határoz meg.”

7. §  A Tpt. 21. §-a a következő (7)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az  információs dokumentum a  piacműködtető általi jóváhagyást követő tizenkét hónapig hatályos. 
Az értékpapírt – a  (8) és (9) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – legkésőbb az  információs dokumentum 
érvényességének időszaka alatt lehet multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni.
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(8) Ha a piacműködtető általi jóváhagyás és a multilaterális kereskedési rendszerben való kereskedés megkezdése 
között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a  piacműködtető tudomására, ami az  információs dokumentum 
kiegészítését teszi szükségessé, a  piacműködtető a  multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját 
kezdeményező személy és a forgalmazó meghallgatása után elrendeli az információs dokumentum kiegészítését.
(9) A  kibocsátó, az  ajánlattevő, az  értékpapír multilaterális kereskedési rendszerbe történő regisztrációját 
kezdeményező személy és a  forgalmazó köteles haladéktalanul az  információs dokumentum kiegészítését 
kezdeményezni, ha a piacműködtető általi jóváhagyás és a multilaterális kereskedési rendszerben való kereskedés 
megkezdése között olyan lényeges tény vagy körülmény jut a  tudomására, amely az  információs dokumentum 
kiegészítését indokolttá teszi.
(10) Az információs dokumentum kiegészítéséhez a piacműködtető jóváhagyása szükséges.
(11) Nem kell információs dokumentumot közzétenni a  részvény multilaterális kereskedési rendszerbe történő 
regisztrációjához, ha az  azonos fajtájú, illetve azonos osztályba tartozó részvényeket ugyanabba a  multilaterális 
kereskedési rendszerbe már korábban regisztrálták, és tizenkét hónapon belül a  regisztrálandó részvények 
darabszáma nem haladja meg a korábban a multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrált darabszám tíz százalékát.”

8. §  A Tpt. 61. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A  hitelintézetnek és a  befektetési vállalkozásnak a  kereskedési könyvében nyilvántartott részesedéshez 
kapcsolódó szavazati jogot nem kell számításba vennie az  (1)  bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettség 
teljesítésekor, ha
a) a szavazati jog nem gyakorolható,
b) a  kibocsátó döntéshozó, ügyvezető szervei, felügyelőbizottsága vagy ezek testületi tagjainak kinevezésére, 
felmentésére vonatkozó döntések meghozatalában nem vesz részt, és
c) a kereskedési könyvben nyilvántartott részesedéshez kapcsolódó szavazati jogok nem haladják meg az 5%-ot.”

9. §  A Tpt. 298. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A tőzsde kizárólag
a) tőzsdei tevékenységet,
b) tőzsdei tevékenységet segítő kiegészítő tevékenységet,
c) a Bszt. 5. § (1) bekezdés h) és i) pontja szerinti kereskedési rendszer működtetése tevékenységet,
d) a Bszt. 6/A. §-a szerinti adatszolgáltatási tevékenységet,
e) gazdasági társaságok tőkepiaci forrásbevonását elősegítő platformok működtetése tevékenységet,
f ) informatikai szolgáltatást,
g) piac működtetésével kapcsolatos szolgáltatást
végezhet.”

10. §  A Tpt. 304. §-a a következő a) ponttal egészül ki:
(A tőzsdei tevékenység végzésére szóló engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:)
„a) az  információk továbbítására használt eszközök biztonságát garantáló, az  adatsérülést és a  jogosulatlan 
hozzáférést megelőző megoldások, illetve az  ehhez szükséges erőforrások és tartalékrendszerek bemutatását, 
amennyiben a  tőzsde a  befektetési vállalkozás és a  befektetési szolgáltatás nyújtására engedéllyel rendelkező 
hitelintézet (a továbbiakban együtt e Rész vonatkozásában: befektetési szolgáltató) nevében ügyletbejelentést tesz 
a Felügyelet részére;”

11. §  A Tpt. 305. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„305.  § A  pénzügyi eszközök valamelyikének kereskedésére engedéllyel rendelkező tőzsdét a  Felügyelet 
szabályozott piacként tartja nyilván. A szabályozott piacként nyilvántartott tőzsdére a Kilencedik Rész rendelkezéseit 
megfelelően kell alkalmazni.”

12. §  A Tpt. a következő XXXIV/A. Fejezettel egészül ki:
„XXXIV/A. FEJEZET 
A PIACMŰKÖDTETŐ VEZETŐ TESTÜLETÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
310/A.  § (1) A  piacműködtető vezető testülete minden tagjának mindenkor jó üzleti hírnévvel, a  feladatai 
ellátásához és a  piacműködtető tevékenységeinek, illetve a  tevékenységeiben rejlő fő kockázatoknak 
a megértéséhez elegendő tudással, készséggel és széleskörű tapasztalattal kell rendelkeznie.
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(2) A piacműködtető megfelelő humán- és pénzügyi erőforrást biztosít a vezető testület tagjai képzésére.
(3) A  vezető testület tagjai megfelelő időt fordítanak a  piacműködtetőnél vállalt funkciójuk ellátására. A  vezető 
testület tagjai integritással és befolyástól mentesen cselekednek, hogy szükség esetén az ügyvezető vagy ügyvezetők 
döntéseit ténylegesen értékeljék és kifogásolják, valamint hatékonyan ellenőrizzék és felügyeljék a döntéshozatalt.
(4) A  vezető testület tagjai számára megfelelő hozzáférést kell biztosítani azokhoz az  információkhoz és 
dokumentumokhoz, amelyekre szükségük van a vezetői döntéshozatal felügyeletéhez és ellenőrzéséhez.
(5) A  piacműködtető vezető testülete meghatározza és felügyeli azon irányítási rendszer működtetését, amely 
biztosítja a szervezet hatékony és körültekintő vezetését, beleértve a szervezeten belüli feladatok elkülönítését és 
az összeférhetetlenség megelőzését, olyan módon, amely előmozdítja a piac integritását.
(6) A  vezető testület figyelemmel kíséri, és rendszeres időközönként értékeli a  piacműködtető irányítási 
rendszerének hatékonyságát, és megteszi az esetleges hiányosságok kezeléséhez szükséges intézkedéseket.
(7) Ha a  piacműködtető tárgyévet megelőző évi mérlegfőösszege meghaladja a  kétszázmilliárd forintot, akkor 
a piacműködtetőnél a következő tisztségeket lehet együttesen betölteni:
a) egy ügyvezetői tisztség és vezető testületben betöltött, két nem ügyvezetői tisztség, vagy
b) vezető testületben betöltött, négy nem ügyvezetői tisztség.
(8) A (7) bekezdés alkalmazásában egy ügyvezetői tisztségnek minősül
a) az ugyanazon csoporton belül betöltött ügyvezetői vagy vezető testületben betöltött, nem ügyvezetői tisztség,
b) együttesen azon ügyvezetői és vezető testületben betöltött nem ügyvezetői tisztség, amelyet olyan vállalkozásnál 
töltenek be, amelyben a (7) bekezdésben meghatározott piacműködtető befolyásoló részesedéssel rendelkezik.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott korlátozás nem terjed ki az olyan szervezetben betöltött ügyvezetői tisztségre, 
amely nem folytat üzleti jellegű tevékenységet.
(10) A  Felügyelet engedélyezheti a  (7)  bekezdésben meghatározott piacműködtető vezető testületének tagja 
számára, hogy a korlátozást meghaladóan további egy nem ügyvezetői tisztséget töltsön be.
(11) A jelölőbizottság által a vezető testületi tagságra történő jelöléseket a vezető testületnek kell jóváhagynia.
310/B.  § (1) Ha a  piacműködtetőnek a  tárgyévet megelőző évi mérlegfőösszege meghaladja a  kétszázmilliárd 
forintot, akkor a  piacműködtető jelölőbizottságot állít fel a  vezető testület olyan tagjaiból, akik nem látnak el 
ügyvezetői feladatokat a piacműködtető szervezetében.
(2) A jelölőbizottság feladata:
a) a vezető testületi tagságra jelöltek állítása és ajánlása,
b) az adott vezető testületi tagsághoz szükséges képességek és feladatok meghatározása, és a feladatok ellátásához 
szükséges időráfordítás értékelése,
c) a vezető testületi tagok ismerete, készsége és tapasztalata közötti összhang értékelése,
d) a  vezető testület egésze és tagjai ismeretének, készségének és tapasztalatának legalább évente történő 
értékelése, és a megállapításokról jelentés készítése a vezető testület számára,
e) a vezető testület méretének, összetételének és teljesítményének évente legalább egyszer történő értékelése, és 
ajánlás megfogalmazása a hiányosságok kezelésére,
f ) a  vezető testületen belül a  nemek arányának meghatározása, és ennek eléréséhez szükséges stratégia 
kidolgozása,
g) a  piacműködtető ügyvezetőjének kiválasztására és kinevezésére vonatkozó politikájának rendszeres 
felülvizsgálása, és a megállapítások alapján a vezető testület számára ajánlás megfogalmazása, valamint
h) a vezető testületi döntések befolyásolástól való mentességének rendszeres felülvizsgálása.
(3) A jelölések során törekedni kell arra, hogy a vezető testületben minél szélesebb szakismerettel rendelkező tagok 
vegyenek részt, és ennek előmozdítására a piacműködtető belső politikát dolgoz ki.
(4) Ha a  piacműködtetőnek a  tárgyévet megelőző évi mérlegfőösszege meghaladja a  kétszázmilliárd forintot, 
akkor a  piacműködtető közzéteszi a  (2)  bekezdés f )  pontjában meghatározott nemek arányát, annak eléréséhez 
meghatározott stratégiáját és a stratégia végrehajtásának módját.
(5) A  jelölőbizottság számára a  piacműködtető biztosítja a  (2)  bekezdésben meghatározott feladatai ellátásához 
szükséges megfelelő erőforrásokat, az  adatokhoz és információkhoz való hozzáférést, és indokolt esetben külső 
tanácsadó igénybevételét.”

13. § (1) A Tpt. 312. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Tőzsdei kereskedő befektetési szolgáltató lehet, valamint olyan személy, aki rendelkezik
a) jó üzleti hírnévvel,
b) kereskedésre való alkalmassággal és tapasztalattal,



8442 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 86. szám 

c) megfelelő szervezeti megoldásokkal és
d) tevékenységéhez elegendő erőforrással, figyelembe véve azokat a  pénzügyi eljárásokat is, amelyeket a  tőzsde 
adott esetben létrehozott az ügyletek megfelelő teljesítésének biztosítására,
azzal, hogy a  tőzsde szabályzatában megkülönböztetés-mentes alapon meghatározza azon feltételeket, amelyek 
alapján az adott személy tőzsdei kereskedési joggal rendelkezhet.”

 (2) A Tpt. 312. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A nem befektetési szolgáltató tőzsdei kereskedő ügyfelei vonatkozásában alkalmazza a Bszt. ügyfélvédelemre, 
az  ügyfélmegbízások kezelésére és a  legkedvezőbb végrehajtásra vonatkozó szabályait, kivéve, ha ügyfele 
ugyanazon tőzsdén tőzsdei kereskedőnek minősül.
(6) A  tőzsde rendszeresen, de havonta legalább egy alkalommal továbbítja a  tőzsdei kereskedők jegyzékét 
a Felügyelet részére.”

14. §  A Tpt. a következő 313. §-sal egészül ki:
„313. § A szabályozott piacot működtető piacműködtető nem végezhet saját eszköz terhére ügyfélmegbízást, illetve 
egymásnak megfelelő ügyfélmegbízásokat párosító kereskedést (matched principal trading).”

15. §  A Tpt. 314. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„314.  § A  kereskedési jog tartalmát és gyakorlásának módját – ideértve a  befektetési szolgáltató közvetlen vagy 
távoli részvételére vonatkozó előírásokat – a tőzsde szabályzata határozza meg.”

16. §  A Tpt. a 316. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:
„A rendszerek rugalmassága, szüneteltetési mechanizmusok és elektronikus kereskedés
316/A.  § (1) A  tőzsde által alkalmazott eljárás és rendszer biztosítja, hogy kereskedési rendszerei rugalmasak, 
rendelkeznek elegendő kapacitással csúcsterhelések esetére a  megbízások és az  üzenetek volumenét illetően, 
valamint képesek a  szabályos kereskedést biztosítani jelentős piaci stressz esetén. A  kereskedési rendszereket 
megfelelően tesztelik ezen feltételek teljesítésének ellenőrzése érdekében. A  kereskedési rendszer hatékony 
eljárásokkal rendelkezik meghibásodás esetére az üzletmenet folyamatosságának biztosítására.
(2) A tőzsde biztosítja az alábbiakat:
a) írásbeli megállapodás megkötését a tőzsdén árjegyzési stratégiát követő összes befektetési szolgáltatóval és
b) olyan rendszerek fenntartását, amelyek biztosítják, hogy megfelelő számú befektetési szolgáltató vegyen 
részt az  a)  pont szerinti megállapodásokban, amelyek előírják számukra kötelező érvényű, rendszeres és előre 
tervezhető likviditási kínálatot biztosító jegyzések közzétételét versenyképes árakon, amennyiben ez a követelmény 
összhangban áll az adott tőzsdén történő kereskedés jellegével és méretével.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodás legalább az alábbiakat rögzíti:
a) a  befektetési szolgáltató likviditás biztosítására vonatkozó kötelezettségeit, és adott esetben a  (2)  bekezdés 
b) pontjában meghatározott rendszerben való részvételből adódó bármely egyéb kötelezettséget és
b) a befektetési szolgáltatók számára kedvezményeken keresztül vagy más formában a tőzsde által kínált, a likviditás 
rendszeres és előre tervezhető biztosítására irányuló ösztönzőket, és adott esetben a  (2)  bekezdés b)  pontjában 
meghatározott rendszerben való részvételből következően a befektetési szolgáltatót illető bármely jogot.
(4) A  tőzsde előírja és nyomon követi a  (2) bekezdés a) pontja szerinti írásbeli megállapodások követelményeinek 
befektetési szolgáltatók általi teljesítését. A  tőzsde értesíti a  Felügyeletet a  kötelező írásbeli megállapodás 
tartalmáról, és a  Felügyelet kérésére minden további tájékoztatást megad a  (3)  bekezdésben és e  bekezdésben 
foglalt követelmények ellenőrzése céljából.
(5) A tőzsde által alkalmazott eljárás és rendszer biztosítja az olyan megbízások elutasítását, amelyek meghaladnak 
előre meghatározott volumeneket vagy árküszöböket, vagy egyértelműen tévesek.
(6) A  tőzsde rendszerei biztosítják a  kereskedés ideiglenes leállításának vagy korlátozásának lehetőségét, ha 
egy tőzsdei termék árában az  adott tőzsdén vagy egy kapcsolódó kereskedési helyszínen, illetve rendszeres 
internalizáló esetén rövid időn belül jelentős változás következett be, valamint – kivételes, a tőzsdei szabályzatban 
meghatározott esetekben és eljárás szerint – bármely ügylet törlését, megváltoztatását vagy korrigálását. A tőzsde 
a kereskedés leállítására vonatkozó paraméterek megállapítása során figyelembe veszi a különböző eszközosztályok 
és -alosztályok likviditását, a  piaci modellek jellegét és a  felhasználók típusait, és biztosítja a  kereskedés 
szabályszerűségében bekövetkező jelentős zavarok elkerülését.
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(7) A  tőzsde a  kereskedés leállítására vonatkozó paramétereket és az  azokban végrehajtott lényeges változásokat 
következetes és összehasonlítható módon jelenti a  Felügyeletnek, és a  Felügyelet jelenti azokat az  Európai 
Értékpapír-piaci Hatóságnak.
(8) Ha egy adott pénzügyi eszköz likviditása tekintetében lényeges szabályozott piacnak minősül a  tőzsde, és 
a  kereskedést leállítja, a  tőzsde a  megfelelő rendszerekkel és eljárásokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy 
értesítse a Felügyeletet és az Európai Unió tagállamaiban hatáskörrel rendelkező érintett felügyeleti hatóságokat
a) az egész piacra kiterjedő válaszintézkedés összehangolása céljából és
b) annak eldöntése érdekében, hogy a  pénzügyi eszközzel kereskedő más helyszíneken is célszerű-e leállítani 
a kereskedést mindaddig, amíg az eredeti piacon a kereskedés nem folytatódik.
(9) A  tőzsde által alkalmazott eljárás és rendszer – ideértve a  tőzsdei kereskedők arra való kötelezését, hogy 
végezzék el az  algoritmusok megfelelő tesztelését, és biztosítsanak megfelelő környezetet az  ilyen tesztelés 
elvégzésének megkönnyítéséhez – hatékonyan biztosítja, hogy
a) az algoritmikus kereskedés rendszerei ne hozhassanak létre rendellenes kereskedési feltételeket a piacon vagy ne 
járuljanak hozzá ilyen feltételek kialakulásához, és
b) kezelni tudja az algoritmikus kereskedési rendszerek által előidézett rendellenes kereskedési feltételeket.
(10) A (9) bekezdés szerinti algoritmikus kereskedési rendszer az olyan rendszert is magában foglalja, amely lehetővé 
teszi
a) a  nem végrehajtott megbízások arányának korlátozását a  rendszerben egy tőzsdei kereskedő által megkötött 
ügyletekhez képest,
b) a megbízások áramlásának korlátozását, ha fennáll a rendszer határkapacitása elérésének kockázata, valamint
c) a piacon végrehajtható legkisebb árlépésköz kialakítását és betartatását.
(11) A  tőzsde közvetlen elektronikus hozzáférés nyújtását befektetési szolgáltatónak engedélyezi. A  tőzsde által 
alkalmazott eljárás és rendszer a tőzsde szabályzatában meghatározott feltételek szerint hatékonyan biztosítja
a) e  szolgáltatást igénybe vevők alkalmasságának megállapításához megfelelő kritériumok megállapítását és 
alkalmazását, és
b) a befektetési szolgáltató felelősségvállalását az ilyen szolgáltatás felhasználásával végrehajtott megbízásokért és 
kötésekért e törvény és a kapcsolódó jogszabályok tekintetében.
(12) A tőzsde a (11) bekezdés szerinti szabályzatában megfelelő kritériumokat állapít meg a közvetlen elektronikus 
hozzáférésekre vonatkozó kockázatellenőrzésekre és kereskedési küszöbértékekre, amely alapján a  tőzsde képes 
megkülönböztetni, szükség esetén pedig leállítani a  közvetlen elektronikus hozzáférést alkalmazó személy 
megbízásait vagy kereskedését, elkülönítve a befektetési szolgáltató egyéb megbízásaitól vagy kereskedésétől.
(13) A  tőzsde megfelelő eljárásokkal rendelkezik arra vonatkozóan, hogy a  (11) és (12)  bekezdés be nem tartása 
esetén a tőzsdei kereskedő által az ügyfél számára biztosított közvetlen elektronikus hozzáférést felfüggessze vagy 
beszüntesse.
(14) A  tőzsde gondoskodik a  közös ügyintézési helyről végzett szolgáltatások (co-location services) szabályainak 
átláthatóságáról, tisztességességéről és megkülönböztetés-mentességéről.
(15) A  tőzsde – szabályzatában meghatározott módon – biztosítja a  díjstruktúráinak átláthatóságát, 
tisztességességét és megkülönböztetés-mentességét, beleértve a  végrehajtási díjakat, kiegészítő díjakat és 
kedvezményeket is. A  díjstruktúrák nem ösztönözhetik a  megbízások oly módon történő kiadását, módosítását 
vagy törlését, hogy az  hozzájáruljon a  rendellenes kereskedési feltételekhez vagy a  piaci visszaéléshez. A  tőzsde 
a  megadott kedvezményekért cserébe árjegyzési kötelezettséget ír elő egyes részvényekre vagy arra alkalmas 
részvénycsomagokra.
(16) A  tőzsde a  törölt megbízásokra vonatkozó díjait a  megbízások fenntartásának időtartamához, valamint 
az  érintett pénzügyi eszközökhöz igazíthatja. A  tőzsde a  végrehajtott megbízásokhoz képest magasabb díjat 
számíthat fel a későbbiekben törölt megbízások beadásáért, és a  rendszer kapacitására nehezedő többletterhelés 
figyelembevétele érdekében magasabb díjat számíthat fel a végrehajtott megbízásokhoz képest nagyszámú törölt 
megbízást beadó tőzsdei kereskedők, valamint a  nagysebességű algoritmikus kereskedési technikát alkalmazók 
számára.
(17) A  tőzsde a  tőzsdei kereskedők által történő megjelölés révén képes azonosítani az  algoritmikus kereskedés 
keretében létrejött megbízásokat, a  megbízások létrehozásához használt különböző algoritmusokat és 
a megbízásokat kezdeményező személyeket. Ezt az információt kérésre elérhetővé teszi a Felügyelet számára.
(18) A tőzsde a Felügyelet számára annak kérésére hozzáférhetővé teszi az ajánlati könyvet vagy az azzal kapcsolatos 
adatokat a kereskedés figyelemmel kísérése érdekében.
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Árlépésközök
316/B. § (1) A tőzsde a részvények, letéti igazolások, tőzsdei kereskedésben részt vevő alapok, certifikátok és más, 
hasonló pénzügyi eszközök vonatkozásában árlépésköz-rendszereket fogad el.
(2) Az  (1)  bekezdésben említett árlépésköz-rendszer tükrözi a  pénzügyi eszköz likviditási profilját a  különböző 
piacokon, valamint az  eladási és vételi ajánlatok átlagos különbségét (bid-ask spread), figyelembe véve 
az észszerűen stabil árak lehetővé tételét, a különbség további szűkülésének indokolatlan korlátozása nélkül azzal, 
hogy az egyes pénzügyi eszközök sajátosságainak megfelelően határozandó meg.
Az üzleti órák összehangolása
316/C.  § A  tőzsde, valamint a  tőzsdei kereskedők összehangolják valamennyi jelentendő esemény dátumának és 
idejének rögzítésére alkalmazott üzleti óráikat.”

17. § (1) A Tpt. 317. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tőzsde – törvény által meghatározott keretek között – szabályzatban határozza meg a  tevékenységére 
vonatkozó általános szabályokat, valamint a  tőzsdei kereskedőkre és kibocsátókra vonatkozó jogokat és 
kötelezettségeket. A  tőzsde által alkalmazott eljárásnak, rendszernek és megoldásnak biztosítania kell 
minden, a  tőzsdére vonatkozó jogszabályban és a  tőzsde szabályzatában foglalt előírás teljesülését, ideértve 
a  következetesség, a  folyamatos figyelemmel kísérhetőség és az  ellenőrizhetőség, valamint az  ehhez szükséges 
források biztosítását is.”

 (2) A Tpt. 317. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A tőzsdei szabályzatoknak biztosítaniuk kell, hogy
a) a tőzsde a működésével összefüggésben felmerülő kockázatok kezelésére, csökkentésére megfelelő rendszereket 
és megoldásokat alkalmazzon,
b) a  piac általános érdekeinek megfelelően a  tőzsdei tevékenység, a  kereskedés és az  ezekről szóló információ 
átlátható és ellenőrizhető legyen, ezáltal teremtve meg a  kereskedésben részt vevők esélyegyenlőségét, egyenlő 
elbírálását és a befektetők objektív piaci védelmét,
c) a tőzsde hatékony mechanizmusokkal segítse elő a rendszereiben végrehajtott ügyletek hatékony és határidőben 
történő véglegesítését, valamint
d) a  tőzsde figyelemmel kísérje a  tőzsdei kereskedők által a  rendszereik keretében elküldött megbízásokat és 
törléseket, illetve az  általuk végrehajtott ügyleteket annak érdekében, hogy azonosítsák a  szabályok megsértését, 
a  szabálytalan kereskedési feltételeket, az  596/2014/EU rendelet által tiltott magatartásra utaló magatartást vagy 
a rendszer zavarait valamely tőzsdei termékkel kapcsolatban.”

 (3) A Tpt. 317. § (4) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A tőzsde szabályzatában meg kell határozni:)
„h) a  tőzsdei kereskedési rendszer technikai működésének megalapozott irányítására vonatkozó szabályokat, 
ideértve az előre nem látható események hatékony kezelésére vonatkozó megoldásokat is, annak érdekében, hogy 
a tőzsde csökkentse a rendszerleállás kockázatát,”

 (4) A Tpt. 317. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  tőzsdei kereskedési jogra vonatkozó szabályzatokban megjelölt kötelezettségek megállapítása során 
legalább a következőket kell figyelembe venni:
a) tőzsde létesítő okirata és működési rendje,
b) tőzsdei ügyletekre vonatkozó szabályok,
c) a tőzsdén működő befektetési szolgáltatók alkalmazottaira vonatkozó szakmai előírások,
d) a  nem befektetési szolgáltatóként működő tőzsdei kereskedőkre a  312.  § (1)  bekezdés a)–d)  pontjaiban 
megállapított követelmények,
e) tőzsdei ügylet elszámolásának és teljesítésének szabályai és eljárásai.”

18. §  A Tpt. a következő 317/A. és 317/B. §-sal egészül ki:
„317/A. § (1) Ha a piacműködtető olyan szabályozott piacot működtet, amelyen árualapú származtatott termékekkel 
kereskednek, pozíciókezelési kontrollmechanizmust alkalmaz.
(2) A pozíciókezelési kontrollmechanizmus legalább az alábbi hatásköröket foglalja magában:
a) a tőzsdei kereskedők és ügyfelek nyitott pozícióinak nyomon követése,
b) hozzáférés a  tőzsdei kereskedőktől és ügyfelektől származó mindazon információkhoz – így többek között 
minden dokumentumhoz is –, amelyek a vállalt pozíció vagy kitettség nagyságára és rendeltetésére vonatkoznak, 
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továbbá a  tényleges tulajdonosokra, bármely együttes fellépéssel kapcsolatos megegyezésre, valamint az  alapul 
szolgáló eszközök piacán meglévő bármely kapcsolódó eszközre vagy kötelezettségre vonatkozó információkhoz,
c) egy adott tőzsdei kereskedő, illetve ügyfél kötelezése arra, hogy – a  konkrét esettől függően 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 a 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.
(3) A  pozíciókezelési kontrollmechanizmusnak átláthatónak és megkülönböztetés-mentesnek kell lennie, 
meghatározva, hogy hogyan alkalmazandó az  érintett tőzsdei kereskedőkre és ügyfelekre, valamint figyelembe 
véve a piaci szereplők jellegét és összetételét és azt, hogy hogyan használják a kereskedésbe bevont ügyleteket.
(4) A  szabályozott piacot működtető piacműködtetőnek részletesen tájékoztatnia kell a  Felügyeletet az  általa 
alkalmazott pozíciókezelési kontrollmechanizmusról.
317/B. § (1) Ha a piacműködtető olyan szabályozott piacot működtet, amelyen árualapú származtatott termékekkel 
vagy kibocsátási egységekkel vagy azok származtatott eszközeivel kereskednek, heti jelentést hoz nyilvánosságra 
a  szabályozott piacon kereskedett árualapú származtatott termékekre, kibocsátási egységekre vagy azok 
származtatott eszközeire vonatkozóan a személyek különböző kategóriái szerint összesített pozíciókról, megjelölve 
a  hosszú és rövid pozíciók e  kategóriák szerinti számát, az  előző jelentés óta abban bekövetkezett változásokat, 
az  összes nyitott pozíció százalékos arányát kategóriánként és a  pozícióbirtokosok számát kategóriánként. 
A kategóriánkénti bontást a (4) bekezdésnek megfelelően kell értelmezni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti heti jelentésre vonatkozó kötelezettséget csak abban az  esetben kell teljesíteni, ha 
a  személyek száma és a  nyitott pozícióik mértéke meghaladja a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendeletének 83. cikkében meghatározott minimális küszöbértékeket. Ez esetben a heti jelentést a Felügyeletnek és 
az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak is meg kell küldeni.
(3) Ha a  piacműködtető olyan szabályozott piacot működtet, amelyen árualapú származtatott termékekkel vagy 
kibocsátási egységekkel vagy azok származtatott eszközeivel kereskednek, a  Felügyeletnek legalább naponta 
egyszer átadja az adott szabályozott piacon jelen lévő összes személy – többek között a szabályozott piac tagjai és 
azok ügyfelei – pozícióinak teljes körű bontását.
(4) A  valamely árualapú származtatott termékben vagy kibocsátási egységben vagy annak származtatott 
eszközében pozícióval rendelkező személyeket a  szabályozott piacot működtető piacműködtetőnek 
a  főtevékenységük jellegének megfelelően és az  esetleges vonatkozó engedélyeket figyelembe véve, az  alábbiak 
szerint kell csoportosítania:
a) befektetési vállalkozások vagy hitelintézetek,
b) a Kbftv. szerinti befektetési alapok,
c) egyéb pénzügyi intézmények, ideértve a  Bit. szerinti biztosítókat és viszontbiztosítókat és a  foglalkoztatói 
nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény szerinti foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményeket,
d) a  tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a  központi szerződő felekről és a  kereskedési adattárakról szóló 
Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelet 2.  cikk 8.  pontjában meghatározott nem 
pénzügyi szerződő felek,
e) a  kibocsátási egységek vagy azok származtatott termékei esetében az  üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény szerinti üzemeltetők.
(5) Az (1) és a (3) bekezdésben említett bontásokban meg kell különböztetni:
a) az  olyan pozíciókat, amelyekre vonatkozóan megállapították, hogy objektíven mérhető módon csökkentik 
a közvetlenül a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat, valamint
b) egyéb pozíciókat.
(6) Az  (1) és (3)  bekezdésnek való megfelelés lehetővé tétele érdekében a  szabályozott piac tagjai 
a  piacműködtetőnek legalább naponta bejelentik saját maguk, valamint ügyfeleik által és azok ügyfelei által 
– a végső ügyfél eléréséig – az adott szabályozott piacon végrehajtott ügyletek révén tartott pozíciók adatait.”

19. §  A Tpt. 318. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  tőzsde a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 81. és 82.  cikkében meghatározottak 
figyelembevételével haladéktalanul értesíti a  Felügyeletet, ha szabályai jelentős megsértését, szabálytalan 
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kereskedési feltételeket, az  596/2014/EU rendelet által tiltott magatartásra utaló magatartást vagy 
rendszerzavarokat tapasztal valamely tőzsdei termékkel kapcsolatban.
(5) A Felügyelet haladéktalanul továbbítja a (4) bekezdésben meghatározott információt az Európai Értékpapír-piaci 
Hatóság és az  Európai Unió más tagállamainak hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságai számára. Az  értesítés 
előtt a Felügyelet meggyőződik az 596/2014/EU rendelet által tiltott magatartásra utaló magatartás valódiságáról.
(6) A tőzsde indokolatlan késedelem nélkül eljuttatja a vonatkozó információkat a piaci visszaélésekkel kapcsolatos 
vizsgálat és vádemelés tekintetében hatáskörrel rendelkező hatósághoz, és támogatja az erre vonatkozó hatósági 
eljárásokat.”

20. §  A Tpt. 318/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E  Fejezet kiszervezést érintő rendelkezéseitől eltérően az  algoritmikus kereskedést engedő vagy lehetővé 
tévő rendszerekkel összefüggésben történő kiszervezés során a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi 
irányelvnek a  kereskedési helyszínekre vonatkozó szervezeti követelményeket meghatározó szabályozástechnikai 
standardok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2017/584 felhatalmazáson alapuló rendelete 
alkalmazandó.”

21. §  A Tpt. 324. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  tőzsde a  tőzsdei ügylet elszámolása tekintetében a  648/2012/EU rendelet előírásainak figyelembevételével 
központi értéktárral, illetve központi szerződő féllel köteles szerződést kötni.”

22. §  A Tpt. 325. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„325.  § (1) A  tőzsde felfüggesztheti a  tőzsdei termékkel történő kereskedést vagy törölheti a  kereskedésből 
azt a  tőzsdei terméket, amely nem felel meg a  tőzsde szabályzatainak, kivéve, ha ez  a  felfüggesztés vagy törlés 
jelentősen sértené a befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését.
(2) A  felfüggesztést vagy törlést elrendelő tőzsde adott esetben felfüggeszti vagy törli a  kereskedésből az  adott 
tőzsdei termékhez kapcsolódó vagy azon mint alapterméken alapuló, a  Bszt. 6.  § d)–k)  pontjában meghatározott 
származtatott eszközt (a  továbbiakban: kapcsolódó származtatott eszköz) is. A  tőzsde nyilvánosságra hozza 
a felfüggesztésre vagy törlésre vonatkozó határozatát, és tájékoztatja erről a Felügyelet.
(3) A  további, kereskedésben érintett magyarországi székhelyű tőzsde is felfüggesztést vagy törlést ír elő 
a  Felügyelet rendelkezéseinek megfelelően ugyanazon tőzsdei termék vagy a  kapcsolódó származtatott eszköz 
vonatkozásában.
(4) A magyarországi székhelyű tőzsde is felfüggesztést vagy törlést ír elő a Felügyelet rendelkezéseinek megfelelően 
azon tőzsdei termékre vagy kapcsolódó származtatott eszközre, amelyre vonatkozóan más EU tagállam hatáskörrel 
rendelkező felügyeleti hatósága bármely kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizáló vonatkozásában 
felfüggesztést vagy törlést rendelt el.
(5) E Fejezet rendelkezései megfelelően alkalmazandók a felfüggesztés visszavonása esetén.
(6) A befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését jelentősen sértő körülmények meghatározása a Bizottság 
(EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 80. cikkében foglaltak figyelembevételével történik.”

23. §  A Tpt. 330. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  tőzsde saját tőkéje nem csökkenhet a  jegyzett tőke alá a  tőzsde alapításának engedélyezésétől számított 
második évtől kezdődően.”

24. §  A Tpt. 361. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„361.  § Ha a  könyvvizsgáló a  jogszabályban előírt kötelezettségeinek nem tesz eleget, a  Felügyelet jogosult arra, 
hogy a  tőzsdét, a  központi szerződő felet, a  szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott 
értékpapír kibocsátóját, illetve a  központi értéktárat más, a  358.  §-ban meghatározott követelményeknek 
megfelelő könyvvizsgáló választására kötelezze. Ha a Felügyelet a 400. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott 
intézkedésként a  tőzsde, a központi szerződő fél, a szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott 
értékpapír kibocsátója, illetve a  központi értéktár könyvvizsgálójának felmentését kezdeményezi, jogosult 
a  könyvvizsgáló pénzügyi intézményi, kibocsátói, illetve befektetési vállalkozási minősítésének visszavonását 
kezdeményezni.”
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25. § (1) A Tpt. 400. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:)
„d) a  tőzsde, a  központi szerződő fél, a  szabályozott piacra bevezetett nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír 
kibocsátója, illetve a központi értéktár vezető állású személyének és könyvvizsgálójának felmentését, az alkalmazott 
felelősségre vonását kezdeményezheti;”

 (2) A Tpt. 400. § (1) bekezdése a következő x)–zs) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet az alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja:)
„x) bármely személytől kérheti, hogy tegyen lépéseket pozíciója vagy kitettsége nagyságának csökkentésére,
y) előírhatja valamely természetes személy elmozdítását a piacműködtető vezető testületéből,
z) közleményt ad ki, amelyben megjelöli a jogsértésért felelő személyt és a jogsértés természetét,
zs) határozattal megállapítja a  jogsértés tényét, és egyben elrendeli a  jogsértő állapot megszüntetését, vagy 
megtiltja a jogszabályba ütköző magatartás további folytatását.”

 (3) A Tpt. 400. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  Felügyelet a  további, kereskedésben érintett magyarországi székhelyű tőzsdét is a  kereskedés 
felfüggesztésére vagy törlésre kötelezi a  Bszt. 149/B.  § (1)–(2)  bekezdésben meghatározott esetekben, illetve ha 
a  tőzsde felfüggesztést vagy törlést ír elő meghatározott tőzsdei termék vagy kapcsolódó származtatott eszköz 
vonatkozásában e  törvény rendelkezéseinek megfelelően. Erre piaci visszaélés gyanúja, nyilvános vételi ajánlat, 
illetve az  596/2014/EU rendelet 7. és 17.  cikkét megsértő kibocsátóval vagy pénzügyi eszközzel kapcsolatos 
bennfentes információk közzétételének elmaradása miatt kerülhet sor, kivéve, ha a  felfüggesztés vagy törlés 
jelentősen sértené a befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését. A Felügyelet haladéktalanul közzéteszi 
az erre vonatkozó határozatokat, valamint értesíti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot és más tagállam hatáskörrel 
rendelkező felügyeleti hatóságát.
(10) A  Felügyelet előírja a  magyarországi székhelyű tőzsde részére azon pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó 
származtatott eszköz kereskedésének felfüggesztését vagy kereskedésből való törlését, amelyre vonatkozóan 
más EU tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága bármely kereskedési helyszínen vagy rendszeres 
internalizáló vonatkozásában felfüggesztést vagy törlést rendelt el a  (9)  bekezdésben meghatározott okok miatt, 
kivéve, ha ez  jelentős mértékben sértené a  befektetők érdekeit vagy a  piac szabályos működését. A  Felügyelet 
az  erre vonatkozó határozatról értesíti az  Európai Értékpapír-piaci Hatóságot és a  más EU tagállam hatáskörrel 
rendelkező felügyeleti hatóságát. Ha a Felügyelet a további magyarországi székhelyű tőzsde esetében nem írja elő 
a felfüggesztést vagy a törlést, az értesítést a Felügyelet erre vonatkozó indokolással kiegészíti.
(11) A (9) és (10) bekezdésben meghatározott rendelkezések megfelelően alkalmazandók:
a) a felfüggesztés visszavonása esetén és
b) az  értesítési eljárás vonatkozásában a  Felügyelet által alkalmazott, az  (1)  bekezdés h) és i)  pontjai szerinti 
szankciókra vonatkozó határozatok esetén.”

26. §  A Tpt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 450/E. §-sal egészül ki:
„450/E.  § A  2018. január 3. napja előtt engedélyezett valamely szabályozott piac vezető testületének tagját 
és ügyvezetőjét úgy kell tekinteni, mint aki megfelel a  pénzügyi piacok működését és a  pénzügyi eszközök 
kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2017.  évi LXIX.  törvénnyel 
megállapított 310/A. § (1) bekezdésében megállapított követelményeknek.”

27. §  A Tpt. 23. és 25. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

28. §  A Tpt.
a) 5.  § (1)  bekezdés 83.  pontjában a „, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon” szövegrész 

helyébe a „árura, illetve” szöveg,
b) 325. §-át megelőző alcímben a „forgalmazás felfüggesztése” szövegrész helyébe a „termékkel való kereskedés 

felfüggesztése és a tőzsdei termék kereskedésből való törlése” szöveg,
c) 335. § i) pontjában a „törvény által” szövegrész helyébe a „jogszabály által” szöveg,
d) 146/D. § (1) bekezdésében a „kifüggesztett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,
e) 306. § c) pontjában a „vagy tizenkét hónapot” szövegrész helyébe a „vagy hat hónapot” szöveg,
f ) 358. § (1) bekezdésében a „tőzsde, a központi szerződő fél” szövegrész helyébe a „tőzsde, a nem befektetési 

szolgáltató tőzsdei kereskedő, a központi szerződő fél” szöveg,
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g) 400.  § (1)  bekezdésében a  „Felügyelet az  alábbi intézkedéseket, szankciókat alkalmazhatja” szövegrész 
helyébe a  „Felügyelet – a  fokozatosság és arányosság figyelembevételével – az  alábbi intézkedéseket, 
szankciókat alkalmazhatja” szöveg

lép.

29. § (1) Hatályát veszti a Tpt.
a) 5.  § (1)  bekezdés 54., 70. és 107.  pontjában a „, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, 

egyensúlyozó platformon” szövegrész,
b) 5. § (1) bekezdés 116. pontjában az „az összefoglaló jelentés,” szövegrész,
c) 33.  § (1)  bekezdésében az  „A  befektető elállása esetén a  kibocsátó, az  ajánlattevő és a  forgalmazó 

egyetemlegesen köteles a befektetőnek a jegyzéssel vagy az értékpapírvétellel kapcsolatos költségét és kárát 
megtéríteni.” szövegrész és

d) 339. § (2) bekezdés
da) a)  pontjában a „tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezett piacon, 

egyensúlyozó platformon”,
db) b)  pontjában a „tőzsdén, tőzsdén kívül, vagy külön törvény által meghatározott szervezet piacon, 

egyensúlyozó platformon”
szövegrész.

 (2) Hatályát veszti a Tpt.
a) 317. § (12) bekezdése,
b) 326–329. §-a és
c) 331. § (3)–(5) bekezdése.

5. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

30. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény (a továbbiakban: Vet.) 53. § (4) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  szervezett villamosenergia piacon kizárólag a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek 
a  befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az  irányelv alkalmazásában 
meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a  Bizottság (EU) 2016. április 25-i 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete 7. cikk (2) bekezdése szerinti azonnali ügylet köthető.”

31. §  A Vet. 184. §-a a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) E  törvény a  pénzügyi eszközök piacairól, valamint a  2002/92/EK irányelv és a  2011/61/EU irányelv 
módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.”

32. §  A Vet. 3.  § 56.  pontjában az  „az energiakereskedelem” szövegrész helyébe az  „a villamosenergia-kereskedelem” 
szöveg lép.

6. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

33. § (1) A  foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII.  törvény (a  továbbiakban: Fnyt.) 2. § 36. pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„36. minősített befolyás: egy vállalkozással létrejött olyan közvetett és közvetlen kapcsolat, amely alapján 
a befolyással rendelkező
a) vállalkozásban fennálló tulajdoni hányadának (részesedésének) mértéke vagy az általa gyakorolható szavazati jog 
aránya legalább tíz százalék,
b) a  vállalkozás döntéshozó, ügyvezető vagy felügyelő szervei testületi tagjainak legalább húsz százalékát 
kinevezheti vagy felmentheti, vagy
c) a  létesítő okirat, a  megállapodás alapján döntő befolyást gyakorolhat a  vállalkozás működésére. A  minősített 
befolyás nagyságának megállapításakor a  közvetlen és a  közvetett tulajdont együttesen, valamint a  befektetési 
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vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 
2007. évi CXXXVIII. törvény 37/A. § (2)–(6) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően figyelembe venni;”

 (2) Az Fnyt. 2. §-a a következő 40. és 41. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„40. közvetett tulajdon: egy vállalkozás (a  továbbiakban: eredeti vállalkozás) tulajdoni hányadainak, illetve 
szavazatainak a  vállalkozásban tulajdoni részesedéssel, illetve szavazati joggal rendelkező más vállalkozás 
(a továbbiakban: köztes vállalkozás) tulajdoni hányadain, illetve szavazati jogán keresztül történő – a Bit. 5. melléklet 
szerint figyelembe vett – birtoklása vagy gyakorlása;
41. vállalkozás: az üzletszerű gazdasági tevékenységet folytató gazdálkodó szervezet.”

34. § (1) Az Fnyt. 9. § (4) bekezdése a következő r) ponttal egészül ki:
(A tevékenységi engedély iránti kérelemhez – a 9/A. §-ban foglaltak figyelembevételével – mellékelni kell:)
„r) tájékoztatást a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részvényeseinek azonosító adatairól és 
a  részesedésük mértékéről, továbbá a  minősített befolyással rendelkező tulajdonosokról és a  minősített befolyás 
mértékéről.”

 (2) Az Fnyt. 9. §-a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Ha a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tulajdonosai (részvényesei) között olyan személy szerepel, aki 
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben minősített befolyást kíván szerezni, a (4) bekezdésben foglaltakon 
kívül a tevékenységi engedély iránti kérelemhez – a (9) bekezdésben foglalt eltéréssel – mellékelnie kell
a) a Bit. 258. § (3) bekezdés b)–g) és i)–k) pontja szerinti feltételek,
b) a Bit. 258. § (5) bekezdésében foglalt feltételek, és
c) a szakmai alkalmasság és üzleti megbízhatóság fennállásának
igazolását.
(9) Ha a kérelmező magyar állampolgár vagy magyar székhelyű nem természetes személy, a Bit. 258. § (3) bekezdés 
b), d), e) és i) pontjában foglalt adatok igazolását tartalmazó okiratokat a Felügyelet szerzi be.”

35. §  Az Fnyt. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a) a személyi és tárgyi feltételekben,
b) a tulajdonrésszel (részvénnyel) rendelkezők személyében, ideértve a Bit. 268. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt 
esetet, továbbá
c) a  vezető állású személyek és egyéb vezetők, a  letétkezelő, a  számlavezető, a  könyvvizsgáló, a  kiszervezett 
tevékenységet végző személyében vagy adataiban
történt változást a szerződés megkötését, illetve megszűnését követően öt napon belül a Felügyeletnek bejelenti.
(2) A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben történő minősített befolyásszerzéssel kapcsolatban a  Bit. 
273. és 274. §-ában meghatározott, bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell.
(3) Az  e  törvényben meghatározott engedélyek kérelmezése és a  bejelentések megtétele a  Felügyelet által 
meghatározott formában történik. E célra a Felügyelet adatlapot rendszeresíthet.”

36. §  Az Fnyt. 60. § (1) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet engedélye szükséges)
„f ) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben történő minősített befolyás megszerzéséhez.”

37. §  Az Fnyt. a 62/A. §-t követően a következő alcímmel és 62/B. §-sal egészül ki:
„Minősített befolyás megszerzésének engedélyezése
62/B.  § A  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben történő – Bit. 258.  § (1)  bekezdés szerinti  − 
részesedésszerzés engedélyezésére (ideértve a  tulajdonjoghoz, illetve a  szavazati joghoz kapcsolódó, annak 
arányát meghaladó előnyöket biztosító megállapodás megkötésének, továbbá módosításának engedélyezését is) 
a Bit. 258–261. §-át megfelelően alkalmazni kell.”
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7. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

38. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 1.  § a)  pontja a  következő ad)  alponttal 
egészül ki:
(Ha nemzetközi szerződés vagy e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed
a Magyarország területén székhellyel rendelkező személy és szervezet által Magyarország területén végzett)
„ad) adatszolgáltatási tevékenységre,”

 (2) A Bszt. 1. § b) pontja a következő bc) alponttal egészül ki:
(Ha nemzetközi szerződés vagy e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed
a Magyarország területén székhellyel rendelkező vállalkozás az  Európai Unió más tagállamában vagy az  Európai 
Gazdasági Térséget létrehozó megállapodásban részes más állam területén végzett határon átnyúló vagy fióktelep 
formájában folytatott)
„bc) adatszolgáltatási tevékenységére, és”

 (3) A Bszt. 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha nemzetközi szerződés vagy e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed)
„c) a  Magyarország területén külföldi (EGT-államban vagy harmadik országban székhellyel rendelkező) vállalkozás 
által fióktelep formájában folytatott
ca) befektetési szolgáltatási tevékenységre,
cb) kiegészítő szolgáltatásra, és
cc) adatszolgáltatási tevékenységre,”

 (4) A Bszt. 1. §-a a következő d) és e) ponttal egészül ki:
(Ha nemzetközi szerződés vagy e törvény eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed)
„d) a Magyarország területén más EGT-államban székhellyel rendelkező vállalkozás által határon átnyúló szolgáltatás 
formájában folytatott
da) befektetési szolgáltatási tevékenységre,
db) kiegészítő szolgáltatásra,
dc) adatszolgáltatási tevékenységre, és
e) az a)–d) pontban szereplők e törvény szerinti felügyeletére.”

39. §  A Bszt. a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § (1) A VI/A. Fejezetet
a) a Bit. szerinti biztosítókra – ide nem értve a Bit. hatodik része hatálya alá tartozó kisbiztosítókat és a kölcsönös 
biztosító egyesületeket –, viszontbiztosítókra és különleges célú gazdasági egységekre,
b) a 2. § f ) és h) pontjában, valamint a 9. §-ban meghatározott személyekre,
c) a Kbftv. szerinti befektetési alapokra, befektetési alapkezelőkre és letétkezelőkre,
d) az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.  évi XCVI.  törvény 10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott önkéntes nyugdíjpénztárakra, azok vagyonkezelőire és letétkezelőire,
e) a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti magánnyugdíjpénztárakra, azok vagyonkezelőire és letétkezelőire,
f ) a  foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII.  törvény 2. § 14. pontja szerinti foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézményekre, azok vagyonkezelőire és letétkezelőire
is alkalmazni kell, amennyiben azok szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer tagjai.
(2) A 144/A. és 144/B. §-t, valamint a XXVI/A. Fejezetet
a) a 2. §-ban meghatározott személyekre,
b) a Bit. szerinti biztosítókra – ide nem értve a Bit. hatodik része hatálya alá tartozó kisbiztosítókat és a kölcsönös 
biztosító egyesületeket –, viszontbiztosítókra és különleges célú gazdasági egységekre,
c) a Kbftv. szerinti befektetési alapokra, befektetési alapkezelőkre és letétkezelőkre,
d) az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993.  évi XCVI.  törvény 10.  § (1)  bekezdés a)  pontjában 
meghatározott önkéntes nyugdíjpénztárakra, azok vagyonkezelőire és letétkezelőire,
e) a  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény 2.  § (1)  bekezdés a)  pontja 
szerinti magánnyugdíjpénztárakra, azok vagyonkezelőire és letétkezelőire, valamint
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f ) a  foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII.  törvény 2. § 14. pontja szerinti foglalkoztatói 
nyugdíjszolgáltató intézményekre, azok vagyonkezelőire és letétkezelőire
is alkalmazni kell.
(3) E  törvény vezető testületre, összeférhetetlenségre, termék-jóváhagyási folyamatra, a  szolgáltatások, 
tevékenységek és ügyletek nyilvántartására, az  ügyfelek tájékoztatására, az  alkalmassági és megfelelési tesztre, 
a  közvetítő igénybevételére, a  más befektetési vállalkozás közvetítésével végrehajtott szolgáltatásnyújtásra, 
az  ügyfélmegbízások kezelésére, az  elfogadható partnerekkel végrehajtott ügyletre, a  felügyeleti hatáskörökre, 
szankciókra, a  jogsértések jelentésére, a  jogorvoslatra vonatkozó rendelkezéseit a  befektetési vállalkozásokra és 
a  hitelintézetekre akkor is alkalmazni kell, amikor ügyfeleiknek strukturált betéteket értékesítenek vagy azokkal 
kapcsolatos tanácsadást nyújtanak.”

40. § (1) A Bszt. 2. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„a) arra a személyre vagy szervezetre, aki vagy amely árualapú származtatott terméktől, kibocsátási egységtől vagy 
az  arra vonatkozó származtatott terméktől eltérő pénzügyi eszközre vonatkozó sajátszámlás kereskedésen kívül 
nem végez árualapú származtatott terméktől, kibocsátási egységtől vagy az arra vonatkozó származtatott terméktől 
eltérő pénzügyi eszközre vonatkozó egyéb befektetési szolgáltatási tevékenységet, kivéve, ha
aa) árjegyző,
ab) szabályozott piac vagy multilaterális kereskedési rendszer tagja vagy közvetlen elektronikus hozzáférése van egy 
kereskedési helyszínhez, kivéve a  kereskedési helyszínen olyan ügyleteket végrehajtó nem pénzügyi szervezetet, 
amely ügyletek objektíven mérhető módon csökkentik az  adott nem pénzügyi szervezet vagy csoportjai 
kereskedelmi tevékenységhez vagy likviditásfinanszírozási tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó kockázatait,
ac) nagysebességű algoritmikus kereskedési technikát alkalmaz,
ad) ügyfélmegbízások végrehajtásakor sajátszámlás kereskedést végez,”

 (2) A Bszt. 2. § f ) 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, és 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,
fb) nem alkalmaz nagysebességű algoritmikus kereskedési technikát, és
fc) évente beszámol a  Felügyeletnek arról, hogy alkalmazza-e a  mentesítést és kérésre tájékoztatja a  Felügyeletet 
arról, hogy milyen alapon ítéli meg úgy, hogy az e pont szerinti tevékenysége főtevékenységéhez képest kiegészítő 
jellegű tevékenység,”

 (3) A Bszt. 2. §-a a következő g)–l) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya nem terjed ki)
„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, és 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,
gb) nem alkalmaz nagysebességű algoritmikus kereskedési technikát, és
gc) évente beszámol a Felügyeletnek arról, hogy alkalmazza-e a mentesítést és kérésre tájékoztatja a Felügyeletet 
arról, hogy milyen alapon ítéli meg úgy, hogy az e pont szerinti tevékenysége főtevékenységéhez képest kiegészítő 
jellegű tevékenység,
h) arra a  befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozásra, amely a  befektetési szolgáltatási 
tevékenységet – a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, a  Bizottság (EU) 2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
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[a  továbbiakban: a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete] 4.  cikkében meghatározott 
feltételek mellett – eseti jelleggel, szakmai tevékenysége keretében végzi, és az e szakmai tevékenységet szabályozó 
jogszabályok, rendelkezések vagy szakmai etikai kódex nem zárják ki befektetési szolgáltatási tevékenység végzését,
i) arra az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012.  évi CCXVII.  törvény szerinti üzemeltetőre, aki vagy amely 
a  kibocsátási egységekkel való kereskedés során nem hajt végre ügyfélmegbízást, és sajátszámlás kereskedésen 
kívül nem végez befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, kivéve, ha nagysebességű 
algoritmikus kereskedési technikát alkalmaz,
j) a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: Vet.) szerinti átviteli rendszerirányítóra 
a  Vet.-ben meghatározott, a  villamos energia határokon keresztül történő kereskedelme esetén alkalmazandó 
hálózati hozzáférési feltételekről és az  1228/2003/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2009. július 13-i, 
714/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a  továbbiakban: 714/2009/EK rendelet) meghatározott 
és a  714/2009/EK rendelet alapján elfogadott üzemi és kereskedelmi szabályzatok vagy iránymutatások szerinti 
feladata végrehajtása során, a nevében az ezen feladatok ellátása során szolgáltatóként eljáró személyre, valamint 
a  kiegyenlítő mechanizmus és a  villamosenergia-hálózat működtetőire vagy kezelőire, amennyiben a  villamos 
energia ellátásának és felhasználásának a kiegyensúlyozása céljából ilyen feladatokat végeznek,
k) a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény (a  továbbiakban: Get.) szerinti szállítási rendszerüzemeltetőre 
a  Get.-ben meghatározott, a  földgázszállító-hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről és az  1775/2003/EK 
rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2009. július 13-i 715/2009/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
(a  továbbiakban: 715/2009/EK rendelet) meghatározott és a  715/2009/EK rendelet alapján elfogadott üzemi 
és kereskedelmi szabályzatok vagy iránymutatások szerinti feladata végrehajtása során, a  nevében az  ezen 
feladatok ellátása során szolgáltatóként eljáró személyre, valamint a kiegyenlítő mechanizmus és a  földgázhálózat 
működtetőire vagy kezelőire, amennyiben a  földgáz ellátásának és felhasználásának a  kiegyensúlyozása céljából 
ilyen feladatokat végeznek,
l) a  központi értéktárra, kivéve, ha az  Európai Unión belüli értékpapír-kiegyenlítés javításáról és a  központi 
értéktárakról, valamint a 98/26/EK és a 2014/65/EU irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 
2014. július 23-i 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 909/2014/EU rendelet) 
73. cikkében meghatározottak szerint végez e törvény szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet és kiegészítő 
szolgáltatást.”

41. §  A Bszt a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § (1) Ahhoz, hogy a 2. § f ) és g) pontja szerint mentességet élvező személyek vagy szervezetek mentesüljenek, 
nem kötelesek megfelelni a 2. § a) pontban meghatározott feltételeknek.
(2) A  2.  § j) és k)  pont szerinti mentesség az  e  pontokban említett tevékenységeket végző személyekre csak azon 
befektetési szolgáltatási tevékenységek végzése vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtása kapcsán alkalmazható, 
amelyeket e személyek a 2. § j) és k) pontban meghatározott tevékenységek végzése érdekében árualapú származtatott 
ügyletekhez kapcsolódóan végeznek vagy nyújtanak. Ez  a  mentesség másodlagos piac – és így például a  pénzügyi 
kapacitásjogok másodlagos kereskedésére szolgáló platform – üzemeltetése vonatkozásában nem alkalmazható.”

42. § (1) A Bszt. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 8. §, a 13. §, a 17. § (3)–(5) bekezdése, a 20/A–20/B. §, a 22. §, a 24–24/G. §, a 26/A. §, a 27–31. §, a 37–39. §, 
a  97–107.  §, a  110/A–110/Q.  §, a  121.  §, a  123.  § (8)–(9)  bekezdése, a  123/A.  §, a  124–141.  §, a  155–170.  § és 
a 172–175. § kivételével a befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni a Magyar Nemzeti Banknak 
(a  továbbiakban: MNB) az  MNB tv.-ben meghatározott alapvető feladatain kívül végzett befektetési szolgáltatási 
tevékenységére és kiegészítő szolgáltatás nyújtására.”

 (2) A Bszt. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A 8. §, a 12. és 13. §, a 16. §, a 17. § (3)–(5) bekezdése, a 20/A. és 20/B. §, a 21. és 22. §, a 22/A. §, a 24–24/G. §, 
a 26/A. §, a 27–31. §, a 37–39. §, a 62. és 63. §, a 97–107. §, a 110/A–110/Q. §, a 121. §, a 123. § (7)–(9) bekezdése, 
a 123/A. §, a 124–141. § és a 155–175. § kivételével a befektetési vállalkozásra előírt rendelkezéseket kell alkalmazni
a) az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nek (a  továbbiakban: ÁKK Zrt.) törvényben meghatározottak szerinti 
államadósság-kezelésen kívül végzett,
b) a  Magyar Államkincstárnak (a  továbbiakban: kincstár) az  állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírok tekintetében végzett
befektetési szolgáltatási tevékenységére és kiegészítő szolgáltatás nyújtására.”
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43. §  A Bszt. I. Fejezete a következő 3/A. §-sal egészül ki:
„3/A. § (1) Minden multilaterális rendszert, amelyen pénzügyi eszközökkel kereskednek
a) az e törvény multilaterális kereskedési rendszerre vagy szervezett kereskedési rendszerre vonatkozó rendelkezései 
vagy
b) a Tpt. Kilencedik Részében meghatározott rendelkezések
szerint kell működtetni, valamint 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) 
II. címével összhangban kell az a) és b) pont szerinti kereskedési helyszínek átláthatóságát biztosítani.
(2) Minden olyan befektetési vállalkozást, amely szervezett, gyakori és rendszeres formában, jelentős 
nagyságrendben, az  ügyfélmegbízások végrehajtásakor saját számlás kereskedést folytat szabályozott piacon, 
multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett kereskedési rendszeren kívül, a  600/2014/EU rendelet 
III. címével összhangban kell működtetni.
(3) A  600/2014/EU rendelet 23. és 28.  cikkének sérelme nélkül, az  (1) és (2)  bekezdésben említett pénzügyi 
eszközökkel végrehajtott minden olyan ügyletnek, amely nem multilaterális rendszeren vagy rendszeres 
internalizálón keresztül jön létre, meg kell felelnie a  600/2014/EU rendelet III. címében foglalt vonatkozó 
rendelkezéseknek.”

44. § (1) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„1. algoritmikus kereskedés: olyan, pénzügyi eszközökkel folytatott kereskedés, amelynek során a megbízások egyedi 
paramétereit – így különösen azt, hogy kezdeményezni kell-e egy megbízást, mi legyen a megbízás időzítése, ára 
vagy mennyisége, hogyan történjen a  megbízás kezelése annak benyújtása után – egy számítógépes algoritmus 
automatikusan határozza meg – a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 18.  cikkében 
meghatározottaknak megfelelő – korlátozott emberi beavatkozással vagy emberi beavatkozás nélkül, és nem 
foglalja magában azokat a rendszereket, amelyeket csak
a) megbízások egy vagy több kereskedési helyszínre irányítására,
b) megbízások feldolgozására, azok bármely kereskedési paraméterének meghatározása nélkül,
c) megbízások megerősítésére vagy
d) végrehajtott tranzakciók kereskedést követő feldolgozására
használnak,”

 (2) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 1b–1d. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„1b. anyavállalat: az Szmt.-ben meghatározott vállalkozás,
1c. APA: jóváhagyott közzétételi mechanizmus, azaz olyan szolgáltatás nyújtására engedéllyel rendelkező személy, 
aki vagy amely a befektetési vállalkozások nevében közzéteszi – a 600/2014/EU rendelet 20. és 21. cikke alapján – 
a kereskedési jelentéseket,
1d. ARM: jóváhagyott jelentési mechanizmus, azaz olyan szolgáltatás nyújtására engedéllyel rendelkező személy, 
aki vagy amely a befektetési vállalkozások nevében bejelenti az ügyletek adatait a Felügyeletnek vagy az Európai 
Értékpapír-piaci Hatóságnak,”

 (3) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 2a. és 2b. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„2a. állampapír: állampapír-kibocsátó által kibocsátott, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír,
2b. állampapír-kibocsátó: az  alábbiakban felsorolt jogi személyek bármelyike, amely hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírt bocsát ki:
a) az Európai Unió,
b) az  Európai Unió valamely tagállama, ideértve annak kormányzati szervét, ügynökségét vagy különleges célú 
gazdasági egységét,
c) az Európai Unió szövetségi államberendezkedésű tagállama esetében a szövetség tagjai,
d) több tagállam közös különleges célú gazdasági egysége,
e) több tagállam által finanszírozás mobilizálása, valamint súlyos finanszírozási problémákkal küzdő vagy 
finanszírozási szempontból veszélyeztetett tagjai számára pénzügyi segítségnyújtás céljából alapított nemzetközi 
pénzügyi intézmény vagy
f ) az Európai Beruházási Bank,”
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 (4) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„4. áru: a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott fogalom,”

 (5) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„4a. árualapú származtatott termék: a 600/2014/EU rendelet 2. cikke (1) bekezdésének 30. pontjában meghatározott 
termék,”

 (6) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 11a–11c. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„11a. certifikát: a 600/2014/EU rendelet 2. cikk (1) bekezdés 27. pontjában meghatározott fogalom,
11b. C6. származtatott energiaügylet: a  6.  § f )  pontjában említett olyan opció, határidős ügylet, swapügylet és 
bármely más származtatott ügylet, amely szénre vagy olajra vonatkozik, amellyel OTF-en kereskednek, és amelyeket 
természetben kell kiegyenlíteni,
11c. CTP: összesítettadat-szolgáltató, azaz olyan szolgáltatás nyújtására engedéllyel rendelkező személy, aki vagy 
amely összegyűjti a  szabályozott piacokról, az  MTF-ektől, az  OTF-ektől és az  APA-któl (jóváhagyott közzétételi 
mechanizmusok) a 600/2014/EU rendelet 6., 7., 10., 12., 13., 20. és 21. cikkében felsorolt pénzügyi eszközökről szóló 
kereskedési jelentéseket, és azokat olyan, folyamatos és élő elektronikus adatfolyamba vonja össze, amely pénzügyi 
eszközönként árfolyam- és volumenadatokat biztosít,”

 (7) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 16a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„16a. egymásnak megfelelő ügyfélmegbízásokat párosító kereskedés (matched principal trading): olyan ügylet, ahol 
a befektetési vállalkozás vagy a piacműködtető a vevő és az eladó közé helyezi magát oly módon, hogy a tranzakció 
végrehajtása során nincs kitéve piaci kockázatnak, mivel mindkét oldalt egyszerre hajtják végre, valamint 
a tranzakciót olyan áron hajtja végre, hogy nincs nyeresége vagy vesztesége az előre meghirdetett jutalékon vagy 
díjon kívül,”

 (8) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 30. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„30. fogadó tagállam: a  székhely szerinti EGT-államtól eltérő EGT-állam, amelyben a  befektetési vállalkozásnak 
fióktelepe van vagy ahol szolgáltatást nyújt, illetve tevékenységet végez,”

 (9) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 30a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„30a. függő ügynök: az  a  természetes személy vagy jogi személy, amely az  általa képviselt befektetési vállalkozás 
teljes körű és feltétel nélküli felelősségére segíti elő a befektetési szolgáltatási tevékenység végzését vagy kiegészítő 
szolgáltatás nyújtását az ügyfél vagy a jövőbeni ügyfél számára,”

 (10) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 31a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„31a. harmadik országbeli vállalkozás: olyan vállalkozás, amely befektetési szolgáltatási tevékenységet végző vagy 
kiegészítő szolgáltatást nyújtó hitelintézetnek, befektetési vállalkozásnak minősülne, ha központi ügyviteli helye 
vagy létesítő okirat szerinti székhelye valamely EGT-államban lenne,”

 (11) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 34a–34d. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„34a. kereskedési helyszín: bármely szabályozott piac, multilaterális kereskedési rendszer vagy szervezett kereskedési 
rendszer,
34b. keresztértékesítés gyakorlata (cross-selling): egy befektetési szolgáltatás felajánlása egy másik szolgáltatással 
vagy termékkel együtt, egy csomag részeként vagy ugyanazon megállapodás vagy csomag feltételeként,
34c. kis- és középvállalkozás: olyan vállalkozás, amelynek az előző három naptári évben az év végi jegyzések alapján 
az átlagos piaci tőkeértéke 200 000 000 eurónál kevesebb volt,
34d. kkv-tőkefinanszírozási piac: olyan multilaterális kereskedési rendszer, amelyet kkv-tőkefinanszírozási piacként 
vettek nyilvántartásba, a 154/A. §-nak megfelelően,”

 (12) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 38a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„38a. közvetlen elektronikus hozzáférés: olyan eljárás, amely során egy kereskedési helyszín tagja vagy résztvevője 
vagy ügyfele engedélyezi valamely személynek az  ő kereskedési kódjának használatát, annak érdekében, hogy 
az a személy elektronikusan továbbíthasson pénzügyi eszközre vonatkozó megbízásokat közvetlenül a kereskedési 
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helyszínnek, továbbá az olyan eljárás, amelynek során a személy a tag vagy résztvevő vagy ügyfél infrastruktúráját, 
vagy bármiféle, a  tag vagy résztvevő vagy ügyfél által biztosított csatlakozási rendszert használ a  megbízások 
továbbítására (közvetlen piaci hozzáférés), valamint olyan eljárás, amelynek során e  személy nem használja ezen 
infrastruktúrát (szponzorált hozzáférés), a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 20. cikkében 
meghatározottak figyelembevételével,”

 (13) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 44a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„44a. likvid piac: pénzügyi eszközöknek vagy pénzügyi eszközök kategóriájának olyan piaca, ahol folyamatosan 
üzletkötésre kész és hajlandó vevők és eladók vannak jelen, ami az  alábbi kritériumok alapján állapítandó meg, 
figyelembe véve az adott pénzügyi eszköz vagy pénzügyi eszköz-kategória sajátos piaci struktúráját:
a) az  ügyletek átlagos gyakorisága és nagyságrendje különböző piaci feltételek mellett, figyelemmel a  pénzügyi 
eszköz kategóriáján belül a termékek jellegére és életciklusára,
b) a piaci szereplők száma és típusa, ideértve a piaci szereplőknek a kereskedett eszközökhöz viszonyított arányát 
egy adott termék esetében,
c) az eladási és vételi ár különbségének (spread) átlagos nagyságrendje, ha ismert,”

 (14) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 46. és 47. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„46. megbízás végrehajtása az  ügyfél javára: pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodás 
megkötésére irányuló tevékenység végzése az ügyfél javára, amely magában foglalja a befektetési vállalkozás vagy 
hitelintézet által kibocsátott pénzügyi eszköz értékesítésére vonatkozó megállapodás megkötését a  kibocsátás 
pillanatában,
47. mezőgazdasági áru alapú származtatott ügyletek: az  1308/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
1.  cikkében, I.  mellékletének I–XX. részében és XXIV/1. részében felsorolt termékekhez kapcsolódó származtatott 
ügyletek,”

 (15) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 49a–49c. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„49a. multilaterális rendszer: valamely rendszer, amelyben több harmadik fél pénzügyi eszközökre irányuló vételi és 
eladási szándéka hozható össze a rendszeren belül,
49b. nagykereskedelmi energiatermék: az  1227/2011/EU rendelet 2.  cikkének 4.  pontjában meghatározott 
nagykereskedelmi energiatermék,
49c. nagysebességű algoritmikus kereskedési technika: bármely, az  alábbi sajátosságokkal jellemezhető kereskedési 
technika:
a) a  hálózati és egyéb típusú adatátviteli idő minimalizálását célzó infrastruktúra, amely az  algoritmikus 
ajánlatbevitelre szolgáló következő lehetőségek közül legalább egyet magába foglal: szervereknek a  kereskedési 
helyszínhez közeli vagy egy helyiségen belüli elhelyezése vagy nagy sebességű közvetlen elektronikus hozzáférés,
b) a megbízások kezdeményezését, létrehozását, továbbítását vagy végrehajtását a rendszer határozza meg, anélkül, 
hogy az egyes ügyletek vagy megbízások kapcsán emberi beavatkozásra kerülne sor, valamint
c) a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 19.  cikkében meghatározott magas napi 
üzenetforgalom (megbízások, árajánlatok vagy törlések),”

 (16) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 50. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„50. pénzügyi elemző: a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott személy,”

 (17) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 51. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„51. pénzpiaci eszköz: a  fizetőeszköz kivételével sorozatban kibocsátott pénzkövetelésre szóló eszköz, amellyel 
pénzpiacon kereskednek,”

 (18) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 52a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„52a. piacműködtető: olyan személy, amely irányítja, illetve működteti a  szabályozott piac üzletvitelét, és amely 
maga a szabályozott piac,”

 (19) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„56. rendszeres internalizáló: az a befektetési vállalkozás, amely ügyfél részére szervezett keretek között, sajátszámlás 
kereskedés keretében gyakran, rendszeresen és jelentős nagyságrendben biztosítja az  ügyletkötés lehetőségét 
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oly módon, hogy az  ügyfél megbízásait szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren és szervezett 
kereskedési rendszeren kívül, multilaterális rendszer működtetése nélkül hajtja végre,”

 (20) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 58a. és 58b. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„58a. strukturált betét: olyan a Hpt. 6. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott betét, amelynek lejáratkor a teljes 
összegét vissza kell fizetni, olyan feltételek alapján, amelyek szerint az esedékes kamatok és prémiumok olyan képlet 
alapján fizetendők (vagy képezik kockázat tárgyát), amelyben szerepel a következő tényezők valamelyike:
a) valamely index vagy indexkombináció, az  olyan változó kamatozású betétek kivételével, amelyek hozama 
közvetlenül függ valamilyen kamatlábindextől, például az Euribortól vagy a Libortól,
b) pénzügyi eszköz vagy több pénzügyi eszköz kombinációja,
c) valamely nyersanyag, vagy több nyersanyag kombinációja vagy egyéb fizikai vagy nem fizikai nem 
helyettesíthető eszközök vagy
d) valamely deviza árfolyama vagy több devizaárfolyam kombinációja,
58b. strukturált pénzügyi termék: a  600/2014/EU rendelet 2.  cikke (1)  bekezdésének 28.  pontjában meghatározott 
fogalom,”

 (21) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 61a. és 61b. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„61a. származtatott termék: a 6. § d)–k) pontjában meghatározott pénzügyi eszköz,
61b. szervezett kereskedési rendszer (OTF): olyan multilaterális rendszer, amely nem szabályozott piac vagy MTF, 
és amelyben több, harmadik féltől származó, kötvények, strukturált pénzügyi eszközök, kibocsátási egységek és 
származtatott termékek vételi és eladási szándéka hozható össze a rendszeren belül, oly módon, hogy az szerződést 
eredményez,”

 (22) A Bszt. 4. § (2) bekezdése a következő 65a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„65a. tőzsdén kereskedett alap: olyan befektetési alap, amelynek legalább egy kollektív befektetési értékpapírjával 
kereskednek az egész nap folyamán legalább egy kereskedési helyszínen és van legalább egy olyan árjegyző, amely 
fellép annak biztosítására, hogy a  kereskedési helyszínen kereskedett kollektív befektetési értékpapír ára jelentős 
mértékben ne térjen el annak nettó eszközértékétől, illetve adott esetben annak indikatív nettó eszközértékétől,”

 (23) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 79. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„79. multilaterális kereskedési rendszer (MTF): olyan multilaterális rendszer, amely harmadik felek pénzügyi eszközökre 
irányuló, vételi és eladási szándékát hozza össze a kereskedés során megkülönböztetés-mentes módon, szerződést 
eredményezve,”

 (24) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 82. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„82. javadalmazás: a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározott fogalom,”

45. § (1) A Bszt. 5. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Befektetési szolgáltatási tevékenységnek minősül a  rendszeres gazdasági tevékenység keretében, pénzügyi eszközre 
vonatkozóan végzett)
„i) szervezett kereskedési rendszer működtetése.”

 (2) A Bszt. 5. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Kiegészítő szolgáltatásnak minősül)
„b) a  letétkezelés, valamint az  ehhez kapcsolódó értékpapírszámla vezetése, nyomdai úton előállított értékpapír 
esetében ennek nyilvántartása és az  ügyfélszámla vezetése, kivéve – a  909/2014/EU rendelet mellékletének 
A szakasz 2. pontja szerinti – felső szintű (központi) értékpapírszámla vezetését,”

46. § (1) A Bszt. 6. § d)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Pénzügyi eszköz)
„d) az  értékpapírhoz, devizához, kamatlábhoz vagy hozamhoz, kibocsátáskereskedelmi egységhez vagy más 
származtatott eszközhöz, pénzügyi indexhez vagy pénzügyi intézkedéshez kapcsolódó opció, tőzsdei határidős 
ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás, valamint bármely más származtatott ügylet, 
amely fizikai leszállítással teljesíthető vagy pénzben kiegyenlíthető,
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e) az  áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős ügylet, valamint 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
f ) az  áruhoz kapcsolódó opció, tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott 
ügylet, amely fizikai leszállítással teljesíthető, feltéve, hogy azzal szabályozott piacon, multilaterális kereskedési 
rendszerben vagy szervezett kereskedési rendszerben kereskednek, azon szervezett kereskedési rendszerben 
kereskedett nagykereskedelmi energiatermék kivételével, amelyet a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 5. cikkében meghatározottaknak megfelelően természetben kell kiegyenlíteni (ténylegesen le kell 
szállítani),
g) az f ) pont alá nem tartozó, más származtatott pénzügyi eszköz jellemzőivel rendelkező, áruhoz kapcsolódó opció, 
tőzsdei és tőzsdén kívüli határidős ügylet, csereügylet, valamint bármely más származtatott ügylet, amely fizikai 
leszállítással teljesíthető, és a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében meghatározottaknak 
megfelelően nem kereskedelmi célt szolgál,”

 (2) A Bszt. 6. § j) és k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Pénzügyi eszköz)
„j) az  éghajlati, időjárási változóhoz, fuvardíjhoz, inflációs rátához vagy más hivatalos gazdasági statisztikához 
kapcsolódó opció, tőzsdei határidős ügylet, csereügylet, tőzsdén kívüli határidős kamatláb-megállapodás vagy 
bármely más származtatott ügylet, amelyet pénzben kell kiegyenlíteni vagy amely az  ügyletben résztvevő felek 
valamelyikének választása szerint – nem a  teljesítési határidő lejárta vagy más megszűnési ok miatt – pénzben 
kiegyenlíthető,
k) egyéb, az a)–j) pontban nem említett eszközhöz, joghoz, kötelezettséghez, indexhez, intézkedéshez kapcsolódó 
származtatott ügylet, amely rendelkezik a  többi származtatott eszköz valamelyikének jellemzőivel, ideértve 
azt, hogy valamely szabályozott piacon vagy multilaterális kereskedési rendszerben kereskednek vele, valamint 
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 8. cikkében meghatározott származtatott ügylet,”

 (3) A Bszt. 6. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(Pénzügyi eszköz)
„l) az üvegházhatású gáz kibocsátási egység és a légszennyező anyag kibocsátási jog, amely olyan részegységekből 
áll, amelyek az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény előírásainak megfelelnek.”

47. §  A Bszt. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § Adatszolgáltatási tevékenység:
a) APA működtetése,
b) CTP működtetése,
c) ARM működtetése.”

48. §  A Bszt. 7. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás
a) tevékenységét Magyarország területén fióktelepén keresztül végezheti vagy
b) Magyarország területén határon átnyúló tevékenységet végezhet.”

49. § (1) A Bszt. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás – az  (1a)–(4)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a Felügyelet engedélyével végezhető, illetve nyújtható.”

 (2) A Bszt. 8. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Piacműködtető az  5.  § (1)  bekezdés h), illetve i)  pontjában foglalt befektetési szolgáltatási tevékenységet 
a Felügyelet részére történő bejelentést követő 30 nap elteltével végezheti, azzal, hogy bejelentésben igazolja, hogy 
megfelel az engedélyezésre, a vezető testületre, a befolyásoló részesedésre, az induló tőke ellátottságra, a szervezeti 
követelményekre, az algoritmikus kereskedésre, a multilaterális kereskedési rendszerre és a szervezett kereskedési 
rendszerre e törvényben előírt követelményeknek.”

 (3) A Bszt. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  harmadik országban székhellyel rendelkező vállalkozás fióktelepe befektetési szolgáltatási tevékenységet 
akkor végezhet, illetve kiegészítő szolgáltatást akkor nyújthat lakossági és szakmai ügyfelek részére, ha rendelkezik 
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a székhelye szerinti állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának az adott tevékenység végzésére jogosító 
engedélyével, és a 29/A. §-ban meghatározott feltételek teljesülnek. A harmadik országban székhellyel rendelkező 
vállalkozás által Magyarország területén végezhető befektetési szolgáltatási tevékenysége és kiegészítő szolgáltatás 
nyújtása során figyelembe kell venni a 600/2014/EU rendelet VIII. címében foglalt rendelkezéseket is.”

 (4) A Bszt. 8. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás Magyarország területén határon átnyúló 
tevékenységet akkor végezhet vagy fióktelepet akkor létesíthet, ha rendelkezik a  székhely szerinti tagállam 
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának az  adott tevékenység végzésére jogosító engedélyével és a  27.  § 
(5) bekezdésében, illetve a 27. § (8) bekezdésében meghatározott feltételek teljesültek.”

 (5) A Bszt. 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az (5) bekezdés rendelkezése nem alkalmazandó
a) a  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény 46.  § (1)  bekezdése szerinti olyan villamosenergia-
kereskedőre, amely kizárólag a 6. § e)–g), valamint j) és k) pontjában meghatározott pénzügyi eszköz tekintetében 
végez az 5. § szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást,
b) a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény 28.  § (1)  bekezdése szerinti földgázkereskedőre, amely kizárólag 
a  6.  § e)–g), valamint j) és k)  pontjában meghatározott pénzügyi eszköz tekintetében végez az  5.  § szerinti 
befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást,
c) az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat 
végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 1. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
kibocsátási egységek és a  légiközlekedési kibocsátási egységek kereskedelmében részt vevő azon befektetési 
vállalkozásra, amely kizárólag a 6. § l) pontjában meghatározott pénzügyi eszköz vagy az arra vonatkozó – a 6. §-ban 
meghatározott – származtatott pénzügyi eszköz tekintetében végez az  5.  § szerinti befektetési szolgáltatási 
tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást.”

50. §  A Bszt. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 5. § (1) bekezdésének a)–d), valamint f )–i) pontjában meghatározott befektetési szolgáltatási tevékenységet 
végző, továbbá az  5.  § (2)  bekezdésének a) és b)  pontjában meghatározott kiegészítő szolgáltatást nyújtó 
befektetési vállalkozás és a  9.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenységet végző árutőzsdei szolgáltató 
kialakítja a  tevékenysége ellátásához használt informatikai rendszer biztonságával kapcsolatos szabályozási 
rendszerét, valamint gondoskodik az informatikai rendszer kockázatokkal arányos védelméről.”

51. §  A Bszt. a következő 17/A. §-sal egészül ki:
„17/A. § (1) Az ügyfelek számára történő értékesítés céljából pénzügyi eszközöket kialakító befektetési vállalkozás 
az egyes pénzügyi eszközök jóváhagyására és a meglévő pénzügyi eszközök jelentős kiigazításainak jóváhagyására 
szolgáló folyamatot (a  továbbiakban: termék-jóváhagyási folyamat) tart fenn, működtet, és elvégzi annak 
felülvizsgálatát, mielőtt pénzügyi eszközt hoz forgalomba vagy forgalmaz ügyfelek részére.
(2) A  termék-jóváhagyási folyamat meghatározza a  végső ügyfelek azonosított célpiacát az  egyes pénzügyi 
eszközök ügyfél-kategóriáin belül, és biztosítja, hogy az adott azonosított célpiac valamennyi releváns kockázatának 
értékelése megtörténjen, és a tervezett forgalmazási stratégia az azonosított célpiacnak megfelelő legyen.
(3) A  befektetési vállalkozás emellett rendszeresen felülvizsgálja az  általa kínált vagy forgalomba hozott pénzügyi 
eszközöket, és ennek során figyelembe vesz minden olyan eseményt, amely lényegesen befolyásolhatja 
az  azonosított célpiac potenciális kockázatát, legalább annak felmérése érdekében, hogy a  pénzügyi eszköz 
továbbra is megfelel-e az  azonosított célpiac igényeinek, és hogy a  tervezett forgalmazási stratégia továbbra is 
megfelelő-e.
(4) A pénzügyi eszközöket kialakító befektetési vállalkozás bármely forgalmazó számára elérhetővé teszi a pénzügyi 
eszközre és a  termék-jóváhagyási folyamatra vonatkozó összes információt, a  pénzügyi eszközök azonosított 
célpiacát is beleértve.
(5) Abban az esetben, ha a befektetési vállalkozás nem saját maga által kialakított pénzügyi eszközöket kínál vagy 
ajánl, kielégítő megoldásokat kell alkalmaznia a  (4)  bekezdésben említett információk beszerzésére és minden 
egyes pénzügyi eszköz jellemzőinek és azonosított célpiacainak megértésére.
(6) Az  e  § szerinti szabályok, folyamatok és megoldások e  törvénynek és a  600/2014/EU rendelet előírásainak 
–  ideértve a  közzétételre, az  alkalmasságra vagy megfelelőségre, az  összeférhetetlenségek azonosítására és 
kezelésére, valamint az ösztönzőkre vonatkozóakat is – sérelme nélkül alkalmazandók.”
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52. §  A Bszt. 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19.  § (1) A  befektetési vállalkozás biztosítja a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
24. cikkében foglaltaknak megfelelő eljárást a belső ellenőrzés tekintetében.
(2) Az árutőzsdei szolgáltató a többi szervezeti egységétől független belső ellenőrzési szervezeti egységet alakít ki, 
és ennek működésére, eljárására vonatkozóan olyan szabályzatot készít, amely
a) elősegíti a  felügyeleti határozatokban és az  árutőzsdei szolgáltató szabályzataiban foglaltak betartását, 
a  tevékenység végzésére jogosító engedélyben meghatározott tevékenység hatékony végzését és biztosítja 
az árutőzsdei szolgáltató vezetéséhez szükséges információk elérhetőségét,
b) biztosítja a  felügyeleti határozatokban és az  árutőzsdei szolgáltató szabályzataiban foglaltak betartásának 
ellenőrzését, az esetleges eltérések, hiányosságok feltárását, és
c) elősegíti a  felügyeleti határozatokban és az  árutőzsdei szolgáltató szabályzataiban foglaltaktól való eltérés 
megakadályozását, valamint eltérés esetén lehetővé teszi a jogszerű állapot helyreállítását.
(3) Az  árutőzsdei szolgáltató a  belső ellenőrzési szervezeti egység vezetésére belső ellenőrzési vezetőt 
(a  továbbiakban: belső ellenőr) nevez ki, és személyét a  megbízás tervezett időpontját 30 nappal megelőzően 
bejelenti a Felügyeletnek.
(4) A  belső ellenőr az  általa elkészített jelentéseket megküldi az  árutőzsdei szolgáltató felügyelőbizottságának és 
igazgatóságának, továbbá gondoskodik arról, hogy szükség esetén jelentése a Felügyelet rendelkezésére álljon.
(5) Az árutőzsdei szolgáltatónál belső ellenőrnek csak olyan személy bízható meg, aki
a) felsőfokú iskolai végzettséggel vagy mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és legalább hároméves szakmai 
gyakorlattal rendelkezik és
b) a 22. § (5) bekezdésben meghatározott bűncselekményi kör tekintetében büntetlen előéletű, és e tényt a bűnügyi 
nyilvántartó szerv által kiállított – büntetlen előéletet igazoló – hatósági bizonyítvány, vagy a személyes joga szerinti 
ennek megfelelő okirat útján igazolja.
(6) A belső ellenőr feletti munkáltatói jogokat közvetlenül az ügyvezető gyakorolja.”

53. §  A Bszt. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § A befektetési vállalkozás biztosítja a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 23. cikkében 
foglaltaknak megfelelő eljárást a kockázatkezelés tekintetében.”

54. §  A Bszt. 20/C. §-át követő alcím címe helyébe a következő alcím lép:
„A jogszabályoknak és szabályzatoknak történő megfelelésért, valamint az ügyféleszközök 
védelméért való felelősség”

55. §  A Bszt. 21. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„21.  § (1) A  befektetési vállalkozás biztosítja a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
22. cikkében foglaltaknak megfelelő eljárást a jogszabályoknak és szabályzatoknak történő megfelelés tekintetében.
(2) A befektetési vállalkozás megfelelő szakértelemmel és hatáskörrel rendelkező munkatársat nevez ki az ügyfelek 
pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelmével kapcsolatos kötelezettségek befektetési vállalkozás általi 
teljesítésének biztosítására. A  befektetési vállalkozás döntésétől függően ezt a  feladatkört a  kinevezett személy 
kizárólagos feladatként vagy más feladatkörrel együtt látja el. ”

56. §  A Bszt. 22/B. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Felügyelet érvényteleníti annak a vizsgázónak a hatósági vizsgáját, aki a vizsgát a Felügyelet félrevezetésével, 
hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a  vizsgáztatás szabályainak 
megsértésével tette le. Ha a hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványt a Felügyelet már kiadta, úgy intézkedik 
annak visszavonásáról.”

57. §  A Bszt. 26/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A  Felügyelet engedélyezheti az  (1)  bekezdésben meghatározott befektetési vállalkozás vezető testületének 
tagja és ügyvezetője számára, hogy a korlátozást meghaladóan további egy nem ügyvezetői tisztséget töltsön be.”
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58. §  A Bszt. MÁSODIK RÉSZE a következő VI/A. Fejezettel egészül ki:
„VI/A. FEJEZET 
ALGORITMIKUS KERESKEDÉS
26/B.  § (1) Az  algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozás az  általa végzett üzleti tevékenységnek 
megfelelő, hatékony rendszerekkel és kockázatellenőrzési mechanizmussal rendelkezik, amelyek biztosítják, hogy 
kereskedési rendszerei
a) rugalmasak legyenek, és elegendő kapacitással rendelkezzenek,
b) megfelelő kereskedési küszöbértékek és limitek hatálya alá tartozzanak,
c) a hibás megbízások kiküldését vagy a rendszerek egyéb, potenciálisan rendellenes piaci helyzetet eredményező 
vagy ilyen helyzet kialakulását elősegítő működését megakadályozzák,
d) ne legyenek felhasználhatók olyan célra, amely ellentétes a  piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló 
rendelet), valamint a  2003/6/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, a  2003/125/EK és 
a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti 
és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: 596/2014/EU rendelet) vagy annak a kereskedési helyszínnek a szabályaival, 
amelyhez kapcsolódnak.
(2) Az algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozás
a) az  üzletvitel folyamatosságát biztosító hatékony megoldásokkal rendelkezik, amelyek alkalmasak a  kereskedési 
rendszereiben fellépő bármely hiba kezelésére, és
b) gondoskodik rendszerei teljes körű teszteléséről és megfelelő ellenőrzéséről annak biztosítása érdekében, hogy 
az (1) bekezdés és e bekezdés követelményeinek mindenkor megfeleljen.
(3) Az a befektetési vállalkozás, amely algoritmikus kereskedést folytat, értesíti erről a Felügyeletet, valamint annak 
a kereskedési helyszínnek a székhelye szerint hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát, amelynek tagjaként vagy 
résztvevőjeként a  befektetési vállalkozás algoritmikus kereskedést folytat. A  Felügyelet kötelezheti a  befektetési 
vállalkozást, hogy rendszeresen vagy eseti jelleggel adjon leírást
a) algoritmikus kereskedési stratégiái jellegéről,
b) a rendszerre érvényes kereskedési paraméterek vagy limitek részleteiről,
c) az  (1) és (2)  bekezdésben foglalt feltételek teljesítésének biztosítására bevezetett alapvető megfelelési, illetve 
kockázatellenőrzési mechanizmusról, valamint
d) a rendszerei tesztelésére vonatkozó adatokról.
(4) A Felügyelet bármikor további információkat is kérhet a befektetési vállalkozástól az algoritmikus kereskedéséről 
és az algoritmikus kereskedés céljára használt rendszerekről.
(5) A  Felügyelet az  olyan kereskedési helyszínek székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságok 
kérésére, amelyek tagjaként vagy résztvevőjeként a  befektetési vállalkozás algoritmikus kereskedést folytat, 
indokolatlan késedelem nélkül közli az algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozástól kapott, a  (3) és 
(4) bekezdésben meghatározott információkat.
(6) A befektetési vállalkozás gondoskodik a (3) és (4) bekezdésben meghatározott információk nyilvántartásáról, és 
biztosítja, hogy e nyilvántartás lehetővé tegye a Felügyelet számára az e törvény követelményeinek való megfelelés 
nyomon követését.
(7) A  nagysebességű algoritmikus kereskedési technikát alkalmazó befektetési vállalkozás jóváhagyott formában 
pontos és időrendbe rendezett nyilvántartást tárol valamennyi megbízásáról – beleértve a  megbízások 
visszavonását, a végrehajtott megbízásokat és árfolyamokat a kereskedési helyszíneken –, és azt kérésre a Felügyelet 
rendelkezésére bocsátja.
26/C.  § (1) Az  olyan algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozás, amely árjegyzési stratégiát követ 
–  figyelembe véve az  adott piac likviditását, méretét és jellegét, valamint azon eszköz jellemzőit, amellyel 
kereskedik –
a) az  árjegyzést a  kereskedési helyszín kereskedési idejének egy meghatározott arányú részében – az  esetleges 
kivételes körülmények kivételével – folyamatosan hajtja végre, és ezáltal rendszeres és előre látható módon biztosít 
likviditást a kereskedési helyszínen,
b) kötelező érvényű írásbeli megállapodást köt a kereskedési helyszínnel, amely legalább a befektetési vállalkozás 
a) pont szerinti kötelezettségeit meghatározza, és
c) hatékony rendszerekkel és ellenőrző mechanizmusokkal rendelkezik annak biztosítására, hogy mindenkor 
teljesíteni tudja a b) pontban említett megállapodás szerinti kötelezettségeit.
(2) E  § és a  Tpt. 316/A.  §-ának alkalmazásában algoritmikus kereskedést folytató befektetési vállalkozás akkor 
követ árjegyzési stratégiát, ha egy vagy több kereskedési helyszín tagjaként vagy résztvevőjeként stratégiájának 
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részeként saját számlára kereskedve egyidejűleg egymással ellentétes irányú, hasonló nagyságú fix árajánlatokat 
tesz versenyképes árakon, egyetlen vagy több pénzügyi eszközhöz kapcsolódóan, egyetlen kereskedési helyszínen 
vagy egyszerre több kereskedési helyszínen, és ezáltal a teljes piac számára rendszeres és gyakori módon likviditást 
biztosít.
26/D.  § (1) Az  a  befektetési vállalkozás, amely közvetlen elektronikus hozzáférést biztosít egy kereskedési 
helyszínhez, hatékony rendszerekkel és kontrollmechanizmusokkal rendelkezik
a) a szolgáltatást használó ügyfelek alkalmasságának megfelelő értékelésére és felülvizsgálatára, valamint
b) annak biztosítására, hogy
ba) a szolgáltatást igénybe vevő ügyfelek ne léphessék túl a befektetési vállalkozás által előzetesen meghatározott 
megfelelő kereskedési és hitel-küszöbértékeket,
bb) a szolgáltatást használó ügyfelek által folytatott kereskedés megfelelő ellenőrzés alatt álljon, és
bc) a  megfelelő kockázatellenőrzési mechanizmus megakadályozza az  olyan kereskedést, amely kockázatokat 
teremthet magának a befektetési vállalkozásnak a számára, vagy amely rendellenes piaci helyzetet teremthet vagy 
hozzájárulhat annak kialakulásához, vagy ellentétes lehet az  596/2014/EU rendelettel vagy a  kereskedési helyszín 
szabályaival.
(2) A  befektetési vállalkozás közvetlen elektronikus hozzáférést kizárólag az  (1)  bekezdésben meghatározott 
kontrollmechanizmusok kialakítása esetén biztosíthat.
(3) A befektetési vállalkozás felelős annak biztosításáért, hogy a szolgáltatást használó ügyfelek betartsák e törvény 
követelményeit és a kereskedési helyszín által előírt szabályokat. A befektetési vállalkozás – a szabályok esetleges 
megsértésének, illetve a  szabálytalan kereskedési feltételeknek vagy a  piaci visszaélésre utaló magatartásnak 
az  azonosítása érdekében – figyelemmel kíséri az  ügyleteket, és az  ilyen rendellenességekről tájékoztatja 
a Felügyeletet.
(4) A  befektetési vállalkozás gondoskodik arról, hogy a  befektetési vállalkozás és az  ügyfél között kötelező erejű 
írásos megállapodás jöjjön létre a  közvetlen elektronikus hozzáférés nyújtásából fakadó alapvető jogokról és 
kötelezettségekről. A  megállapodás tartalmazza, hogy az  e  törvény rendelkezéseinek betartásával kapcsolatos 
felelősség a befektetési vállalkozást terheli.
(5) A  valamely kereskedési helyszínhez közvetlen elektronikus hozzáférést biztosító befektetési vállalkozásnak 
e  tényről értesítenie kell a Felügyeletet, valamint annak a kereskedési helyszínnek a  tagállama szerinti hatáskörrel 
rendelkező felügyeleti hatóságát is, amelyhez a befektetési vállalkozás közvetlen elektronikus hozzáférést biztosít.
(6) A  Felügyelet kötelezheti a  befektetési vállalkozást, hogy az  rendszeres vagy eseti jelleggel adjon leírást 
az (1) bekezdésben említett rendszerekről és kontrollmechanizmusokról, és bizonyítsa ezek alkalmazását.
(7) A Felügyelet az olyan kereskedési helyszínek hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága kérésére, amelyekhez 
a  befektetési vállalkozás közvetlen elektronikus hozzáférést biztosít, indokolatlan késedelem nélkül közli 
a (6) bekezdésben meghatározott – a befektetési vállalkozástól kapott – információkat.
(8) A  befektetési vállalkozás gondoskodik az  e  §-ban meghatározott információk nyilvántartásáról, és biztosítja, 
hogy e nyilvántartás lehetővé tegye a Felügyelet számára az e törvény követelményeinek való megfelelés nyomon 
követését.
26/E.  § Az  a  befektetési vállalkozás, amely általános klíringtagként jár el más személyek számára, hatékony 
rendszereket és kontrollmechanizmusokat alakít ki, amelyek révén gondoskodik arról, hogy az  elszámolási 
szolgáltatásokat csak megfelelő és világos kritériumokat teljesítő személyek vegyék igénybe, és hogy megfelelő 
előírások vonatkozzanak azokra a  személyekre, amelyek a  befektetési vállalkozás számára és a  piac számára 
a kockázatokat lecsökkentik. A befektetési vállalkozás gondoskodik arról, hogy a befektetési vállalkozás és e személy 
között kötelező erejű írásos megállapodás jöjjön létre a  szolgáltatás nyújtásából fakadó alapvető jogokról és 
kötelezettségekről.”

59. § (1) A Bszt. 27. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Annak a  befektetési vállalkozásnak, amely a  6.  § j), illetve k)  pontja szerinti pénzügyi eszköz bármelyikére 
vagy mindegyikére vonatkozóan kíván befektetési szolgáltatási tevékenységet illetve kiegészítő szolgáltatást más 
EGT-államban határon átnyúló tevékenységként, illetve szolgáltatásként végezni,
a) a  6.  § j) és k)  pontja szerinti pénzügyi eszköz mindegyikére vonatkozóan rendelkeznie kell a  végezni kívánt 
befektetési szolgáltatási tevékenység, illetve kiegészítő szolgáltatás végzésére vonatkozó felügyeleti engedéllyel, és
b) a  (4)  bekezdés szerinti értesítésben 6.  § j) és k)  pontja szerinti pénzügyi eszköz vonatkozásában a  2014/65/EU 
irányelv I. melléklet C szakaszának 10. pontjára kell hivatkoznia.”
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 (2) A Bszt. 27. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Annak a  befektetési vállalkozásnak, amely más EGT-államban kíván fióktelepet létesíteni, és ez  a  fióktelep 
a 6. § j), illetve k) pontja szerinti pénzügyi eszköz bármelyikére vagy mindegyikére vonatkozóan kíván befektetési 
szolgáltatási tevékenységet illetve kiegészítő szolgáltatást végezni,
a) a  6.  § j) és k)  pontja szerinti pénzügyi eszköz mindegyikére vonatkozóan rendelkeznie kell a  végezni kívánt 
befektetési szolgáltatási tevékenység illetve kiegészítő szolgáltatás végzésére vonatkozó felügyeleti engedéllyel, és
b) a  (7)  bekezdés szerinti értesítésben 6.  § j) és k)  pontja szerinti pénzügyi eszköz vonatkozásában a  2014/65/EU 
irányelv I. melléklet C szakaszának 10. pontjára kell hivatkoznia.”

60. §  A Bszt. 28. § (1) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A kérelmező a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésre jogosító engedély iránti kérelemhez mellékeli)
„p) a tevékenységi kör módosítására irányuló eljárás kivételével a tulajdonosi szerkezetének részletes leírását okirati 
bizonyítékokkal együtt, továbbá – amennyiben ez lehetséges – a tényleges tulajdonosok bemutatását,”

61. §  A Bszt. a következő 29/A. §-sal egészül ki:
„29/A.  § (1) A  harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepének a  Felügyelet 
engedélyezi a  befektetési szolgáltatási tevékenység végzését és a  kiegészítő szolgáltatás nyújtását a  harmadik 
országban székhellyel rendelkező vállalkozás kérelme alapján, ha
a) bemutatja a székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságtól származó engedélyét,
b) a  Felügyelet a  befektetési vállalkozás székhelye szerinti harmadik ország hatáskörrel rendelkező felügyeleti 
hatóságával olyan megállapodást kötött, amely teljes mértékben megfelel a  Gazdasági Együttműködési és 
Fejlesztési Szervezet (a továbbiakban: OECD) jövedelem- és vagyonadóztatási modellegyezményének 26. cikkében 
meghatározott szabályoknak, és biztosítja az  adóügyi információk tényleges cseréjét, beleértve adott esetben 
a többoldalú adómegállapodásokkal kapcsolatosakat is,
c) a  Felügyelet együttműködési megállapodást kötött a  harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési 
vállalkozás hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságával,
d) a  befektetési vállalkozás székhelye szerinti harmadik ország nem szerepel a  Pénzügyi Akciócsoporttal 
(a továbbiakban: FATF) nem együttműködő országok és területek listáján,
e) eleget tesz az induló tőkére vonatkozó szabályoknak,
f ) vezető tisztségviselők megfelelnek a személyi feltételeknek, és
g) igazolja, hogy tagja valamely elismert befektető-kártalanítási rendszernek.
(2) Ha a  harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepet kíván létesíteni, akkor 
a kérelméhez a Felügyeletnek benyújtja:
a) a székhelye szerinti hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóság vagy hatóságok nevét és címét azzal, hogy több 
hatóság esetén azok illetékességéről is tájékoztatást kell nyújtania,
b) a befektetési vállalkozás nevét, jogi formáját, székhelyét, telephelyeit, vezető testülete tagjainak nevét, fontosabb 
tulajdonosainak nevét,
c) a fióktelep szervezeti felépítését, szervezeti és működési szabályzatát,
d) a fióktelep üzleti tervét,
e) a kiszervezni kívánt funkcióinak leírását,
f ) az induló tőke rendelkezésre állásáról igazolást, valamint
g) a vezető tisztségviselők jogszabályi előírásoknak való megfeleléséről szóló igazolását.
(3) A  harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepe megfelelően alkalmazza 
e törvény
a) dotációs tőkére vonatkozó követelményeinek való folyamatos megfelelést,
b) V. Fejezetét,
c) VI/A. Fejezetét,
d) X–XIII. Fejezetét,
e) összeférhetetlenségre vonatkozó szabályait,
f ) XX. Fejezetét,
g) XXIII–XXV. Fejezetét,
h) XXV/B. Fejezetét, valamint
i) a 600/2014/EU rendelet 3–26. cikkét.
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(4) A  Felügyelet a  harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás hiánytalan kérelmének 
benyújtását követően hat hónapon belül dönt az  engedély megadásáról vagy megtagadásáról. A  döntéséről 
tájékoztatja a harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás hatáskörrel rendelkező felügyeleti 
hatóságát.”

62. §  A Bszt. 30. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelmet elutasítja, ha)
„e) a  kérelmező tevékenységével kapcsolatosan feltételezhető, hogy az  erre vonatkozó jogszabályok értelmében 
pénzmosást vagy terrorizmus-finanszírozást követnek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg 
elkövetni, vagy hogy a szándékolt tevékenység növelheti ennek kockázatát.”

63. § (1) A Bszt. 37. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdés szerinti engedély iránti kérelemhez mellékelni kell:]
„i) nem természetes személy kérelmező esetén a  kérelmező tulajdonosi szerkezetének részletes leírását okirati 
bizonyítékokkal együtt, továbbá – amennyiben ez lehetséges – a tényleges tulajdonosok bemutatását,”

 (2) A Bszt. 37. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A  Felügyelet a  minősített befolyás megszerzésének vagy a  minősített befolyás mértéke növelésének 
engedélyezését megtagadja, ha a  kérelmező minősített befolyás szerzésével kapcsolatban feltételezhető, hogy 
az erre vonatkozó jogszabályok alapján pénzmosást vagy terrorizmus-finanszírozást követnek vagy követtek el, vagy 
kísérelnek vagy kíséreltek meg elkövetni, vagy hogy a szándékolt befolyásoló részesedés szerzése növelheti ennek 
kockázatát.”

64. § (1) A Bszt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet az átvételi igazolás kiállításától számított hatvan munkanapon belül (a továbbiakban: ügyintézési 
határidő) dönt a  befolyásszerzési szándékról abból a  szempontból, hogy annak megvalósulását követően 
az  e  törvényben foglaltak teljesítése biztosítható-e. Ha a  Felügyelet az  értékelés alapján a  minősített befolyás 
megszerzését vagy a  minősített befolyás mértékének növelését megtagadja, akkor erről az  értékelés befejezését 
követő két munkanapon belül, de legkésőbb az ügyintézési határidőn belül írásban értesíti a kérelmezőt, megadva 
a döntés indokait.”

 (2) A Bszt. 38. § (4) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hiánypótlásra biztosított határidő harminc munkanap, ha a kérelmező)
„b) nem tartozik az Európai Parlament és a Tanács 2009/65/EK, 2009/138/EK, 2013/36/EU és 2014/65/EU irányelvét 
átültető EGT-állam jogszabályai szerinti felügyelet hatálya alá.”

65. §  A Bszt. 40. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„40.  § (1) A  befektetési vállalkozás a  befektetési szolgáltatási tevékenysége vagy kiegészítő szolgáltatása 
keretében az  ügyféllel kötött szerződés teljesítése, illetve az  ügyfél megbízásának végrehajtása során mindenkor 
a  jogszabályokban foglaltaknak, a  szakma szabályainak megfelelően, tisztességes és hatékony módon, az  ügyfél 
érdekeivel összhangban jár el.
(2) Az ügyfeleknek történő értékesítés céljából pénzügyi eszközöket kialakító befektetési vállalkozás biztosítja, hogy 
az  így kialakított pénzügyi eszközök megfeleljenek az ügyfelek vonatkozó kategóriáján belül valamely azonosított 
célpiac igényeinek, a  pénzügyi eszközök forgalmazási stratégiája összeegyeztethető legyen az  azonosított 
célpiaccal, és a  befektetési vállalkozás észszerű lépéseket tegyen annak biztosítására, hogy az  adott pénzügyi 
eszközt az azonosított célpiac számára forgalmazzák.
(3) A befektetési vállalkozás – értelmezve az általa kínált vagy ajánlott pénzügyi eszközöket – a végső ügyfeleknek 
a  17/A.  § (2)  bekezdésében meghatározott azonosított célpiacát is figyelembe véve felméri a  pénzügyi eszközök 
azon ügyfelek igényeivel való összeegyeztethetőségét, akik számára befektetési szolgáltatásokat nyújt, és 
gondoskodik arról, hogy csak abban az  esetben kerüljön sor pénzügyi eszközök felkínálására vagy ajánlására, ha 
az az ügyfél érdekében áll.
(4) A  befektetési vállalkozás a  leendő szerződő fél vagy az  ügyfél tájékoztatása során – ideértve a  befektetési 
elemzést és a marketingközleményt is – a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 44. cikkében 
foglaltaknak megfelelő világos, egyértelmű, kiegyensúlyozott és pontos tájékoztatást ad, a  leendő szerződő felet, 
illetőleg az ügyfelet nem téveszti meg. A marketingközlemény marketing jellegét egyértelműen fel kell tüntetni.
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(5) A  befektetési vállalkozás – figyelemmel a  41–43.  §-ban foglaltakra – kellő időben tájékoztatja a  leendő 
szerződő felet vagy az  ügyfelet a  befektetési vállalkozásról és annak szolgáltatásairól, a  pénzügyi eszközökről és 
a  javasolt befektetési stratégiákról, a  végrehajtás helyszíneiről, valamint az  összes költségről és kapcsolódó díjról. 
E tájékoztatás a következőket foglalja magában:
a) befektetési tanácsadás nyújtásakor a  befektetési vállalkozás a  befektetési tanácsadást megelőzően nyújt 
tájékoztatást az alábbiakról:
aa) a tanácsot független alapon adja-e,
ab) a tanácsadás a különböző eszköztípusok szélesebb vagy szűkebb körű elemzésén alapul-e és különösen, hogy 
a  pénzügyi eszközök köre olyan szervezetek által kibocsátott vagy kínált pénzügyi eszközökre korlátozódik-e, 
amelyeket olyan szoros kapcsolat vagy bármely egyéb jogi vagy gazdasági viszony – például szerződéses viszony – 
fűz a befektetési vállalkozáshoz, amely azzal a kockázattal jár, hogy csorbítja a tanácsadás függetlenségét,
ac) a  befektetési vállalkozás biztosít-e a  leendő szerződő fél vagy ügyfél számára a  javasolt pénzügyi eszközök 
alkalmasságára vonatkozó rendszeres értékelést;
b) a  pénzügyi eszközökre és javasolt befektetési stratégiákra vonatkozó tájékoztatásnak magában kell foglalnia 
a  megfelelő iránymutatást, illetve figyelmeztetést az  adott eszközökbe történő befektetéssel vagy az  egyes 
befektetési stratégiákkal kapcsolatos kockázatokról, valamint arról, hogy – figyelembe véve a 17/A. § (2) bekezdése 
szerinti azonosított célpiacot – a pénzügyi eszközt lakossági vagy szakmai ügyfeleknek szánták-e;
c) a befektetési szolgáltatási tevékenységgel vagy kiegészítő szolgáltatással összefüggő költségekre és kapcsolódó 
díjakra vonatkozó tájékoztatás magában foglalja a  befektetési tanácsadás költségét, adott esetben az  ügyfélnek 
ajánlott vagy értékesített pénzügyi eszköz költségét, valamint az  ügyfél általi fizetés módját, beleértve 
az esetlegesen harmadik féltől származó befizetéseket is.
(6) Az (5) bekezdés szerinti összes költségről és díjról szóló tájékoztatást – a befektetési szolgáltatási tevékenységhez 
vagy kiegészítő szolgáltatáshoz és a  pénzügyi eszközhöz kapcsolódó azon költségeket és díjakat is beleértve, 
amelyeket nem az alapul szolgáló eszközök piacának kockázata hoz létre – összesített formában kell nyújtani annak 
érdekében, hogy az  ügyfél megérthesse a  teljes költséget és annak a  befektetés hozamára gyakorolt kumulatív 
hatását. Amennyiben az  ügyfél azt kéri, a  tájékoztatást tételes lebontásban is biztosítani kell. Adott esetben ezt 
a  tájékoztatást a  befektetés élettartama alatt rendszeresen, legalább évente biztosítani kell az  ügyfél számára. 
A tájékoztatást a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 50. cikkében foglaltaknak megfelelően 
kell nyújtani.
(7) Az  (5) és (6)  bekezdésben, valamint a  41.  § (4)–(6)  bekezdésében foglalt információkat érthető formában kell 
közölni, úgy, hogy észszerűen feltételezhető legyen, hogy azok alapján az ügyfél vagy a leendő szerződő fél képes 
átlátni a  felkínált befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást, illetve az  adott pénzügyi 
eszköz természetét és kockázatait, és ennek következtében tájékozottan tudja meghozni befektetési döntéseit. 
Ez a tájékoztatás egységesített formátumban is biztosítható.
(8) Azon esetekben, ha a  befektetési szolgáltatási tevékenység végzését vagy a  kiegészítő szolgáltatás nyújtását 
olyan pénzügyi termék részeként kínálják, amelyre a  tájékoztatási kötelezettségek tekintetében már a  Hpt. 
illetve  az  Fhtv. egyéb rendelkezései vonatkoznak, az  ilyen szolgáltatásra ezeken túlmenően nem vonatkoznak  
a (4)–(7) bekezdésben megállapított kötelezettségek.”

66. §  A Bszt. 41. §-a helyébe következő rendelkezés lép:
„41. § (1) Ha a befektetési vállalkozás arról tájékoztatja az ügyfelet vagy leendő szerződő felet, hogy a befektetési 
tanácsadást független alapon biztosítja,
a) a befektetési vállalkozásnak a piacon elérhető pénzügyi eszközök olyan kellően nagy körét kell értékelnie, amely 
kellően változatos az eszközök típusa, kibocsátója vagy a termékek nyújtója szerint ahhoz, hogy biztosítsa az ügyfél 
befektetési céljainak megfelelő teljesülését, és nem korlátozódhat azokra a pénzügyi eszközökre, amelyeket
aa) maga a befektetési vállalkozás vagy a vele szoros kapcsolatban lévő vállalkozások vagy
ab) olyan egyéb vállalkozások bocsátanak ki vagy nyújtanak, amelyeket olyan szoros jogi vagy gazdasági kapcsolat 
–  például szerződéses viszony – fűz a  befektetési vállalkozáshoz, amely azzal a  kockázattal jár, hogy csorbítja 
a tanácsadás függetlenségét;
b) nem fogadhat el és nem tarthat vissza semmilyen díjat, jutalékot vagy olyan pénzbeli vagy nem pénzbeli 
juttatást, amelyet valamely harmadik fél vagy egy harmadik fél nevében eljáró személy fizet vagy biztosít 
az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással összefüggésben.
(2) Az  (1)  bekezdés b)  pontjában foglaltaktól eltérve az  olyan kisebb, nem pénzbeli juttatásokat, amelyek javíthatják 
az  ügyfélnek nyújtott szolgáltatás színvonalát, és nagyságrendjüknél vagy jellegüknél fogva nem tekinthetők úgy, 
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hogy veszélyeztetnék a befektetési vállalkozás azon kötelezettségének teljesítését, hogy az ügyfél érdekének leginkább 
megfelelő módon járjon el, világosan közölni kell, és azok nem tartoznak az (1) bekezdés b) pontjának hatálya alá.
(3) A  befektetési tanácsadásról szóló tájékoztatást a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
52. cikkében foglaltaknak megfelelő módon, a független alapon nyújtott befektetési tanácsadásról szóló tájékoztatást 
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 53. cikkében foglaltaknak megfelelő módon kell megadni.
(4) A  befektetési vállalkozás portfóliókezelés keretében nem fogadhat el és nem tarthat vissza semmilyen díjat, 
jutalékot vagy olyan pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást, amelyet valamely harmadik fél vagy egy harmadik fél 
nevében eljáró személy fizet vagy biztosít az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatással összefüggésben. Az olyan kisebb, 
nem pénzbeli juttatásokat, amelyek javíthatják az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás színvonalát, és nagyságrendjüknél 
vagy jellegüknél fogva nem tekinthetők úgy, hogy veszélyeztetnék a befektetési vállalkozás azon kötelezettségének 
teljesítését, hogy az  ügyfél érdekének leginkább megfelelő módon járjon el, világosan közölni kell, és azok nem 
tartoznak e bekezdés hatálya alá.
(5) Nem minősíthető úgy, hogy a befektetési vállalkozás teljesíti a 110. § szerinti vagy a 40. § (1) bekezdése szerinti 
kötelezettségeit abban az  esetben, ha az  ügyfél vagy az  ügyfél nevében eljáró személy kivételével bármely fél 
számára fizet, vagy bármely díjban vagy jutalékban részesül, vagy bármely nem pénzügyi előnyben részesül 
vagy nem pénzügyi előnyt nyújt befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás biztosításával 
kapcsolatban, kivéve, ha a kifizetés vagy az előny
a) célja, hogy javítsa az érintett ügyfélnek nyújtott szolgáltatás minőségét; valamint
b) nem gátolja a  befektetési vállalkozást abban, hogy megfeleljen annak a  kötelezettségének, amely szerint 
becsületesen, tisztességesen, szakszerűen és ügyfelei legjobb érdekének megfelelően kell eljárnia.
(6) A  befektetési vállalkozás az  (5)  bekezdés szerinti díj vagy előny létéről, jellegéről és összegéről vagy 
–  amennyiben az  összeg nem adható meg pontosan – összegének számítási módjáról az  ügyfelet világosan, 
átfogóan, pontosan és érthetően tájékoztatja az  adott befektetési szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő 
szolgáltatás elvégzése előtt. A  befektetési vállalkozás adott esetben tájékoztatja az  ügyfelet a  befektetési 
szolgáltatási tevékenység vagy kiegészítő szolgáltatás nyújtásával összefüggésben kapott díj, jutalék, pénzügyi vagy 
nem pénzügyi előny ügyfélhez való továbbításának eljárásáról is.
(7) Nem tartoznak az  (5)  bekezdésben meghatározott követelmények hatálya alá azok a  kifizetések vagy díjak, 
amelyek a  befektetési szolgáltatási tevékenységek vagy kiegészítő szolgáltatások nyújtását lehetővé teszik, 
vagy ahhoz szükségesek – pl. őrzési díjak, elszámolási és átváltási díjak, igazgatási illetékek vagy jogi költségek –, 
és amelyek természetüknél fogva nem eredményezhetnek konfliktusokat a  befektetési vállalkozásnak ügyfele 
érdekében végzett becsületes, tisztességes és szakszerű tevékenységére vonatkozó kötelezettségével kapcsolatban.
(8) Az  olyan befektetési vállalkozásnak, amely befektetési szolgáltatási tevékenységet vagy kiegészítő szolgáltatást 
végez ügyfelek számára, biztosítania kell, hogy alkalmazottait ne díjazza, illetve teljesítményüket ne értékelje oly módon, 
amely ütközik azzal a kötelezettségével, hogy az ügyfelei érdekeinek leginkább megfelelő módon járjon el. A befektetési 
vállalkozás mindenekelőtt nem alakíthat ki díjazás, értékesítési célok révén vagy más módon olyan mechanizmust, 
amely arra ösztönözhetné alkalmazottait, hogy egy bizonyos pénzügyi eszközt ajánljanak lakossági ügyfelüknek, amikor 
a befektetési vállalkozás más, az ügyfél igényeinek jobban megfelelő pénzügyi eszközt is ajánlhatna.
(9) Amikor egy befektetési szolgáltatást csomag részeként vagy ugyanazon megállapodás vagy csomag 
feltételeként egy másik szolgáltatással vagy termékkel együtt kínálnak, a  befektetési vállalkozásnak tájékoztatnia 
kell az  ügyfelet, hogy az  egyes komponenseket meg lehet-e külön vásárolni, és mindegyik komponensről 
külön költségigazolást és díjkiszabást kell kiállítania. Amennyiben a  lakossági ügyfelek számára kínált ilyen 
megállapodáshoz vagy csomaghoz kapcsolódó kockázat várhatóan eltér az  egyes komponensekhez külön-külön 
kapcsolódó kockázatoktól, a befektetési vállalkozásnak megfelelő leírást kell nyújtania a megállapodás vagy csomag 
különböző komponenseiről, valamint arról, hogy egymásra hatásuk hogyan módosítja a kockázatot.
(10) Ha e  törvény eltérően nem rendelkezik, a  40.  § és az  e  § szerinti tájékoztatást olyan időben kell megadni, 
hogy az ügyfélnek – a szerződés tárgyát képező ügylet összetettségére tekintettel – kellő idő álljon rendelkezésre 
a tájékoztatásban foglalt információk megértéséhez és a megalapozott döntéshez.”

67. §  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) írásban, vagy
b) egyéb tartós adathordozón
a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 3. cikkében meghatározottaknak megfelelően teljesíti.”
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68. §  A Bszt. 43. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„43.  § (1) A  befektetési vállalkozás biztosítja, hogy a  befektetési vállalkozás nevében az  ügyfeleknek a  pénzügyi 
eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy 
információt nyújtó természetes személyek birtokában legyenek az  ügyfelek tájékoztatására vonatkozó, e  törvény 
által előírt kötelezettségük teljesítéséhez szükséges ismereteknek és szakértelemnek.
(2) A  befektetési vállalkozás az  ügyfél számára nyújtott előzetes tájékoztatási kötelezettségét a  X. Fejezetben, 
valamint a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 45–51.  cikkében meghatározott 
rendelkezéseknek megfelelő tartalommal és módon teljesíti.”

69. § (1) A Bszt. 44. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha egy befektetési vállalkozás olyan befektetési tanácsot ad, amelyben a  41.  § (9)  bekezdése szerinti 
szolgáltatáscsomagot vagy termékcsomagot ajánl, biztosítja, hogy a  csomag összességében alkalmas legyen 
az ügyfél vagy a leendő szerződő fél számára.”

 (2) A Bszt. 44. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott tájékozódás (a  továbbiakban: alkalmassági teszt) keretében a  befektetési 
vállalkozás értékeli a  befektetési tanácsadási tevékenysége vagy portfóliókezelési tevékenysége keretében 
kínált szolgáltatásának a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 54. és 55.  cikkében 
meghatározottaknak történő megfelelését.
(3) A  befektetési vállalkozás befektetési tanácsadási tevékenysége keretében kínált szolgáltatás esetén 
az  ügylet megvalósítását megelőzően, tartós adathordozón nyilatkozatot tesz a  tanácsadás ügyfél számára való 
alkalmasságáról (a  továbbiakban: alkalmassági nyilatkozat), amelyben ismerteti az  adott tanácsadást, és hogy 
az miként elégíti ki a lakossági ügyfél preferenciáit, céljait és egyéb jellemző igényeit.
(4) Ha a  pénzügyi eszköz vételére vagy eladására vonatkozó megállapodást olyan távközlési eszköz 
igénybevételével kötik meg, amely nem teszi lehetővé az alkalmassági nyilatkozat előzetes átadását, a befektetési 
vállalkozás tartós adathordozón is átadhatja az  írásos alkalmassági nyilatkozatot közvetlenül azt követően, hogy 
az ügyfél megkötötte a megállapodást, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:
a) az  ügyfél beleegyezett, hogy az  alkalmassági nyilatkozatot az  ügylet megkötését követően indokolatlan 
késedelem nélkül átvegye; valamint
b) a befektetési vállalkozás megadta azt a választási lehetőséget az ügyfél számára, hogy az ügyletkötést elhalassza 
annak érdekében, hogy az alkalmassági nyilatkozatot átvegye.
(5) Ha egy befektetési vállalkozás portfóliókezelési tevékenységet végez, vagy tájékoztatta az  ügyfelet arról, hogy 
rendszeres időközönként az  (1)  bekezdésnek megfelelő tájékozódást végez, akkor a  Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete 54.  cikke szerinti jelentésnek tartalmaznia kell egy frissített nyilatkozatot arról, 
hogy a befektetés kielégíti a lakossági ügyfél preferenciáit, céljait és egyéb jellemző igényeit.”

70. § (1) A Bszt. 45. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  41.  § (9)  bekezdése szerinti szolgáltatáscsomag vagy termékcsomag esetében az  értékelés során azt kell 
vizsgálni, hogy a csomag egésze megfelelő-e az ügyfél vagy a leendő szerződő fél számára.”

 (2) A Bszt. 45. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben foglalt ismeret és tapasztalat értékelése (a  továbbiakban: megfelelési teszt) során 
a  befektetési vállalkozás a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 55. és 56.  cikkében 
meghatározottaknak megfelelően jár el.”

 (3) A Bszt. 45. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem kell az  (1) bekezdésben foglaltakat alkalmazni, ha a befektetési vállalkozás a  leendő szerződő féllel vagy 
az  ügyféllel az  5.  § (1)  bekezdés a) vagy b)  pontjában foglaltakra köt megállapodást – kiegészítő szolgáltatások 
nyújtásával vagy azok nélkül, az  5.  § (2)  bekezdés c)  pontja szerinti olyan hitelnyújtás kivételével, amely nem 
tartalmaz az ügyfél kölcsöneire, folyószámláira és folyószámlahiteleire vonatkozó hitelkeretet – és
a) az ügylet tárgya olyan részvény, amelyet szabályozott piacra vagy azzal azonos feltételeknek megfelelő harmadik 
országbeli piacra, illetve multilaterális kereskedési rendszerre bevezettek, ide nem értve a Kbftv. szerinti ABA által 
részvény formában kibocsátott kollektív befektetési értékpapírt, valamint a  származtatott eszközben foglalt 
részvényt vagy
b) az  ügylet tárgya olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír vagy más értékpapírosított követelés, amelyet 
szabályozott piacra vagy azzal azonos feltételeknek megfelelő harmadik országbeli piacra, illetve multilaterális 
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kereskedési rendszerre bevezettek, ide nem értve azokat az eszközöket, amelyek származtatott eszközöket foglalnak 
magukban, vagy amelyek szerkezetükből adódóan megnehezítik az ügyfél számára a kockázatok felmérését vagy
c) az  ügylet tárgya pénzpiaci eszköz, ide nem értve azokat az  eszközöket, amelyek származtatott eszközöket 
foglalnak magukban, vagy amelyek szerkezetükből adódóan megnehezítik az  ügyfél számára a  kockázatok 
felmérését vagy
d) az ügylet tárgya ÁÉKBV által kibocsátott kollektív befektetési értékpapír, ide nem értve az 583/2010/EU rendelet 
36. cikke (1) bekezdésének második albekezdése szerinti strukturált ÁÉKBV-ket vagy
e) az ügylet tárgya strukturált betét, ide nem értve azokat, amelyek szerkezetükből adódóan megnehezítik az ügyfél 
számára a kockázatok felmérését vagy a termék lejárat előtti eladásának költségeit vagy
f ) az  ügylet tárgya egyéb – a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 57.  cikkében 
meghatározott feltételeknek megfelelő – nem összetett pénzügyi eszköz és
az ügyletre vonatkozó megállapodást az ügyfél vagy leendő szerződő fél kezdeményezi, és a befektetési vállalkozás 
egyidejűleg a leendő szerződő fél tudomására hozza, hogy ebben az esetben nem vizsgálja a szerződésben szereplő 
pénzügyi eszköz befektetési célok megvalósítására való megfelelőségét, azaz nem alkalmazza az (1) bekezdésében 
foglaltakat, így ennek következményei az  ügyfél számára nem érvényesülnek, valamint a  befektetési vállalkozás 
megfelel a 110. §-ban foglaltaknak.”

71. § (1) A Bszt. 46. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt figyelmeztetés egységesített formátumban is kiadható.”

72. §  A Bszt. 48. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(Szakmai ügyfél)
„i) helyi vállalkozás, amely
ia) a  6.  § l)  pontjában meghatározott pénzügyi eszköz vagy az  arra vonatkozó – a  6.  §-ban meghatározott  – 
származtatott pénzügyi eszköz vonatkozásában azon személy, amely az  üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012.  évi CCXVII.  törvényben meghatározott kötelezettségének teljesítése érdekében vagy azzal összefüggésben 
kereskedik e pénzügyi eszközre,
ib) a  6.  § e)–g), valamint j) és k)  pontjában meghatározott származtatott energiaügylet vonatkozásában azon 
személy, amely a Get., illetve a Vet. szerint földgáz- vagy villamosáram-kereskedést végez,”

73. § (1) A Bszt. 55. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befektetési vállalkozás egységes, folyamatos és időrendi nyilvántartást vezet az  általa nyújtott összes 
szolgáltatásról és az  általa végzett összes tevékenységről és ügyletről, és biztosítja a  Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete 72–75. cikkében meghatározott rendelkezések teljesítését.”

 (2) A Bszt. 55. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  ügyfelek által korábban megkötött keretszerződés alapján adott megbízásokról vezetett nyilvántartási 
kötelezettség teljesítése érdekében a  befektetési vállalkozás az  ügyféltől kérheti az  ügyfél azonosítására szolgáló 
adatokat.”

 (3) A Bszt. 55. §-a következő (4)–(10) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  nyilvántartás részeként rögzíteni kell legalább azokat telefonbeszélgetéseket és elektronikus 
üzenetváltásokat, amelyek a  sajátszámlás kereskedésben megkötött ügyleteket, valamint a  megbízások 
felvételével, továbbításával és végrehajtásával kapcsolatos ügyfélmegbízási szolgáltatásokat érintik. Az  ilyen 
telefonbeszélgetések és elektronikus üzenetváltások közé tartoznak azok is, amelyek célja az  ügyletek kötése 
sajátszámlás kereskedés keretében, valamint a  megbízások felvételével, továbbításával és végrehajtásával 
kapcsolatos ügyfélmegbízási szolgáltatások nyújtása, még az  olyan beszélgetések és üzenetváltások esetében is, 
amelyek nem vezetnek a szóban forgó ügyletek megkötéséhez vagy ügyfélmegbízási szolgáltatások nyújtásához.
(5) E  telefonbeszélgetések és elektronikus üzenetváltások rögzítése céljából a  befektetési vállalkozásnak minden 
észszerűen szükséges lépést meg kell tennie az  alkalmazottai vagy közvetítői által – a  befektetési vállalkozás 
által rendelkezésükre bocsátott vagy használatra jóváhagyott vagy engedélyezett berendezéseken keresztül – 
lebonyolított releváns telefonbeszélgetések és (kimenő vagy bejövő) elektronikus üzenetváltások rögzítése céljából.
(6) A befektetési vállalkozás tájékoztatja új és meglévő ügyfeleit, hogy azon, a befektetési vállalkozás és az ügyfelei 
közötti, telefonon történő üzenetváltások, illetve beszélgetések, amelyek valamilyen tranzakciót eredményeznek 
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vagy eredményezhetnek, rögzítésre kerülnek. Ez a tájékoztatás közölhető mindössze egy alkalommal, a befektetési 
szolgáltatások új vagy meglévő ügyfeleknek történő nyújtását megelőzően.
(7) A befektetési vállalkozás olyan ügyfél részére, akit előzőleg nem tájékoztatott a telefonon történő üzenetváltások 
és beszélgetések rögzítéséről, nem végezhet telefonon keresztül befektetési szolgáltatási tevékenységet és nem 
nyújthat telefonon keresztül kiegészítő szolgáltatást, amennyiben a  befektetési szolgáltatási tevékenységek vagy 
kiegészítő szolgáltatások ügyfélmegbízások fogadásához, továbbításához vagy végrehajtásához kapcsolódnak.
(8) Az  ügyfél egyéb úton is adhat megbízást, e  közlésnek azonban tartós adathordozón rögzített formában, azaz 
pl.  levélben, faxon vagy e-mailben kell történnie, vagy a személyes találkozókon elhangzott megbízások esetében 
azt dokumentálni kell. Így az  ügyféllel folytatott releváns személyes beszélgetések tartalma írásos jegyzőkönyvek 
vagy feljegyzések formájában rögzíthető. Az  így közölt megbízások a  telefonon közölt megbízásokkal 
egyenértékűnek minősülnek.
(9) A befektetési vállalkozás megtesz minden észszerű lépést annak elkerülésére, hogy alkalmazottai vagy közvetítői 
a releváns telefonbeszélgetéseket és elektronikus üzenetváltásokat olyan, magántulajdonban lévő berendezéseken 
keresztül bonyolítsák le, amelyekről a  befektetési vállalkozás az  általuk közvetített tartalmat nem tudja rögzíteni 
vagy lemásolni.
(10) A  (4)–(9)  bekezdésben előírt rendelkezéseket a  befektetési vállalkozás a  Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete 76.  cikkében meghatározott előírások figyelembevételével teljesíti azzal, hogy 
a  nyilvántartásban szereplő adatokat öt évig – illetve amennyiben azt a  Felügyelet előírja, legfeljebb hét évig  – 
megőrzi, és a megőrzött felvételeket az érintett ügyfeleknek kérésre átadja.”

74. §  A Bszt. 57. §-a a következő (11)–(15) bekezdéssel egészül ki:
„(11) A  befektetési vállalkozás nem köthet olyan biztosítéki megállapodást, amelynél a  biztosíték esetében 
egy harmadik fél számára lehetőség nyílhat a  biztosítékként megjelenő pénzeszköz vagy pénzügyi eszköz 
elidegenítésére a biztosítéki megállapodás részét nem képező kötelezettség kiegyenlítése érdekében, kivéve, ha ezt 
azon harmadik ország joghatóságában alkalmazandó jog írja elő, amelyben az ügyfél pénzeszközeit vagy pénzügyi 
eszközeit tartják.
(12) A befektetési vállalkozás tájékoztatja az ügyfelet arról, ha a (11) bekezdésben említett biztosítéki megállapodást 
köteles kötni, és tájékoztatja az  ügyfelet a  megállapodáshoz kapcsolódó kockázatokról is. A  tájékoztatásnak 
az ügyféllel kötendő írásos megállapodásnak is részét kell képeznie.
(13) A befektetési vállalkozás a Felügyelet, a szanálási feladatkörében eljáró MNB és a felszámolóbiztos megkeresése 
esetén rendelkezésükre bocsátja
a) az ügyfelek pénzeszközeinek és pénzügyi eszközeinek egyenlegét,
b) az  ügyfelek letétbe helyezett pénzeszközeinek és pénzügyi eszközeinek letétbe helyezésére vonatkozó 
információkat, ideértve a letéti számlák adatait és a letétkezelővel kötött megállapodás érdemi elemeit,
c) kiszervezett feladatok ismertetését és az azokat ellátó harmadik felek adatait,
d) kapcsolódó eljárásokban részt vevő kulcsfontosságú személyek nevét, ideértve a  21.  § (2)  bekezdése alapján 
kinevezett – az  ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek védelmével kapcsolatos feladatokat ellátó  – 
személy nevét is,
e) az  ügyfelek pénzeszközhöz és pénzügyi eszközhöz kapcsolódó tulajdonjogának megállapítása szempontjából 
releváns megállapodásokat.
(14) A  befektetési vállalkozás írásos elemzéssel igazolja, hogy a  tulajdonjog átruházással járó pénzügyi 
biztosítékokról szóló megállapodást érdemes és indokolt lehet kötni az olyan ügyféllel, amely vállalkozás. Az írásos 
elemzésben a befektetési vállalkozás figyelembe veszi, hogy
a) az ügyféllel szembeni kötelezettség és a tulajdonjog átruházással járó pénzügyi biztosítékok korrelációja gyenge 
legyen, valamint az ügyfél kötelezettsége tekintetében a nemteljesítés valószínűsége alacsony vagy elhanyagolható 
legyen;
b) a tulajdonjog átruházással járó pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásba tartozó pénzeszköz és pénzügyi 
eszköz értéke jelentősen magasabb (akár korlátlan is) legyen, mint az ügyfél kötelezettsége;
c) az ügyfélnek a pénzeszközei és pénzügyi eszközei kellően magas arányban legyenek a tulajdonjog átruházással 
járó pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodásokba bevonva, függetlenül az egyedi megállapodások számára és 
körére.
(15) A  befektetési vállalkozás a  tulajdonjog átruházással járó pénzügyi biztosítékokról szóló megállapodás 
megkötése előtt tájékoztatja a  szakmai ügyfelet és az  elfogadható partnert a  megállapodás kapcsán a  felmerülő 
kockázatokról és a megállapodásnak a pénzeszközre és a pénzügyi eszközre gyakorolt hatásáról.”
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75. §  A Bszt. 58. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A befektetési vállalkozás az ügyfelek pénzügyi eszközeinek saját számlára vagy más személy számlájára történő, 
jogosulatlan felhasználásának megelőzésére intézkedéseket hoz, így különösen:
a) értékpapír kölcsönbe vételére szóló megállapodás kötése vagy a pozíció lezárása az olyan ügyfelekkel, akik, vagy 
amelyek nem rendelkeznek elegendő tartalékkal a számlájukon a teljesítés időpontjában,
b) annak szoros nyomon követése, hogy a terveknek megfelelően képes-e a teljesítés időpontjában való szállításra, 
és ha ez nem lehetséges, korrekciós intézkedések meghozatala; valamint
c) a teljesítés napján és azt követően le nem szállított értékpapírok szoros nyomon követése és azonnali megkérése.
(6) A befektetési vállalkozásnak rendelkeznie kell olyan mechanizmussal, amely
a) biztosítja, hogy az ügyfél pénzügyi eszközeinek kölcsönbe vevője által nyújtott biztosíték megfelelő legyen,
b) biztosítja az ilyen biztosíték folyamatos megfelelőségének figyelemmel kísérését, és
c) biztosítja az ügyfél pénzügyi eszközeinek értékével való egyensúly fenntartásához szükséges lépések megtételét.”

76. §  A Bszt. 59. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  befektetési vállalkozásnak a  (2) és (3)  bekezdésben előírt követelmények betartását abban az  esetben is 
biztosítania kell, ha az ügyfél pénzügyi eszközének kezelésére illetve letéti őrzésére kiválasztott harmadik személy 
egy további harmadik személlyel köt megállapodást e feladatok végzésére.”

77. § (1) A Bszt. 60. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  befektetési vállalkozás az  ügyfél pénzeszközét akkor helyezheti el minősített pénzpiaci alapban, ha ehhez 
az  ügyfél kifejezetten, írásban hozzájárulását adta. A  hozzájárulás megadása előtt, a  befektetési vállalkozásnak 
tájékoztatnia kell az  ügyfelet arról, hogy a  minősített pénzpiaci alapnál elhelyezett pénzeszközöket nem 
az ügyféleszközök védelmére e törvényben meghatározott követelményeknek megfelelően tartják.”

 (2) A Bszt. 60. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a  befektetési vállalkozás az  ügyfelek pénzeszközeit a  befektetési vállalkozással egy csoporthoz tartozó 
hitelintézetnél, banknál vagy pénzpiaci alapnál helyezi el, az  ilyen csoporthoz tartozó vállalkozásnál vagy az  ilyen 
csoporthoz tartozó vállalkozásoknál elhelyezett pénzeszközök nem haladhatják meg az  összes szóban forgó 
pénzeszköz 20%-át.
(8) A  befektetési vállalkozás akkor lépheti túl a  (7)  bekezdés szerinti 20%-os korlátot, ha képes bizonyítani, hogy 
a 20%-os követelmény – tekintettel üzleti tevékenységének jellegére, nagyságrendjére és összetettségére, valamint 
a (7) bekezdésben meghatározott csoporthoz tartozó hitelintézet, bank vagy pénzpiaci alap által kínált biztonságra 
is, beleértve minden esetben, ha a  befektetési vállalkozás által tartott ügyféleszközök egyenlege alacsony  – 
aránytalan. A  befektetési vállalkozás rendszeresen, de legalább évente felülvizsgálja az  ily módon elvégzett 
értékelést, és az első értékelésről, valamint a felülvizsgált értékelésekről értesíti a Felügyeletet.”

78. § (1) A Bszt. 62. § (2) bekezdése a következő f ) ponttal egészül ki:
[Az (1)  bekezdés szerinti legkedvezőbb végrehajtás megítéléséhez a  befektetési vállalkozás a  következő szempontokat 
vizsgálja:]
„f ) a megbízás jellegét vagy bármely más, a megbízás végrehajtása szempontjából releváns megfontolást.”

 (2) A Bszt. 62. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) A  (2)  bekezdésben felsorolt tényezők fontosságának meghatározásánál a  befektetési vállalkozás a  Bizottság 
(EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 64. cikkében meghatározott szempontokat vizsgálja.”

 (3) A Bszt. 62. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtási lehetőség megállapítására vonatkozó vizsgálat során, ha 
a  megbízás több, a  befektetési vállalkozás 63.  § (1)  bekezdése szerinti szabályzatában felsorolt – a  Bizottság (EU) 
2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 64.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott – végrehajtási helyszínen 
is teljesíthető, a  befektetési vállalkozás – a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 64.  cikk 
(3)  bekezdésében foglaltakra figyelemmel – az  összehasonlításban figyelembe veszi az  egyes végrehajtási 
helyszínekhez kapcsolódó saját jutalékait és egyéb, a végrehajtással összefüggő költségeit.”

 (4) A Bszt. 62. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  befektetési vállalkozás nem fogadhat el semmilyen díjazást, kedvezményt vagy nem pénzbeli előnyt annak 
ellentételezéséül, hogy az ügyfél megbízásait egy meghatározott végrehajtási helyszínre irányítja.”
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 (5) A Bszt. 62. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  ügyfél kérésére a  befektetési vállalkozás a  végrehajtási politikában foglalt rendelkezések alkalmazásának 
bemutatásával igazolja, hogy az  ügyfél megbízását a  végrehajtási politikában foglaltaknak megfelelően hajtotta 
végre, és a Felügyelet kérésére igazolja, hogy e §-ban és a 63. §-ban foglaltaknak megfelelően járt el.”

 (6) A Bszt. 62. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  befektetési vállalkozás a  megbízás ügyfél nevében történő végrehajtását követően tájékoztatja az  ügyfelet 
a megbízás végrehajtásának helyszínéről. A befektetési vállalkozás rendszeres időközönkénti jelentésében részletezi 
az egyes pénzügyi eszközökre vonatkozóan az árat, a végrehajtás gyorsaságát és valószínűségét.”

79. §  A Bszt. 63. §-a helyébe a következő rendelkezés lép.
„63.  § (1) A  befektetési vállalkozás a  megbízás ügyfél számára következetesen legkedvezőbb végrehajtása 
érdekében követendő szabályokról – a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 66.  cikkében 
meghatározott – szabályzatot (a továbbiakban: végrehajtási politika) készít.
(2) A  végrehajtási politika valamennyi pénzügyi eszköz tekintetében információkat tartalmaz azon különféle 
kereskedési helyszínekről, ahol a  befektetési vállalkozás végrehajtja az  ügyfélmegbízásokat, valamint azon 
tényezőkről, amelyek befolyásolják a végrehajtás helyszínének megválasztását. A végrehajtási politika tartalmazza 
legalább azon helyszíneket, amelyek lehetővé teszik a befektetési vállalkozás számára, hogy következetesen a lehető 
legjobb eredményt érje el ügyfélmegbízásai végrehajtása során.
(3) A  befektetési vállalkozás megfelelően tájékoztatja ügyfeleit a  végrehajtási politikáról. A  tájékoztatás során 
világosan és kellően részletesen, az  ügyfelek által könnyen értelmezhető módon ismerteti, hogy a  befektetési 
vállalkozás hogyan fogja végrehajtani ügyfelei megbízásait. A  befektetési vállalkozás beszerzi ügyfelei előzetes 
egyetértését a végrehajtási politikához.
(4) Ha a végrehajtási politika rendelkezik arról a  lehetőségről, hogy az ügyfélmegbízásokat kereskedési helyszínen 
kívül is végre lehet hajtani, a  befektetési vállalkozásnak mindenképpen tájékoztatnia kell ügyfeleit erről 
a lehetőségről. Mielőtt a befektetési vállalkozás az ügyfél megbízásait kereskedési helyszínen kívül végrehajtaná, be 
kell szereznie ügyfelei kifejezett hozzájárulását. A befektetési vállalkozás ezt a hozzájárulást megszerezheti általános 
megállapodás formájában vagy az egyes ügyletek vonatkozásában.
(5) Az  ügyfélmegbízásokat végrehajtó befektetési vállalkozás minden eszközosztály tekintetében éves alapon 
összesíti és közzéteszi a kereskedési volumen szerinti első öt kereskedési helyszínt azok közül, amelyeken az előző 
évben ügyfélmegbízásokat végrehajtott, adatokat szolgáltatva egyúttal a végrehajtás minőségéről is.
(6) Az  ügyfélmegbízásokat végrehajtó befektetési vállalkozás figyelemmel kíséri a  végrehajtási politika 
hatékonyságát annak érdekében, hogy az  esetleges hiányosságokat azonosítsa, és adott esetben orvosolja. 
Rendszeresen értékeli, hogy a  végrehajtási politikában foglalt végrehajtási helyszínek a  legjobb eredményt 
biztosítják-e az  ügyfél számára, illetve hogy meg kell-e változtatnia a  megbízások végrehajtására vonatkozó 
szabályait, tekintetbe véve többek között az (5) bekezdés és a 62. § (8) bekezdése szerint közzétett tájékoztatást is. 
A befektetési vállalkozás értesíti azon ügyfeleit a megbízások végrehajtására vonatkozó szabályai vagy végrehajtási 
politikája bármely lényeges változásáról, akikkel az adott időpontban ügyfélkapcsolatban áll.”

80. §  A Bszt. 64. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem kell a (3) bekezdésben foglaltakat teljesíteni abban az esetben, ha az ügyfél által adott megbízás az adott 
kereskedési helyszínen a  600/2014/EU rendelet 4.  cikkében megállapított szokásos piaci nagyságrendhez képest 
nagyobb limitáras megbízás.
(5) A befektetési vállalkozás az  (1)–(4) bekezdésben foglaltakat a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 67. és 70. cikkében meghatározott rendelkezések figyelembevételével teljesíti.”

81. §  A Bszt. 65. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„65. § A befektetési vállalkozás
a) a megbízások összevonása és allokációja esetében a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
68. cikkében meghatározott előírások,
b) a saját számlás ügyletek összevonása és allokációja esetében a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 69. cikkében meghatározott előírások
szerint jár el.”
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82. §  A Bszt. 67. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„67. § (1) A befektetési vállalkozás az általa a befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében – kivéve a portfólió-
kezelési tevékenységet – végrehajtott megbízást követően a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 59. és 61.  cikkében meghatározottaknak megfelelően tartós adathordozón haladéktalanul tájékoztatja 
az ügyfelet a megbízás végrehajtásáról és a megbízás végrehajtásával kapcsolatos információkról.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltakat nem kell alkalmazni abban az  esetben, ha az  ügyfél nevében végrehajtott 
megbízás az ügyféllel kötött – az Fhtv.-nek megfelelően nyújtott – jelzáloghitel szerződés finanszírozását biztosító 
jelzáloglevéllel kapcsolatos.”

83. §  A Bszt. 68. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„68.  § A  befektetési vállalkozás, amely a  befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében portfóliókezelési 
tevékenységet végez, az  ügyfél számára a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 60.  és 
62.  cikkében meghatározott időközönként és tartalommal a  tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozóan 
jelentést készít, és azt tartós adathordozón az  ügyfél rendelkezésére bocsátja a  tárgyidőszakot követő hónap 
10. munkanapjáig.”

84. §  A Bszt. 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69.  § A  befektetési vállalkozás a  befektetési szolgáltatási tevékenysége keretében kezelt, az  ügyfél tulajdonában 
lévő vagy őt megillető pénzügyi eszközről és pénzeszközről a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 63.  cikkében meghatározott időközönként és tartalommal a  tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozóan 
jelentést készít, és azt tartós adathordozón az  ügyfél rendelkezésére bocsátja a  tárgyidőszakot követő hónap 
10. munkanapjáig.”

85. §  A Bszt. 73. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„73.  § (1) A  rendszeres internalizáló fogalmának 4.  § (2)  bekezdés 56.  pontja szerinti meghatározásában szereplő 
gyakoriság és rendszeresség teljesülését azon tőzsdén kívüli kötések számával kell mérni, amelyeket a befektetési 
vállalkozás az adott pénzügyi eszközt illetően az ügyfélmegbízások végrehajtásakor saját számlára teljesít.
(2) A jelentős nagyságrendet
a) a  befektetési vállalkozás által egy adott pénzügyi eszköz tekintetében végzett tőzsdén kívüli kereskedésnek 
az összes kereskedéshez viszonyított méretével vagy
b) az adott pénzügyi eszközt illetően a befektetési vállalkozás által végzett tőzsdén kívüli kereskedésnek az Európai 
Unión belüli összes kereskedéshez viszonyított méretével
kell mérni.
(3) Ahhoz, hogy egy befektetési vállalkozás rendszeres internalizálónak minősüljön, mindkét előre meghatározott 
küszöbértéket – azaz egyrészről a gyakoriság és rendszeresség küszöbértékét, másrészről a jelentős nagyságrendre 
vonatkozó küszöbértéket is – túl kell lépnie, vagy úgy kell döntenie, hogy részt vesz a  rendszeres internalizálókra 
vonatkozó rendszerben.
(4) Az  egyes pénzügyi eszközök tekintetében egy befektetési vállalkozás rendszeres internalizálónak a  Bizottság 
(EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 12–17.  cikkében meghatározott feltételek esetén minősül. 
Az a befektetési vállalkozás, amely rendszeres internalizálónak minősül, ezt bejelenti a Felügyeletnek.”

86. §  A Bszt. 76. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„76.  § Ha a  befektetési vállalkozás befektetési elemzést végez, a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 36. és 37 cikkében meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el.”

87. §  A Bszt. XIV. Fejezete a következő alcímmel egészül ki:
„További befektetési szolgáltatási tevékenységekre és kiegészítő szolgáltatásokra vonatkozó 
szabályok
„78/A.  § A  befektetési vállalkozás a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 38–43.  cikkében 
meghatározott rendelkezéseknek megfelelően jár el egyes további befektetési szolgáltatási tevékenységek végzése 
és kiegészítő szolgáltatások nyújtása – így többek között az  5.  § (1)  bekezdés f ) és g)  pontjában, valamint az  5.  § 
(2) bekezdés c) pontjában foglalt tevékenységek végzése – esetében.”
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88. § (1) A Bszt. 79. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatási tevékenységét, kiegészítő szolgáltatását vagy bármely 
e  törvény hatálya alá nem tartozó tevékenységét vagy szolgáltatását a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 2. cikk 3. pontja szerinti meghatározás figyelembevételével kiszervezheti.”

 (2) A Bszt. 79. § (3)–(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  befektetési vállalkozás kritikus vagy fontos operatív funkcióját szervezi ki, minden észszerű intézkedést 
meghoz az  indokolatlan további működési kockázat elkerülésére. Kritikus vagy fontos operatív funkciók 
kiszervezése nem sértheti lényegesen a  befektetési vállalkozás belső ellenőrzésének végrehajthatóságát, illetve 
a Felügyelet feladatainak ellátását.
(4) A kritikus vagy fontos operatív funkciók kiszervezése során a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 31. cikkében meghatározott rendelkezéseket kell betartani.
(5) A befektetési vállalkozás harmadik országban székhellyel rendelkező személlyel vagy szervezettel akkor köthet 
kiszervezésre irányuló megállapodást, ha a  (3)  bekezdésben foglalt követelményeknek való megfelelés mellett 
a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 32.  cikkében meghatározott rendelkezéseket is 
betartja.
(6) A (3) és (4) bekezdés alkalmazásában kritikus vagy fontos operatív funkciónak minősül a Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete 30. cikk (1) bekezdésében meghatározott funkció.
(7) Nem minősül a  (3) és (4)  bekezdés alkalmazásában kritikus vagy fontos operatív funkciónak a  Bizottság (EU) 
2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 30. cikk (2) bekezdésében meghatározott funkció.”

89. §  A Bszt. 80. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  kiszervezésről szóló megállapodásban a  (2)  bekezdés b)  pontjában foglalt jogok és kötelezettségek között 
a felek rendelkeznek legalább
a) a kiszervezett tevékenység végzése értékelésének rendszerességéről és módjáról,
b) a 81. § szerinti értékelés során feltárt hiányosságok rendezésének szabályairól,
c) a  Felügyelet ellenőrzési eljárásához a  befektetési vállalkozás számára szükséges információ- és adatszolgáltatás 
rendjéről és módjáról,
d) a kiszervezett tevékenységet végző személy vagy szervezet felügyeleti hatósággal történő együttműködésének 
kötelezettségéről, és
e) a  kiszervezett tevékenység végzésének feltételeiben bekövetkezett változás befektetési vállalkozás felé történő 
jelentésének módjáról.”

90. §  A Bszt. 81. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A befektetési vállalkozás a kiszervezésről szóló megállapodás tárgyát képező tevékenysége vagy szolgáltatása 
megfelelő színvonalú ellátása érdekében folyamatosan értékeli a  kiszervezésről szóló megállapodásban foglaltak 
teljesülését.
(2) Ha a befektetési vállalkozás a kiszervezésről szóló megállapodásban foglaltak megsértését állapítja meg,
a) felszólítja a kiszervezést végzőt a szerződésszerű teljesítésre, vagy
b) ha a szerződésszerű állapot nem állítható helyre, felmondja a kiszervezésről szóló megállapodást.”

91. §  A Bszt. 82. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  árutőzsdei szolgáltató az  árutőzsdei szolgáltatása keretében, a  (3)  bekezdésben foglalt kivétellel, 
a  szerződéskötést megelőzően – a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 44.  cikkében 
meghatározott rendelkezések figyelembevételével – tájékoztatja a leendő szerződő felet
a) az árutőzsdei szolgáltatóra vonatkozó alapvető tudnivalókról,
b) az árutőzsdei szolgáltató működésének és tevékenységeinek szabályairól,
c) a  leendő szerződő fél tulajdonában lévő vagy őt megillető árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszköz 
kezelésének szabályairól,
d) a  szerződésben foglalt ügyletben érintett árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszközzel kapcsolatos 
tudnivalókról,
e) a  szerződésben foglalt ügylettel kapcsolatos tudnivalókról, ideértve az  ügyletet érintő nyilvános információkat, 
valamint az ügylet kockázatát,
f ) a végrehajtási helyszínekről,
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g) a  szerződéskötéshez, valamint – egy korábban megkötött és hatályban lévő szerződés (a  továbbiakban: 
keretszerződés) létrehozatala esetében – az  egyes ügyletek megkötéséhez kapcsolódó költségről, díjról, amely 
a leendő szerződő felet terheli.”

92. §  A Bszt. 84. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„84.  § Az  árutőzsdei szolgáltató az  árutőzsdei szolgáltatása keretében, a  szerződéskötést megelőzően tájékozódik 
a  leendő szerződő félnek az  árutőzsdei szolgáltatás tárgyát képező eszközzel, a  szerződésben szereplő ügylettel, 
ezen ügyletek kockázataival kapcsolatos ismereteiről, valamint a teherviselő képességéről (megfelelési teszt).”

93. §  A Bszt. 86. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„86. § Az árutőzsdei szolgáltató az 55. §-ban foglaltak szerinti nyilvántartást vezet és a nyilvántartásában szereplő 
adatokat a szerződés teljesítésétől, illetve annak megszűnésétől számított öt évig megőrzi.”

94. §  A Bszt. 95. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„95.  § A  befektetési vállalkozás mindenkor megfelel a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
22. cikkében foglalt követelményeknek.”

95. §  A Bszt. 96. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„96. § (1) Az árutőzsdei szolgáltató a belső ellenőrzési szervezeti egység hatásköréről, feladatáról és a belső ellenőrre 
vonatkozó szakmai követelményekről szabályzatot készít.
(2) A belső ellenőr az (1) bekezdés szerinti szabályzat alapján
a) vizsgálja és értékeli az  árutőzsdei szolgáltató irányítási és ellenőrzési rendszereinek, eljárási szabályainak 
célszerűségét és eredményességét, valamint ezeknek az  árutőzsdei szolgáltató működésére és tevékenységére 
irányadó szabályzatokban foglaltakkal való összhangját,
b) ajánlásokat fogalmaz meg az a) pontban meghatározott vizsgálat eredményének megfelelően,
c) ellenőrzi a b) pont szerinti ajánlásaiban foglaltak megvalósítását, és
d) jelentést készít az árutőzsdei szolgáltató igazgatósága és felügyelő bizottsága számára.”

96. §  A Bszt. 100. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„100. § A befektetési vállalkozás biztosítja a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel összhangban álló, annak 
alkalmazását előmozdító, a 4. mellékletben meghatározott elveknek megfelelő, valamint a Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete 27. cikkével összhangban álló javadalmazási politika és gyakorlat megvalósítását.”

97. §  A Bszt. 108. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„108.  § A  befektetési vállalkozással összefüggésben a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
2. cikk 1. pontjában meghatározott releváns személy a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
28.  cikkében meghatározott személyes ügyleteire a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
29. cikkében meghatározott rendelkezéseket alkalmazza.”

98. §  A Bszt. 110. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„110. § (1) A befektetési vállalkozás – a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 33–35. cikkében 
meghatározottak figyelembevételével – feltárja, megelőzi és kezeli
a) a befektetési vállalkozás, vezető állású személye, alkalmazottja, függő ügynöke vagy bármely hozzájuk ellenőrzés 
révén közvetlenül vagy közvetetten kapcsolódó személy és ügyfeleik, vagy
b) a befektetési vállalkozás valamely ügyfele és egy másik ügyfele között
a befektetési és kiegészítő szolgáltatások vagy ezek kombinációi nyújtása során esetleg felmerülő, az ügyfél számára 
hátrányos érdek-összeütközéseket, beleértve a harmadik felek által nyújtott ösztönzők elfogadásából, a befektetési 
vállalkozás saját díjazásából és egyéb ösztönző struktúrákból adódó összeférhetetlenségeket is.
(2) A  befektetési vállalkozás az  ügyfél számára hátrányos érdek-összeütközések elkerülése, feltárása és kezelése 
céljából – a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 34. cikkében meghatározott – szabályzatot 
készít (a továbbiakban: összeférhetetlenségi politika), amelyet az igazgatóság, illetőleg az igazgatótanács hagy jóvá. 
Amennyiben a befektetési vállalkozás egy csoport tagja, az összeférhetetlenségi politika figyelembe veszi a csoport 
többi tagjának üzleti tevékenységéből és szerkezetéből következő érdek-összeütközéseket is.”
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99. §  A Bszt. 116/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„116/A.  § (1) Ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő 
szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó – a  befektetési vállalkozással, az  árutőzsdei 
szolgáltatóval vagy a  közvetítővel munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló – 
természetes személyekről a  befektetési vállalkozás, az  árutőzsdei szolgáltató vagy a  közvetítő belső nyilvántartást 
vezet.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti személyekről vezetett belső nyilvántartásba a  befektetési vállalkozás, az  árutőzsdei 
szolgáltató vagy a közvetítő azt a személyt jegyzi be, aki
a) büntetlen előéletű; és nem áll foglalkozástól eltiltó jogerős bírói ítélet hatálya alatt,
b) ellene a  Felügyelet öt éven belül nem alkalmazott végleges nyilvános határozatban megállapított, 
figyelmeztetésnél súlyosabb szankciót;
c) rendelkezik az  e  törvényben meghatározott szakmai képesítéssel, illetve az  e  törvény felhatalmazása alapján 
kiadott MNB rendeletben meghatározott szakmai képességekkel és kompetenciákkal.”

100. § (1) A Bszt. 123. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az adatszolgáltatási tevékenységet végző APA, ARM és CTP, a 154/I. §-ban meghatározott vezető testületének 
tagjaiban bekövetkezett változást a  (4)  bekezdés d)  pontjában meghatározottaknak megfelelően bejelenti 
a Felügyeletnek, és ezzel egyidejűleg közzéteszi azt.”

 (2) A Bszt. 123. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(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 a részére, amelyen az árualapú 
származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel, illetve ezek származtatott eszközeivel kereskednek vagy
b) amennyiben az  árualapú származtatott termékekkel, a  kibocsátási egységekkel, illetve ezek származtatott 
eszközeivel több – különböző EGT-államban lévő – kereskedési helyszínen kereskednek jelentős nagyságrendben, 
annak a  kereskedési helyszínnek a  hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának (központi illetékes hatóság) 
a részére, ahol a legnagyobb mértékű forgalom bonyolódik
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 
rendelet 8. cikkével.
(11) A 600/2014/EU rendelet 23. és 28. cikkében előírt kereskedési kötelezettség tárgyát képező pénzügyi eszközök 
tekintetében minden kereskedési helyszín és rendszeres internalizáló, egyéb pénzügyi eszközök tekintetében 
pedig minden kereskedési helyszín legalább évente egyszer díjazás nélkül nyilvánosságra hozza az ügyletek – adott 
helyszínen történt – végrehajtásának minőségével kapcsolatos adatokat.”

101. §  A Bszt. HETEDIK RÉSZÉNEK címe helyébe a következő cím lép:
„HETEDIK RÉSZ 
A MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZER, A SZERVEZETT KERESKEDÉSI RENDSZER, 
VALAMINT AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK SZABÁLYAI”

102. §  A Bszt. XXIII. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„XXIII. FEJEZET 
A MULTILATERÁLIS KERESKEDÉSI RENDSZER ÉS A SZERVEZETT KERESKEDÉSI RENDSZER 
MŰKÖDTETÉSÉNEK FELTÉTELEI”

103. §  A Bszt. 142. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„142.  § (1) Multilaterális kereskedési rendszert (a  továbbiakban: MTF) és szervezett kereskedési rendszert 
(a továbbiakban: OTF) befektetési vállalkozás vagy piacműködtető működtethet.
(2) MTF és OTF az e törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén működtethető.
(3) Harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás MTF, illetve OTF működtetését Magyarország 
területén csak fióktelepén keresztül végezheti.
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(4) A  más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás és piacműködtető MTF, illetve OTF 
működtetését határon átnyúló tevékenységként vagy fióktelepén keresztül végezheti.”

104. §  A Bszt. 143. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„143. § (1) MTF és OTF – figyelemmel a (2) és (3) bekezdésben foglaltakra – a Felügyelet e törvény szerinti engedélye 
alapján működtethető.
(2) Harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepe MTF-et, illetve OTF-et akkor 
működtethet, ha rendelkezik a  székhelye szerinti állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának az  adott 
tevékenység végzésére jogosító engedélyével.
(3) A  más EGT-államban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás és piacműködtető Magyarország területén 
MTF illetve OTF működtetését határon átnyúló tevékenységként vagy fióktelepén keresztül akkor végezheti, ha 
rendelkezik a hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnak az adott tevékenység végzésére jogosító engedélyével.”

105. §  A Bszt. 144. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„144. § (1) A befektetési vállalkozás és a piacműködtető – a 17. §-nak, 17/A. §-nak, a 18. §-nak, a VI/A. Fejezetnek, 
az 55. §-nak, valamint az 56. §-nak való megfelelés mellett – olyan kereskedési, nyilvántartási rendszerrel, eljárással 
és szervezeti megoldással rendelkezik, amely biztosítja
a) a  kereskedési rendszer technikai működtetésének megalapozott irányítását és a  kereskedési rendszerhez való 
megkülönböztetés-mentes hozzáférést,
b) a tisztességes, megbízható és átlátható ajánlattételi rendet és hatékony áralakulást,
c) a  Tpt. 316/A.  §-ában foglalt, a  rendszerek rugalmasságára, a  szüneteltetési mechanizmusokra, valamint 
az elektronikus kereskedésre vonatkozó előírásoknak való megfelelést,
d) a Tpt. 316/B. §-ában foglalt, az árlépésközre vonatkozó előírásoknak való megfelelést,
e) az e törvényben meghatározott kereskedésre, valamint a kereskedésben való részvételre vonatkozó szabályoknak 
történő megfelelést.
(2) A  befektetési vállalkozás és a  piacműködtető a  kereskedési rendszer meghibásodása vagy leállása, valamint 
a  kereskedési rendszer működését veszélyeztető körülmények felmerülésének esetére üzletmenet folytonossági 
tervet készít, amelyet legalább évente felülvizsgál.
(3) A  befektetési vállalkozás és a  piacműködtető az  MTF illetve az  OTF működtetésével összefüggően keletkező 
károk fedezetére káreseményenként legalább százmillió forint, és évente összesen legalább százötvenmillió forint 
összegű felelősségbiztosítással rendelkezik.”

106. §  A Bszt. a következő 144/A. és 144/B. §-sal egészül ki:
„144/A.  § (1) Ha a  befektetési vállalkozás vagy piacműködtető olyan MTF-et illetve OTF-et működtet, amelyen 
árualapú származtatott termékekkel kereskednek, pozíciókezelési kontrollmechanizmust alkalmaz.
(2) A pozíciókezelési kontrollmechanizmus legalább az alábbi hatásköröket foglalja magában:
a) a tagok és ügyfelek nyitott pozícióinak nyomon követése;
b) hozzáférés a  tagoktól és ügyfelektől származó mindazon információkhoz – így többek között minden 
dokumentumhoz is –, amelyek a vállalt pozíció vagy kitettség nagyságára és rendeltetésére vonatkoznak, továbbá 
a  tényleges tulajdonosokra, bármely együttes fellépéssel kapcsolatos megegyezésre, valamint az  alapul szolgáló 
eszközök piacán meglévő bármely kapcsolódó eszközre vagy kötelezettségre vonatkozó információkhoz;
c) egy adott tag, illetve ügyfél kötelezése arra, hogy – a konkrét esettől függően 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.
(3) A  pozíciókezelési kontrollmechanizmusnak átláthatónak és megkülönböztetés-mentesnek kell lennie, 
meghatározva, hogy hogyan alkalmazandó az  érintett tagokra és ügyfelekre, valamint figyelembe véve a  piaci 
szereplők jellegét és összetételét és azt, hogy hogyan használják a kereskedésbe bevont ügyleteket.
(4) Az MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozásnak vagy piacműködtetőnek részletesen tájékoztatnia 
kell a Felügyeletet az általa alkalmazott pozíciókezelési kontrollmechanizmusról.
144/B.  § (1) Ha a  befektetési vállalkozás vagy piacműködtető olyan MTF-et, illetve OTF-et működtet, amelyen 
árualapú származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel vagy azok származtatott eszközeivel 
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kereskednek, heti jelentést hoz nyilvánosságra az  MTF-en, illetve OTF-en kereskedett árualapú származtatott 
termékekre, kibocsátási egységekre, vagy az  azok származtatott eszközeire vonatkozóan a  személyek különböző 
kategóriái szerint összesített pozíciókról, megjelölve a  hosszú és rövid pozíciók e  kategóriák szerinti számát, 
az előző jelentés óta abban bekövetkezett változásokat, az összes nyitott pozíció százalékos arányát kategóriánként 
és a  pozícióbirtokosok számát kategóriánként. A  kategóriánkénti bontást a  (4)  bekezdésnek megfelelően kell 
értelmezni.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti heti jelentésre vonatkozó kötelezettséget csak abban az  esetben kell teljesíteni, ha 
a személyek száma, és a nyitott pozícióik mértéke is meghaladja a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 83.  cikkében meghatározott minimális küszöbértékeket. Ez  esetben a  heti jelentést a  Felügyeletnek és 
az Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak is meg kell küldeni.
(3) Ha a  befektetési vállalkozás vagy piacműködtető olyan MTF-et, illetve OTF-et működtet, amelyen árualapú 
származtatott termékekkel vagy kibocsátási egységekkel vagy azok származtatott eszközeivel kereskednek, 
legalább naponta egyszer átadja a  Felügyeletnek az  MTF-en, illetve OTF-en jelen lévő összes személy – többek 
között a tagok vagy résztvevők és azok ügyfelei – pozícióinak teljes körű bontását.
(4) A  valamely árualapú származtatott termékben vagy kibocsátási egységben vagy annak származtatott 
eszközében pozícióval rendelkező személyeket az MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozásnak vagy 
piacműködtetőnek a főtevékenységük jellegének megfelelően és az esetleges vonatkozó engedélyeket figyelembe 
véve, az alábbiak szerint kell csoportosítania:
a) befektetési vállalkozások vagy hitelintézetek,
b) a Kbftv. szerinti befektetési alapok,
c) egyéb pénzügyi intézmények, ideértve a  Bit. szerinti biztosítókat és viszontbiztosítókat és a  a foglalkoztatói 
nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény szerinti foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményeket,
d) a  tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a  központi szerződő felekről és a  kereskedési adattárakról szóló 
Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelet 2.  cikk 8.  pontjában meghatározott nem 
pénzügyi szerződő felek,
e) a  kibocsátási egységek vagy azok származtatott termékei esetében az  üvegházhatású gázok közösségi 
kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 
2012. évi CCXVII. törvény szerinti üzemeltetők.
(5) Az (1) és a (3) bekezdésben említett bontásokban meg kell különböztetni:
a) az  olyan pozíciókat, amelyekre vonatkozóan megállapították, hogy objektíven mérhető módon csökkentik 
a közvetlenül a kereskedelmi tevékenységekkel kapcsolatos kockázatokat; valamint
b) egyéb pozíciókat.
(6) Az (1) és (3) bekezdésnek való megfelelés lehetővé tétele érdekében az MTF tagjai és az OTF résztvevői az MTF-et, 
illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozásnak vagy piacműködtetőnek legalább naponta bejelentik saját 
maguk, valamint ügyfeleik által és azok ügyfelei által – a végső ügyfél eléréséig – az adott MTF-en, illetve OTF-en 
végrehajtott ügyletek révén tartott pozíciók adatait.”

107. §  A Bszt. 145. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„145.  § A  befektetési vállalkozás és a  piacműködtető az  MTF, illetve az  OTF működtetéséért felelős vezetőt 
(a  továbbiakban: működtetési vezető) választ, aki felelős a  multilaterális kereskedési rendszer működtetésére 
vonatkozó jogszabályokban és szabályzatokban foglaltak betartásáért, valamint kapcsolatot tart fenn 
a Felügyelettel.”

108. §  A Bszt. XXIII. Fejezete a következő 145/A. §-sal egészül ki:
„145/A.  § (1) Az  MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető hatékony 
mechanizmust és eljárást dolgoz ki és tart fenn az  MTF vagy az  OTF szabályzatainak a  tagok, résztvevők vagy 
felhasználók általi betartásának rendszeres figyelemmel kísérésére, valamint biztosítja az  ehhez szükséges 
forrásokat.
(2) Az MTF-et, illetve az OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető figyelemmel kíséri a tagjai, 
résztvevői vagy felhasználói által a  kereskedési rendszer keretében elküldött megbízásokat és törléseket, illetve 
az  általuk végrehajtott ügyleteket annak érdekében, hogy azonosítsa e  szabályok megsértését, a  szabálytalan 
kereskedési feltételeket és az  olyan magatartást, amely az  596/2014/EU rendelet által tiltott magatartásra utalhat 
egy pénzügyi eszközzel kapcsolatban.
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(3) Az  MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető a  Bizottság (EU) 2017/565 
felhatalmazáson alapuló rendelete 81–82.  cikkében meghatározottak figyelembevételével haladéktalanul értesíti 
a  Felügyeletet, ha szabályai jelentős megsértését, szabálytalan kereskedési feltételeket, az  596/2014/EU rendelet 
által tiltott magatartásra utaló magatartást vagy rendszerzavarokat tapasztal valamely pénzügyi eszközzel 
kapcsolatban.
(4) A  Felügyelet a  (3)  bekezdésben említett információt haladéktalanul az  Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
és az  Európai Unió más tagállamainak hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságai rendelkezésére bocsátja. 
Az  értesítés előtt a  Felügyelet meggyőződik az  596/2014/EU rendelet által tiltott magatartásra utaló magatartás 
valódiságáról.
(5) Az MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető indokolatlan késedelem nélkül 
eljuttatja a vonatkozó információkat az MTF-en vagy OTF-en elkövetett piaci visszaélésekkel kapcsolatos vizsgálat és 
vádemelés tekintetében hatáskörrel rendelkező hatósághoz és támogatja az erre vonatkozó hatósági eljárásokat.”

109. §  A Bszt. XXIV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„AZ MTF ÉS AZ OTF MŰKÖDTETÉSÉNEK ENGEDÉLYEZÉSE”

110. §  A Bszt. 146. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„146. § (1) Az MTF, illetve az OTF működtetési tevékenység végzésére jogosító engedély kiadására a 27–31. §-ban 
foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az  MTF, illetve az  OTF legalább három ténylegesen aktív taggal illetve résztvevővel vagy felhasználóval 
rendelkezik, amelyeknek lehetősége van a többiekkel való kölcsönös együttműködésre az árképzés terén.”

111. §  A Bszt. 147. §-ának helyébe a következő rendelkezés lép:
„147.  § A  kérelmező az  5.  § (1)  bekezdés h), illetve i)  pontjában foglalt tevékenység végzésére jogosító engedély 
iránti kérelméhez a 28. §-ban foglaltakon túl mellékeli
a) a 150. § (1) bekezdésében meghatározott szabályzatok tervezetét,
b) azon feltételeket, amelyek teljesítése esetén egy adott pénzügyi eszközzel az MTF-en, illetve az OTF-en kereskedni 
lehet,
c) az  MTF-fel, illetve az  OTF-fel és az  e  kereskedési helyszíneken történő kereskedéssel összefüggő nyilvánosan 
hozzáférhető információk körének leírását és a nyilvánosságra hozatal módját,
d) az MTF, illetve az OTF tagjaira, illetve résztvevőire vonatkozó feltételek ellenőrzésének eljárásrendjét,
e) azon eljárás leírását, amely a  bennfentes kereskedelem, piacbefolyásolás megelőzését, illetve azonosítását 
szolgálja,
f ) azon eljárás bemutatását, amely biztosítja az MTF, illetve az OTF, a tulajdonosaik, vagy az MTF-et, illetve az OTF-et 
működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető és az MTF, illetve az OTF hatékony és eredményes működése 
közötti érdekütközések következtében esetleg felmerülő – az MTF, illetve az OTF működtetését vagy a tagokat vagy 
résztvevőket és felhasználókat érintő – lehetséges káros következményeknek az azonosítását és kezelését,
g) azon eljárás bemutatását, amely biztosítja a  Tpt. 316/A.  §-ában foglalt, a  rendszerek rugalmasságára, 
a szüneteltetési mechanizmusokra, valamint az elektronikus kereskedésre vonatkozó előírásoknak való megfelelést,
h) azon eljárás bemutatását, amely biztosítja a Tpt. 316/B.  §-ában foglalt, az  árlépésközre vonatkozó előírásoknak 
való megfelelést,
i) a működtetési vezető nevét,
j) a  kereskedés lebonyolításához szükséges, rendelkezésre álló vagy beszerezni kívánt tárgyi, technikai eszközök 
megjelölését, részletes leírását,
k) azokat az  igazolásokat, amelyek a  rendszer biztonságát és megbízhatóságát, valamint az  üzletfolytonosságot 
biztosítják, valamint az adatok bizalmas és teljes körű kezelését garantálják,
l) az MTF, illetve az OTF meghibásodásának, leállásának, valamint a kereskedési rendszer működését veszélyeztető 
körülmények felmerülésének esetére készített üzletmenet folytonossági tervet,
m) a 144. § (3) bekezdésében meghatározott felelősségbiztosítási szerződést,
n) a befektetési vállalkozás vagy a piacműködtető és az MTF, illetve az OTF tagja, illetve résztvevője között kötendő 
mintaszerződés tervezetét,
o) az  MTF, illetve az  OTF tagja illetve résztvevője számára nyújtandó információk tartalmára és 
az információtovábbítás módjára vonatkozó eljárási rendet és
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p) az  információk továbbításra használt eszközök biztonságát garantáló, az  adatsérülést és a  jogosulatlan 
hozzáférést megelőző megoldások, illetve az  ehhez szükséges erőforrások és tartalékrendszerek bemutatását, 
amennyiben az MTF, illetve az OTF a befektetési vállalkozás nevében ügyletbejelentést tesz a Felügyelet részére.”

112. §  A Bszt. a következő 147/A. §-sal egészül ki:
„147/A.  § A  befektetési vállalkozás vagy piacműködtető az  5.  § (1)  bekezdés h)  pontjában foglalt tevékenység 
végzésére jogosító engedély iránti kérelméhez a 147. §-ban foglaltakon túl mellékeli
a) a végrehajtott ügyletek elszámolásának és teljesítésének módját,
b) a  multilaterális kereskedési rendszerben végrehajtott ügyletek elszámolásának és teljesítésének biztosítása 
céljából kötött megállapodás másolatát.”

113. §  A Bszt. XXIV. Fejezete a következő 149/A. §-sal egészül ki:
„149/A.  § (1) Az  MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető részletesen 
tájékoztatja a  Felügyeletet az  MTF, illetve az  OTF működéséről, ezen belül – a  154/B.  § és a  154/D.  § sérelme 
nélkül  – bármely, ugyanezen befektetési vállalkozás vagy piacműködtető tulajdonában lévő szabályozott piaccal, 
MTF-fel, OTF-fel vagy rendszeres internalizálóval való kapcsolatáról, az ezekben való részesedéséről, valamint tagjai, 
résztvevői illetve felhasználói listájáról.
(2) A  Felügyelet az  (1)  bekezdésben foglalt információkat kérésre az  Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
rendelkezésére bocsátja.
(3) A  Felügyelet értesíti az  Európai Értékpapír-piaci Hatóságot az  általa a  befektetési vállalkozásnak vagy 
piacműködtetőnek kiadott MTF- vagy OTF-engedélyről.”

114. §  A Bszt. a következő XXIV/A. Fejezettel egészül ki:
„XXIV/A. FEJEZET 
A KERESKEDÉS FELFÜGGESZTÉSE VAGY A KERESKEDÉSBŐL VALÓ TÖRLÉS MTF-EN VAGY OTF-EN
149/B. § (1) Az MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető felfüggesztheti vagy 
törölheti a kereskedésből azt a pénzügyi eszközt, amely nem felel meg az MTF vagy az OTF szabályzatának, kivéve, 
ha ez a felfüggesztés vagy törlés jelentősen sértené a befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését.
(2) A  felfüggesztést vagy törlést elrendelő befektetési vállalkozás vagy piacműködtető adott esetben 
felfüggeszti vagy törli az  adott pénzügyi eszközhöz kapcsolódó vagy azon mint alapterméken alapuló, a  Bszt. 
6.  § d)–k)  pontjában meghatározott származtatott eszközt (a  továbbiakban: kapcsolódó származtatott eszköz) 
is. A  befektetési vállalkozás vagy piacműködtető nyilvánosságra hozza a  felfüggesztésre vagy törlésre vonatkozó 
határozatát, és tájékoztatja erről a Felügyeletet.
(3) A  további, kereskedésben érintett magyarországi székhelyű MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető, továbbá rendszeres internalizáló is felfüggesztést vagy törlést ír elő a  Felügyelet 
rendelkezéseinek megfelelően ugyanazon pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó származtatott eszköz vonatkozásában.
(4) A  magyarországi székhelyű MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető, 
továbbá rendszeres internalizáló is felfüggesztést vagy törlést ír elő a  Felügyelet rendelkezéseinek megfelelően 
azon pénzügyi eszközre vagy kapcsolódó származtatott eszközre, amelyre vonatkozóan másik EGT-állam hatáskörrel 
rendelkező felügyeleti hatósága felfüggesztést vagy törlést rendelt el bármely kereskedési helyszínen vagy 
rendszeres internalizáló vonatkozásában.
(5) E Fejezet rendelkezései megfelelően alkalmazandók a felfüggesztés visszavonása esetén.
(6) A befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését jelentősen sértő körülmények meghatározása a Bizottság 
(EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 80. cikkében foglaltak figyelembevételével történik.”

115. §  A Bszt. XXV. Fejezetének címe helyébe a következő cím lép:
„AZ MTF MŰKÖDÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI”

116. §  A Bszt. 150. § (2) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  MTF tagja az  a  befektetési vállalkozás, hitelintézet és egyéb személy vagy szervezet lehet, amely megfelel 
a szabályozott piaci tagságra a Tpt.-ben előírt feltételeknek.”
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117. §  A Bszt. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„151.  § (1) Az  MTF-en történő kereskedésre, az  ügyletek végrehajtására – a  (2)  bekezdésben foglalt kivétellel  – 
az e törvényben foglaltakat, valamint az e törvényben meghatározott szabályzatokban foglaltakat kell alkalmazni.
(2) Nem kell alkalmazni a 40–51. §-ban, valamint a 61–64. §-ban foglaltakat
a) azon ügyletek esetében, amelyek végrehajtására az  MTF-en, az  MTF-re irányadó szabályok alapján, az  MTF 
tagjai vagy résztvevői között kerül sor, ide nem értve azt az  esetet, amikor az  ügylet végrehajtására a  befektetési 
vállalkozás ügyfelének megbízása alapján kerül sor, és
b) az MTF és tagjai vagy résztvevői között e minőségükben létrejövő kapcsolatban.
(3) Az  MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető olyan kereskedési rendszerrel, eljárással és 
szervezeti megoldással rendelkezik, amely biztosítja
a) a működését veszélyeztető összes lényeges kockázat azonosítását, kezelését és az ilyen kockázatok csökkentését,
b) a végrehajtott ügyletek biztonságos, hatékony és megfelelő időben történő elszámolását, teljesítését,
c) azt, hogy az engedélyezés időpontjában és folyamatosan rendelkezzen elegendő pénzügyi forrással, tekintettel 
az MTF-en kötött ügyletek jellegére és kiterjedésére, valamint azon kockázatok körére és fokára, amelyeknek ki van 
téve.
(4) Az  MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető a  megbízások végrehajtására vonatkozóan 
biztosítja az  egyéni mérlegelés, illetve bármilyen beavatkozás kizárására szolgáló szabályok megállapítását és 
végrehajtását.
(5) Az  MTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető nem végezhet saját eszköz terhére 
ügyfélmegbízást illetve egymásnak megfelelő ügyfélmegbízásokat párosító kereskedést (matched principal 
trading).”

118. §  A Bszt. 152. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„152.  § (1) Ha egy szabályozott piacra bevezetett átruházható értékpapírral MTF-en is kereskednek, de ehhez 
az  értékpapír kibocsátója nem adta kifejezett hozzájárulását, a  kibocsátót az  MTF-fel szemben nem terheli 
a közzétételi kötelezettség.
(2) Az  MTF működtetője, valamint az  MTF tagjai összehangolják valamennyi jelentendő esemény dátumának és 
idejének rögzítésére alkalmazott üzleti óráikat.”

119. §  A Bszt. HETEDIK RÉSZE a következő XXV/A. Fejezettel egészül ki:
„XXV/A. FEJEZET 
A KKV-TŐKEFINANSZÍROZÁSI PIAC
154/A. § (1) Az MTF működtetője az MTF kkv-tőkefinanszírozási piacként történő bejegyzése iránti kérelmet nyújthat 
be a Felügyelethez.
(2) A Felügyelet az (1) bekezdés szerint benyújtott kérelem alapján az MTF-et kkv-tőkefinanszírozási piacként jegyzi 
be, ha az  MTF teljesíti az  e  Fejezetben, valamint a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 
77–79. cikkében meghatározott követelményeket.
(3) Kkv-tőkefinanszírozási piacként való Felügyelet általi bejegyzés feltétele, hogy az  MTF olyan szabályzattal, 
szervezeti megoldással és eljárással rendelkezzen – és ezen szabályzatokat, szervezeti megoldásokat és eljárásokat 
az (1) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelje – amely tartalmazza legalább annak biztosítását, hogy
a) azoknak a  kibocsátóknak, amelyek pénzügyi eszközeit az  MTF-re bevezették, legalább 50%-a a  Bizottság (EU) 
2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 77. cikke szerinti kis- és középvállalkozás az MTF kkv-tőkefinanszírozási 
piacként történő bejegyzésének időpontjában és az azt követő minden naptári évben,
b) megfelelő kritériumokat állapítottak meg a kibocsátók pénzügyi eszközeivel való kereskedésbe történő induló és 
folyamatos bevezetésre,
c) a pénzügyi eszközöknek a kereskedésbe történt első alkalommal történő bevezetésekor a kibocsátók elegendő 
információt tettek közzé ahhoz, hogy a befektetők tájékozott döntést tudjanak hozni, vajon a pénzügyi eszközökbe 
befektessenek-e vagy sem (akár a  megfelelő bevezetési [regisztráláshoz használt információs] dokumentumban, 
akár a  Tpt.-ben meghatározott tájékoztatóban, amennyiben a  pénzügyi eszköznek az  MTF-re történő első 
alkalommal történő bevezetésével összefüggésben tett nyilvános ajánlattételre vonatkozó előírások érvényesek 
rájuk),
d) megfelelő folyamatos időszakonkénti pénzügyi beszámolás van a piacon, a kibocsátó által vagy nevében, például 
auditált éves jelentések,
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e) az  596/2014/EU rendelet 3.  cikke (1)  bekezdésének 21.  pontjában meghatározott piaci kibocsátók,  
az  596/2014/EU rendelet 3.  cikke (1)  bekezdésének 25.  pontjában meghatározott, vezetői feladatokat ellátó 
személyek és az 596/2014/EU rendelet 3. cikke (1) bekezdésének 26. pontjában meghatározott, hozzájuk szorosan 
kapcsolódó személyek megfelelnek az 596/2014/EU rendelet rájuk alkalmazandó vonatkozó rendelkezéseinek,
f ) a piac kibocsátóira vonatkozó szabályozási információkat tárolják és közzéteszik,
g) hatékony rendszerek és ellenőrző mechanizmusok működnek, amelyek célja a  piacon előforduló piaci 
visszaélések megakadályozása és feltárása az 596/2014/EU rendelettel összhangban.
(4) A  (3)  bekezdésben foglalt feltételek nem érintik az  MTF-et működtető befektetési vállalkozásnak vagy 
piacműködtetőnek más, e törvény szerinti, az MTF-ek működésére vonatkozó követelményeinek való megfelelést.
(5) A Felügyelet törli nyilvántartásából az MTF-et kkv-tőkefinanszírozási piaci minőségében, ha
a) a kkv-tőkefinanszírozási piacot működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető kérelmezi a kivezetést;
b) az MTF a (3) bekezdésben szereplő előírásoknak többé nem felel meg.
(6) Ha a  Felügyelet egy MTF-et kkv-tőkefinanszírozási piacként bejegyez vagy kivezet, erről a  bejegyzésről vagy 
kivezetésről haladéktalanul értesíti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot.
(7) Ha egy kibocsátó pénzügyi eszközét egy kkv-tőkefinanszírozási piac kereskedésébe bevezetik, a pénzügyi eszköz 
egyidejűleg csak akkor vehet részt a kereskedésben egy másik kkv-tőkefinanszírozási piacon, ha a kibocsátót erről 
tájékoztatták, és nem volt ellene kifogása. Ilyen esetben azonban a kibocsátónak nincs semmilyen kötelezettsége 
a  vállalatirányítással vagy az  induló, folyamatos és alkalmankénti közzétételekkel kapcsolatban az  utóbbi kkv- 
tőkefinanszírozási piac tekintetében.”

120. §  A Bszt. HETEDIK RÉSZE a következő XXV/B. Fejezettel egészül ki:
„XXV/B. FEJEZET 
AZ OTF MŰKÖDÉSÉNEK SPECIÁLIS SZABÁLYAI
154/B.  § Az  OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető olyan mechanizmusokkal rendelkezik, 
amelyek megakadályozzák, hogy az  ügyfélmegbízásokat az  OTF-ben az  OTF-et működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető saját eszközének terhére hajtsák végre, vagy végrehajtsák olyan vállalkozások 
ügyfélmegbízásait, amelyek a  befektetési vállalkozással vagy piacműködtetővel azonos csoport vagy jogi személy 
részét alkotják.
154/C. § (1) Az OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető
a) csak kötvények, strukturált pénzügyi termékek, kibocsátási egységek, valamint – figyelemmel a  b)  pontban 
foglaltakra – bizonyos származtatott termékek vonatkozásában és kizárólag az  ügyfél beleegyezése esetén 
folytathat egymásnak megfelelő ügyfélmegbízásokat párosító kereskedést,
b) nem alkalmazhat egymásnak megfelelő ügyfélmegbízásokat párosító kereskedést azon származtatott termékekre 
vonatkozóan, amelyek a  származtatott termékek olyan kategóriájába tartoznak, amelyet a  648/2012/EU rendelet 
5. cikkével összhangban elszámolási kötelezettség hatálya alá tartozónak nyilvánítottak,
c) csak a  likvid piaccal nem rendelkező állampapírok vonatkozásában folytathat egymásnak megfelelő 
ügyfélmegbízásokat párosító kereskedésen kívüli saját számlára történő kereskedést.
(2) Az  OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető olyan szabályzatokat készít, amelyek 
biztosítják
a) az  egymásnak megfelelő ügyfélmegbízásokat párosító kereskedés 4.  § (2)  bekezdés 16a.  pontjában szereplő 
fogalom meghatározásának való megfelelést,
b) a kereskedési rendszerhez való megkülönböztetés-mentes hozzáférést,
c) a kereskedési rendszerben kereskedési joggal rendelkező résztvevők jogait és kötelezettségeit,
d) a  kereskedés és az  ügyletkötés szabályait, ideértve a  kereskedés felfüggesztésére vonatkozó szabályokat és 
eljárásrendet.
154/D. § (1) OTF és rendszeres internalizáló nem működhet egyazon jogi személyen belül.
(2) OTF nem kerülhet rendszeres internalizálóval oly módon kapcsolatba, amely lehetővé teszi, hogy az  OTF-beli 
megbízások és a rendszeres internalizálónál lévő megbízások vagy ajánlatok egymásra hassanak.
(3) Az  OTF nem kapcsolódhat másik OTF-hez olyan módon, ami lehetővé teszi, hogy a  különböző OTF-beli 
megbízások hassanak egymásra.
(4) Az  OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető megbízhat másik befektetési vállalkozást 
azzal, hogy az OTF-en független alapon árjegyzést folytasson. Ha a befektetési vállalkozás szoros kapcsolatban áll 
az  OTF-et működtető befektetési vállalkozással vagy piacműködtetővel, nem tekinthető úgy, hogy a  befektetési 
vállalkozás független alapon folytat árjegyzést OTF-en.
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154/E. § (1) A megbízások OTF-en való végrehajtására – a  (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével – egyedi 
mérlegelés alapján kerül sor.
(2) Az  OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető csak a  következő esetekben gyakorolhatja 
egyedi mérlegelési jogkörét:
a) amikor úgy dönt, hogy az általa működtetett OTF-en megbízást ad le vagy von vissza;
b) amikor úgy dönt, hogy egy adott ügyfélmegbízást nem párosít az adott időpontban a rendszerben rendelkezésre 
álló más megbízással, feltéve, hogy ez  megfelel az  ügyféltől kapott konkrét utasításnak és a  megbízás ügyfél 
számára legkedvezőbb végrehajtását előíró kötelezettségének.
(3) Az  ügyfélmegbízásokat összepárosító rendszerek esetében az  OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető dönthet arról, hogy két vagy több ügyfélmegbízást párosít-e, illetve hogy ezek közül mennyit és 
mikor párosít a rendszerben. A 154/B–154/D. §-sal valamint e §-sal összhangban a nem részvényjellegű eszközökre 
vonatkozó ügyletkötést megvalósító rendszerek esetében az  OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető elősegítheti az  ügyfelek közötti tárgyalást annak érdekében, hogy két vagy több, egymásnak 
potenciálisan megfelelő kereskedési szándékot hozzon össze egy ügyletben. Ennek során a  megbízás ügyfél 
számára legkedvezőbb végrehajtását előíró kötelezettség sérelme nélkül kell eljárni.
154/F.  § (1) A  Felügyelet az  OTF üzemeltetése iránti engedélykérelemnek a  befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető általi benyújtásakor vagy eseti alapon részletes leírást kérhet arról, hogy a  rendszer miért nem 
megfelelő és nem képes arra, hogy szabályozott piacként, MTF-ként vagy rendszeres internalizálóként működjön, 
valamint arról, hogyan fogják alkalmazni a  154/E.  § szerinti mérlegelési jogkört, különösen arra vonatkozóan, 
hogy mikor kerülhet sor egy megbízás OTF-ről való törlésére, valamint, hogy mikor és hogyan történik két 
vagy több ügyfélmegbízás OTF-en belüli párba állítása. Az  OTF-et működtető befektetési vállalkozásnak vagy 
piacműködtetőnek ezenkívül részletesen tájékoztatnia kell a Felügyeletet arról, hogyan kíván egymásnak megfelelő 
ügyfélmegbízásokat párosító kereskedést folytatni.
(2) A  Felügyelet nyomon követi a  befektetési vállalkozás vagy piacműködtető egymásnak megfelelő 
ügyfélmegbízásokat párosító kereskedésben való részvételét annak biztosítására, hogy az  folyamatosan 
megfeleljen a 4. § (2) bekezdés 16a. pontja szerinti fogalom meghatározásának, és hogy az egymásnak megfelelő 
ügyfélmegbízásokat párosító kereskedésben való részvétel ne eredményezzen összeférhetetlenséget a befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető és ügyfelei között.
154/G. § (1) Az OTF-en kötött ügyletekre
a) az ügyfelek tájékoztatására,
b) az alkalmasság és megfelelőség értékelésére,
c) a megbízás ügyfél számára legkedvezőbb végrehajtására, valamint
d) az ügyfélmegbízások kezelésére
vonatkozó rendelkezések alkalmazandók.
(2) Ha egy szabályozott piacra bevezetett átruházható értékpapírral OTF-en is kereskednek, de ehhez az értékpapír 
kibocsátója nem adta kifejezett hozzájárulását, a  kibocsátót az  OTF-fel szemben nem terheli a  közzétételi 
kötelezettség.
(3) Az OTF működtetője, valamint az OTF résztvevői összehangolják valamennyi jelentendő esemény dátumának és 
idejének rögzítésére alkalmazott üzleti óráikat.”

121. §  A Bszt. HETEDIK RÉSZE a következő XXV/C. Fejezettel egészül ki:
„XXV/C. FEJEZET 
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI TEVÉKENYSÉGET VÉGZŐK ENGEDÉLYEZÉSI ÉS MŰKÖDÉSI FELTÉTELEI
154/H. § (1) A 6/A. §-ban rögzített adatszolgáltatási tevékenységek végzése a Felügyelet engedélyével végezhető.
(2) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól eltérően, a  kereskedési helyszínt működtető befektetési vállalkozásoknak és 
piacműködtetőknek, ha az e részben meghatározott feltételeknek megfelelnek, a Felügyelet engedélyezi APA, CTP 
és ARM révén történő adatszolgáltatás működtetését.
(3) Az adatszolgáltatási tevékenységet végző, amennyiben üzleti tevékenységét további adatszolgáltatásokra akarja 
kiterjeszteni, kérelmet nyújt be a Felügyelethez engedélyének kiterjesztésére.
154/I.  § (1) Az  adatszolgáltatási tevékenység végzésére jogosító engedély kiadására a  27–31.  § rendelkezéseit 
a 154/H–154/J. §-okban foglalt eltérésekkel kell megfelelően alkalmazni.
(2) Az adatszolgáltatási tevékenységet végző vezető testületének tagjai
a) mindenkor a 4. § (2) bekezdés 33a. pontja szerinti jó üzleti hírnévvel kell rendelkezzenek,
b) elegendő ismerettel, készséggel és tapasztalattal kell rendelkezzenek,
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c) megfelelő időt fordítanak feladataik ellátására,
d) tisztességesen, befolyásolástól mentesen és önállóan kell cselekedniük, hogy az  ügyvezető vagy ügyvezetők 
döntéseit szükség esetén ténylegesen megkérdőjelezzék, valamint hatékonyan ellenőrizzék és felügyeljék 
az ügyvezető vagy ügyvezetők döntéshozatalát.
(3) Az  adatszolgáltatási tevékenységet végző vezető testületének egésze az  adatszolgáltató tevékenységeinek 
megértéséhez megfelelő kollektív tudással, készségekkel és tapasztalattal kell, hogy rendelkezzen.
(4) Az  adatszolgáltatási tevékenységet végző vezető testülete meghatározza és felügyeli azon irányítási rendszer 
működtetését, amely biztosítja a  szervezet hatékony és körültekintő vezetését, beleértve a  szervezeten belüli 
feladatok elkülönítését és az összeférhetetlenség megelőzését, olyan módon, amely előmozdítja a piac integritását 
és az ügyfelek érdekeit.
(5) Az adatszolgáltatási tevékenységet végző vezető testületének tagjainak megválasztásának vagy kinevezésének 
engedélyezéséhez a 22/A. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
(6) A  Felügyelet nem adja meg az  engedélyt mindaddig, amíg teljes mértékben meg nem győződik arról, hogy 
a  kérelmező a  jelen rész és a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletében foglalt valamennyi 
követelménynek eleget tesz.
(7) A 6/A. §-ban meghatározott adatszolgáltatási tevékenység iránti kérelemhez mellékelni kell
a) a létesítő okiratot vagy a létesítő okirat módosítását,
b) a végezni kívánt tevékenység megjelölését és a kérelmező döntési, irányítási rendszerét is tartalmazó szervezeti 
és működési szabályzatot,
c) a tervezett műveletek típusát is meghatározó üzleti tervet,
d) az e  törvényben és külön jogszabályokban meghatározott tárgyi és technikai feltételek teljesülésének részletes 
leírását,
e) az e törvényben és külön jogszabályban meghatározott személyi feltételek teljesülését igazoló okiratok másolatát.
(8) Ha a  kérelmező magyarországi székhelyű nem természetes személy, akkor a  (7)  bekezdés a)  pontjában foglalt 
okiratokat a Felügyelet szerzi be.
(9) A Felügyelet a hiánytalan kérelem benyújtásától számított hat hónapon belül dönt az engedély megadásáról.
154/J.  § A  Felügyelet a  31.  § (1)  bekezdés a), d), e) és j)  pontjában meghatározott esetek mellett visszavonja 
az  adatszolgáltatási tevékenységet végzőnek a  tevékenység végzésére jogosító engedélyét, ha a  szolgáltató 
súlyosan és módszeresen megsértette e törvény vagy a 600/2014/EU rendelet rendelkezéseit.
Az APA-ra vonatkozó feltételek
154/K. § (1) Az APA megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a 600/2014/EU rendelet 20. és 21. cikke 
szerinti információk nyilvánosságra hozatalához a  valós időhöz olyan közel, amennyire csak lehetséges. Az  APA 
jogosult az  információ 15 percen belüli átadásáért ellenértéket kérni olyan módon, hogy az  információért 
kért ár mértéke ne akadályozza meg az  információhoz való hozzáférést (észszerű üzleti alapon való közzététel 
követelménye). Az  APA általi közzétételt követően 15 perc elteltével, a  tájékoztatást ingyenesen elérhetővé kell 
tenni.
(2) Az  APA az  információkat hatékonyan és koherensen teszi közzé, úgy hogy az  információ gyorsan és 
megkülönböztetés-mentesen hozzáférhető legyen.
(3) Az APA szabályzatokat, eljárásokat dolgoz ki és működtet
a) az ügyfelekkel kapcsolatos összeférhetetlenség megelőzésére,
b) az információk továbbítására használt eszközök biztonságának biztosítására,
c) az adatsérülés és jogosulatlan hozzáférés kockázatának minimalizálására,
d) az információ közzététele előtti kiszivárgásának megelőzésére.
(4) Az  olyan APA, amely egyben piacműködtető vagy befektetési vállalkozás is, minden összegyűjtött információt 
megkülönböztetés-mentes módon kezel, és megfelelő eljárásokat működtet és tart fenn a különböző üzleti funkciók 
különválasztása érdekében.
(5) Az  APA az  adatszolgáltatási tevékenysége végzése során a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 84–89.  cikkében meghatározott rendelkezéseinek megfelelően jár el (észszerű üzleti alapon való 
közzététel követelménye).
154/L. § (1) Az APA által közzétett információknak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a pénzügyi eszköz azonosítója;
b) a kötési ár;
c) az ügylet volumene;
d) az ügyletkötés időpontja;
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e) az ügylet bejelentésének időpontja;
f ) az ügyletkötés díja;
g) azon kereskedési helyszín kódja, ahol az  ügyletet végrehajtották, vagy amennyiben az  ügyletet rendszeres 
internalizálón keresztül hajtották végre, az „SI” kód, vagy egyéb esetben a tőzsdén kívüli (OTC) kód;
h) adott esetben annak jelzése, hogy az ügyletre különleges feltételek vonatkoztak.
(2) Az  APA megfelelő erőforrásokat tart fenn, és tartalékrendszerekkel rendelkezik az  (1)  bekezdésben 
meghatározottak biztosítása érdekében.
(3) Az  APA rendelkezik olyan rendszerrel, amely ellenőrzi a  kereskedési jelentéseket azok teljes körűsége 
szempontjából, azonosítja a kihagyásokat és a nyilvánvaló hibákat, és felhív a hibás jelentések újraküldésére.
A CTP-re vonatkozó feltételek
154/M.  § (1) A  CTP megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a  600/2014/EU rendelet 6. és 20.  cikke 
szerint nyilvánosságra hozott információk észszerű üzleti alapon történő gyűjtésére, azok folyamatos adatfolyammá 
való összevonására és ennek a  tájékoztatásnak a  közzétételére a  valós időhöz olyan közel, amennyire csak 
technikailag lehetséges. A  CTP jogosult a  tájékoztatás 15 percen belüli átadásáért ellenértéket kérni olyan 
módon, hogy az  információért kért ár mértéke ne akadályozza meg az  információhoz való hozzáférést (észszerű 
üzleti alapon való közzététel követelménye). A  CTP általi közzétételt követően 15 perc elteltével, a  tájékoztatást 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.
(2) A  CTP az  információkat hatékonyan és koherensen teszi közzé, úgy hogy az  információ gyorsan és 
megkülönböztetés-mentesen hozzáférhető legyen, olyan formátumban, amely könnyen hozzáférhető és 
felhasználható a piaci szereplők számára.
(3) A CTP által közzétett tájékoztatásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a 154/L. § (1) bekezdésében meghatározottak;
b) adott esetben annak ténye, hogy a  befektetési döntésért és az  ügylet végrehajtásáért egy, a  befektetési 
vállalkozáson belül működő számítógépes algoritmus felelt;
c) ha a  600/2014/EU rendelet 3.  cikke (1)  bekezdésében említett információk közzétételének kötelezettsége alól 
a  600/2014/EU rendelet 4.  cikke (1)  bekezdésének a) vagy b)  pontjával összhangban mentességet adtak, annak 
jelzése, hogy az ügyletre melyik mentességet alkalmazták.
(4) A  CTP az  adatszolgáltatási tevékenysége végzése során a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 84–89.  cikkében meghatározott rendelkezéseinek megfelelően jár el (észszerű üzleti alapon való 
közzététel követelménye).
154/N.  § (1) A  CTP megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a  600/2014/EU rendelet 10. és 21.  cikke 
szerint nyilvánosságra hozott információk észszerű üzleti alapon történő gyűjtésére, azok folyamatos adatfolyammá 
való összevonására és ennek a  tájékoztatásnak a  közzétételére a  valós időhöz olyan közel, amennyire csak 
technikailag lehetséges. A  CTP jogosult a  tájékoztatás 15 percen belüli átadásáért ellenértéket kérni olyan 
módon, hogy az  információért kért ár mértéke ne akadályozza meg az  információhoz való hozzáférést (észszerű 
üzleti alapon való közzététel követelménye). A  CTP általi közzétételt követően 15 perc elteltével, a  tájékoztatást 
ingyenesen elérhetővé kell tenni.
(2) A  CTP az  információkat hatékonyan és koherensen teszi közzé, úgy hogy az  információ gyorsan és 
megkülönböztetés-mentesen hozzáférhető legyen, olyan általánosan elfogadott interoperábilis formátumban, 
amely könnyen hozzáférhető és felhasználható a piaci szereplők számára.
(3) A CTP által közzétett tájékoztatásnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a pénzügyi eszköz azonosítója vagy azonosító jellemzői;
b) a 154/L. § (1) bekezdés b)–h) pontjaiban meghatározottak.
(4) A  CTP az  adatszolgáltatási tevékenysége végzése során a  Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló 
rendelete 84–89.  cikkében meghatározott rendelkezéseinek megfelelően jár el (észszerű üzleti alapon való 
közzététel követelménye).
154/O. § (1) A CTP szabályzatokat, eljárásokat dolgoz ki és működtet
a) az összeférhetetlenség megelőzésére,
b) az információk továbbítására használt eszközök biztonságának biztosítására,
c) az adatsérülés és jogosulatlan hozzáférés kockázatának minimalizálására,
d) az információ közzététele előtti kiszivárgásának megelőzésére.
(2) Az olyan CTP, amely piacműködtető vagy APA és összesítettadat-szolgáltatást is működtet, minden összegyűjtött 
információt megkülönböztetés-mentes módon kezel és megfelelő eljárásokat működtet és tart fenn a  különböző 
üzleti funkciók különválasztása érdekében.
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(3) A CTP a szolgáltatott adatokat minden szabályozott piac, az MTF-ek, az OTF-ek és az APA-k esetében, valamint 
a pénzügyi eszköz esetében Bizottság (EU) 2017/571 felhatalmazáson alapuló rendeletében foglaltak alapján vonja 
össze.
(4) A  CTP megfelelő erőforrásokat tart fenn, és tartalékrendszerekkel rendelkezik a  154/M.  § (2)  bekezdésében, 
valamint a 154/N. § (2) bekezdésében meghatározottak biztosítása érdekében.
Az ARM-re vonatkozó feltételek
154/P. § (1) Az ARM megfelelő szabályzatokkal és eljárásokkal rendelkezik a 600/2014/EU rendelet 26. cikke szerinti 
információknak a lehető leggyorsabb és legkésőbb az ügylet napját követő munkanap végéig történő jelentéséhez. 
Az  ilyen információkat a  600/2014/EU rendelet 26.  cikkében rögzített követelményeknek megfelelően kell 
biztosítani.
(2) Az ARM szabályzatokat, eljárásokat dolgoz ki és működtet
a) az ügyfelekkel kapcsolatos összeférhetetlenség megelőzésére,
b) az információk továbbítására használt eszközök biztonságának és hitelesítésének biztosítására,
c) az adatsérülés és jogosulatlan hozzáférés kockázatának minimalizálására,
d) az információ titkosságának megőrzésére és közzététele előtti kiszivárgásának megelőzésére.
(3) Az olyan ARM, amely egyben piacműködtető vagy befektetési vállalkozás is, minden összegyűjtött információt 
megkülönböztetés-mentes módon kezel, és megfelelő eljárásokat működtet és tart fenn a különböző üzleti funkciók 
különválasztása érdekében.
(4) Az  ARM megfelelő erőforrásokat tart fenn, és tartalékrendszerekkel rendelkezik az  (1)  bekezdésben 
meghatározottak biztosítása érdekében.
(5) Az  ARM rendelkezik olyan rendszerrel, amely ellenőrzi az  ügyletjelentések teljes körűségét és azonosítja 
a  befektetési vállalkozás által elkövetett kihagyásokat és nyilvánvaló hibákat, és a  befektetési vállalkozást 
a tájékoztatásával együtt felhívja a hibás jelentések újraküldésére.
(6) Az  ARM rendelkezik a  saját maga által elkövetett hibák és kihagyások kiszűrésére is megfelelő rendszerekkel, 
amelyek lehetővé teszik azok javítását és a helyes és hiánytalan ügyletjelentések továbbítását (vagy adott esetben 
újbóli továbbítását) is a Felügyelet részére.”

122. §  A Bszt. NYOLCADIK RÉSZE a következő XXVI/A. Fejezettel egészül ki:
„XXVI/A. FEJEZET 
ÁRUALAPÚ SZÁRMAZTATOTT TERMÉKEKRE VONATKOZÓ POZÍCIÓLIMITEK
„157/A.  § (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 árualapú származtatott termékekre és a gazdaságilag egyenértékű, tőzsdén 
kívüli (OTC) ügyletekre vonatkozóan egy adott személy által bármely időpontban tartható pozíció nagysága 
tekintetében.
(2) A pozíciólimiteket az egy személy által tartott és a nevében összesített csoportszinten tartott valamennyi pozíció 
alapján kell meghatározni a következők érdekében:
a) piaci visszaélés megelőzése,
b) a  szabályszerű árazási és teljesítési feltételek támogatása, ideértve a  piactorzító pozíciók megelőzését is, és 
a leszállítási hónapban a származtatott termékek árai és az alapul szolgáló áruk azonnali árai közötti konvergencia 
biztosítását, nem sértve az alapul szolgáló áru piacán az árfeltárást.
(3) A pozíciólimitek nem alkalmazandók az olyan – a tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő 
felekről és a  kereskedési adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU 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.
(4) A Felügyelet felülvizsgálja a pozíciólimiteket, amennyiben az alapul szolgáló áruból leszállítható mennyiségben 
vagy a  nyitott pozícióban jelentős változás áll be, vagy a  piacon egyéb jelentős változás következik be. 
A leszállítható mennyiségnek és a nyitott pozíciónak a meghatározása alapján – az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
által meghatározott számítási módszertannal összhangban – a Felügyelet a pozíciólimiteket újraszámolja.
(5) A  pozíciólimiteknek átláthatónak és megkülönböztetés-mentesnek kell lenniük, meghatározva, hogy hogyan 
alkalmazandóak az érintett személyekre, valamint figyelembe véve a piaci szereplők jellegét és összetételét és azt, 
hogy hogyan használják a kereskedésbe bevont ügyleteket.
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(6) A  Felügyelet bejelenti az  Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak azokat a  konkrét pozíciólimiteket, amelyeket 
–  az  Európai Értékpapír-piaci Hatóság által meghatározott számítási módszertannal összhangban – szándékozik 
megállapítani.
(7) Ha a  Felügyelet a  (6)  bekezdés szerinti bejelentését követő két hónapon belül az  Európai Értékpapír-piaci 
Hatóságtól a  pozíciólimitek módosítását igénylő véleményt kap, módosítania kell a  pozíciólimiteket, vagy 
indokolással kell szolgálnia az Európai Értékpapír-piaci Hatóság számára arról, hogy a módosítást miért nem tartja 
szükségesnek. Ha a Felügyelet olyan limiteket állapít meg, amelyek ellentétesek az Európai Értékpapír-piaci Hatóság 
véleményével, honlapján haladéktalanul közzétesz egy közleményt, amelyben részletesen kifejti annak indokait, 
hogy miért így járt el.
(8) Amennyiben ugyanazon árualapú származtatott terméket több EGT-állam kereskedési helyszínein jelentős 
nagyságrendben forgalmaznak, 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 bekezdésben a  továbbiakban: érintett felügyeleti hatóság), ahol 
e származtatott terméket jelentős nagyságrendben forgalmazzák. Amennyiben a Felügyelet és az érintett felügyeleti 
hatóságok nem jutnak megegyezésre, az érintett felügyeleti hatóságok írásban teljes körűen 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 1095/2010/EU rendelet 19. cikke szerinti hatáskörében jár el a vitarendezés érdekében.
(9) A  Felügyelet bejelenti az  Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak a  kereskedési helyszínt működtető befektetési 
vállalkozás vagy piacműködtető pozíciókezelési kontrollmechanizmusra vonatkozó tájékoztatását, valamint az általa 
megállapított pozíciólimitek adatait.
(10) A Felügyelet együttműködik más EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságaival
a) magyarországi székhelyű kereskedési helyszínen forgalmazott olyan árualapú származtatott termékek 
tekintetében, amelyeket más EGT-állam kereskedési helyszínén is forgalmaznak, illetve
b) olyan – a Felügyelet hatásköre alatt álló – személyek tekintetében, akik vagy amelyek az a) pont szerinti árualapú 
származtatott termékek pozícióbirtokosai,
többek között a vonatkozó adatok egymással való megosztásáról, az egységes pozíciólimit nyomon követésének és 
érvényesítésének lehetővé tétele érdekében.
(11) A Felügyelet nem állapíthat meg az (1) és (2) bekezdés alapján meghatározottnál korlátozóbb limiteket, kivéve 
azokat a kivételes eseteket, amikor azok – figyelembe véve a konkrét piac likviditását és az adott piac szabályszerű 
működését – objektív módon indokoltak és arányosak.
(12) A Felügyelet a honlapján közzéteszi a korlátozóbb pozíciólimitek adatait, amelyek a honlapon való közzétételtől 
számított legfeljebb hat hónapos időszakra érvényesek. Amennyiben a  korlátozás indokai továbbra is fennállnak, 
a korlátozóbb pozíciólimitek további, legfeljebb hat hónapos időszakokra meghosszabbíthatók.
(13) A  Felügyelet bejelenti az  Európai Értékpapír-piaci Hatóságnak, ha korlátozóbb pozíciólimitek bevezetéséről 
dönt. Az értesítésben a korlátozóbb pozíciólimiteket indokolni kell.
(14) Ha a  Felügyelet a  (13)  bekezdés szerinti bejelentését követő 24 órán belül az  Európai Értékpapír-piaci 
Hatóságtól a  Felügyelet döntésével ellentétben álló véleményt kap, honlapján haladéktalanul közzétesz egy 
közleményt, amelyben részletesen kifejti annak indokait, hogy miért így járt el.
(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 
az  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 az  árualapú 
származtatott termékekre vonatkozóan más EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága által 
megállapított limiteket.”

123. §  A Bszt. 159. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  Felügyelet az  APA-ként, CTP-ként, ARM-ként adatszolgáltatási tevékenységet végzőkről naprakész 
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza a  tevékenység végzésére jogosító engedélyeket. A  nyilvántartás 
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a  nyilvánosság számára hozzáférhető, és információkat tartalmaz azon szolgáltatásokról vagy tevékenységekről, 
amelyekre az adatszolgáltatási tevékenységet végző engedéllyel rendelkezik.
(1b) Ha a Felügyelet a 154/J. § alapján visszavont egy engedélyt, úgy az arról szóló tájékoztatást a honlapján 5 éven 
át közzéteszi.”

124. §  A Bszt. 159/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„159/A. § (1) A Felügyelet a 22/B. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott hatósági képzéssel és vizsgáztatással 
kapcsolatban, a  hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, továbbá a  hatósági képzésre és vizsgára 
történő jelentkezés lebonyolításával és a  sikeres vizsgákat igazoló hatósági tanúsítvány kiadásával, pótlásával 
kapcsolatos feladatai ellátása érdekében nyilvántartást vezet a  képzést vagy képzést és vizsgáztatást végző 
szervekről (a  továbbiakban együtt: képző szerv), a  hatósági vizsgára jelentkező személyekről, a  képző szerv által 
aláíró személyként megjelölt, a képzési igazolás kiállítására és aláírására feljogosított személyekről (a továbbiakban: 
aláíró személy), az  oktatókról, a  hatósági vizsga jogszabályban foglalt feltételeknek megfelelő lebonyolításának 
felügyeletére jogosult személyekről (a  továbbiakban: vizsgabiztos), valamint a  hatósági vizsga letételét igazoló 
tanúsítványokról.
(2) A  116/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott tevékenység gyakorlását lehetővé tevő közvetítői hatósági 
vizsgának és az ahhoz szükséges képzésnek a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci 
üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben 
meghatározott feltételeknek megfelelő képzés és vizsga fogadható el.
(3) A képző szervekről vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
b) a hatósági képzés helyszínének, a hatósági vizsga helyszínének címét,
c) a nyilvántartási számot,
d) az intézményi kódot,
e) a nyilvántartásba vételről szóló döntés ügyiratszámát,
f ) az aláíró személy és az oktató nevét és személyi kódját és
g) a nyilvántartásba vétel időpontját.
(4) A Felügyelet a nyilvántartásba vételről szóló döntésben a képző szerv részére nyilvántartási számot és intézményi 
kódot állapít meg.
(5) Ha a  Felügyelet a  képző szerv nyilvántartásból történő törléséről döntést hozott, a  (3)  bekezdésben foglalt 
adatok mellett, a törlés időpontját, a törlésről szóló döntés ügyiratszámát, a döntés tényét, okát és a döntés jogerőre 
emelkedésének időpontját is nyilvántartja.
(6) Az aláíró személyekről, az oktatókról, a hatósági vizsgára jelentkező személyekről és a vizsgabiztosokról vezetett 
nyilvántartás tartalmazza az adott személy
a) nevét és születési nevét,
b) anyja nevét,
c) születési helyét, idejét,
d) lakcímét,
e) személyi kódját és
f ) – amennyiben vizsgabiztosi tevékenységet lát el – nyilvántartási számát, valamint a nyilvántartásból való törlése 
esetén a törlés tényét és időpontját.
(7) A  Felügyelet a  nyilvántartásba vételről szóló döntésben a  (6)  bekezdésben meghatározott személyek számára 
személyi kódot állapít meg.
(8) A hatósági vizsga letételét igazoló, elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására – erre irányuló kérelem 
esetén – a  Felügyelet a  nyilvántartása alapján másodlatot állít ki, amit a  kérelmező a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő 
feladatokról szóló miniszteri rendelet szerinti hatósági vizsgára történő jelentkezési lapban meghatározott 
– vizsgaidőpontban érvényes – adatainak megadásával igényelhet.
(9) Az e §-ban meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Felügyelet.
(10) A  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az  adott 
személy hatósági képzésben vagy vizsgáztatásban történő közreműködésétől számított tizenöt év elteltével 
törli a  nyilvántartásból, ide nem értve azokat az  adatokat, amelyek hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány 
nyilvántartásához szükségesek.
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(11) A Felügyelet jogosult vizsgáztatási tevékenységet folytatni a – vizsgáztatási tevékenységet végző szervekre és 
a hatósági vizsgára vonatkozó – jogszabályi követelmények betartásával.
(12) A hatósági képzés és vizsgáztatás során a Felügyelet jogosult ellenőrizni a hatósági képzést, illetve vizsgáztatást 
végző, a hatósági képzésben és vizsgáztatásban részt vevő szervezeteket és személyeket.”

125. §  A Bszt. 161. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet feladata ellátása érdekében kezelheti:)
„i) az MTF és az OTF működtetési vezetőjének nevét.”

126. § (1) A Bszt. 164. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az e törvényben foglalt kötelezettségek sérelme esetén alkalmazható intézkedése során)
„d) a  befektetési vállalkozás és az  árutőzsdei szolgáltató vezető állású személyének és könyvvizsgálójának 
felmentését, a  könyvvizsgáló befektetési vállalkozási minősítésének visszavonását, a  befektetési vállalkozás és 
az árutőzsdei szolgáltató alkalmazottjának felelősségre vonását kezdeményezheti,”

 (2) A Bszt. 164. § (1) bekezdés u) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet az e törvényben foglalt kötelezettségek sérelme esetén alkalmazható intézkedése során)
„u) az  MTF-en, illetve OTF-en kereskedés tárgyát képező pénzügyi eszköz kereskedését felfüggesztheti, valamint 
előírhatja valamely pénzügyi eszköz kereskedésből történő kivezetését,”

 (3) A Bszt. 164. § (1) bekezdése a következő zs) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet az e törvényben foglalt kötelezettségek sérelme esetén alkalmazható intézkedése során)
„zs) valamint a 600/2014/EU rendelet és e törvény bármely rendelkezésének sérelme esetén
zsa) információkérést vagy információszolgáltatást írhat elő, beleértve bármely személytől az  árualapú 
származtatott termék, illetve az  alapul szolgáló piacon bármilyen eszköz vagy kötelezettség révén vállalt pozíció 
vagy kitettség méretére és rendeltetésére vonatkozó összes vonatkozó dokumentáció bekérését,
zsb) a  600/2014/EU rendelet rendelkezéseivel és e  törvény végrehajtása során elfogadott rendelkezésekkel 
a Felügyelet által ellentétesnek ítélt gyakorlat vagy magatartás ideiglenes vagy tartós beszüntetését írhatja elő, és 
az ilyen gyakorlat vagy magatartás ismételt előfordulását megakadályozhatja,
zsc) bármely személytől kérheti, hogy tegyen lépéseket pozíciója vagy kitettsége nagyságának csökkentésére,
zsd) bármely személyt korlátozhat abban, hogy árualapú származtatott termékkel foglalkozzon, ideértve limitek bevezetését 
az e törvénnyel összhangban egy személy által egy adott időszakban tartható pozíciók nagyságára vonatkozóan,
zse) felfüggesztheti az  olyan pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek kereskedését vagy eladását, amelyek 
esetében a 600/2014/EU rendelet 40., 41. vagy 42. cikkének rendelkezései teljesülnek,
zsf ) felfüggesztheti az  olyan pénzügyi eszközök vagy strukturált betétek kereskedését vagy eladását, amelyek 
esetében a  befektetési vállalkozás nem fejlesztett ki, illetve nem alkalmazott hatékony termék-jóváhagyási 
rendszert, vagy más módon nem felelt meg a 17/A. §-nak,
zsg) előírhatja valamely természetes személy elmozdítását a befektetési vállalkozás vezető testületéből,
zsh) ideiglenesen vagy – ismételt súlyos jogsértés esetén – tartósan eltilthatja a  befektetési vállalkozás vezető 
testülete bármely tagját vagy bármely természetes személyt, akit felelősnek tartanak, a  befektetési vállalkozáson 
belüli vezetői feladatok ellátásától,
zsi) ideiglenesen eltilthatja a  befektetési vállalkozást a  szabályozott piacon való részvételtől, az  MTF-ekben való 
tagságtól, illetve az OTF-ekben ügyfélként való részvételtől, valamint
zsj) felfüggesztheti a befektetési vállalkozás érintett részvényeihez fűződő szavazati jogok gyakorlását, amennyiben 
a befektetési vállalkozásban gyakorolt minősített befolyás hátrányosan érinti a befektetési vállalkozás megalapozott 
és megbízható irányítását, illetve amennyiben a befektetési vállalkozásban minősített befolyást szerző személy nem 
teljesíti a  minősített befolyás megszerzésével vagy mértékének növelésével kapcsolatos, 37.  § és 37/B.  § szerinti 
kérelem-benyújtási kötelezettségét.”

 (4) A Bszt. 164. §-a a következő (9)–(11) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A  Felügyelet a  további, kereskedésben érintett magyarországi székhelyű MTF-et, illetve OTF-et működtető 
befektetési vállalkozást vagy piacműködtetőt is a  kereskedés felfüggesztésére vagy törlésre kötelezi a Tpt. 325.  §  
(1)–(2)  bekezdésekben meghatározott esetekben, illetve ha a  befektetési vállalkozás vagy piacműködtető 
felfüggesztést vagy törlést ír elő meghatározott pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó származtatott eszköz 
vonatkozásában e  törvény rendelkezéseinek megfelelően. Erre piaci visszaélés gyanúja, nyilvános vételi ajánlat, 
illetve az  596/2014/EU rendelet 7. és 17.  cikkét megsértő kibocsátóval vagy pénzügyi eszközzel kapcsolatos 
bennfentes információk közzétételének elmaradása miatt kerülhet sor, kivéve, ha a  felfüggesztés vagy törlés 
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jelentősen sértené a befektetők érdekeit vagy a piac szabályos működését. A Felügyelet haladéktalanul közzéteszi 
az erre vonatkozó határozatokat, valamint értesíti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot és más tagállam hatáskörrel 
rendelkező felügyeleti hatóságát.
(10) A  Felügyelet előírja a  magyarországi székhelyű MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy 
piacműködtető részére azon pénzügyi eszköz vagy kapcsolódó származtatott eszköz kereskedésének felfüggesztését 
vagy kereskedésből való törlését, amelyre vonatkozóan más EU tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága 
bármely kereskedési helyszínen vagy rendszeres internalizáló vonatkozásában felfüggesztést vagy törlést rendelt 
el a  (9)  bekezdésben meghatározott okok miatt, kivéve, ha ez  jelentős mértékben sértené a  befektetők érdekeit 
vagy a  piac szabályos működését. A  Felügyelet az  erre vonatkozó határozatról értesíti az  Európai Értékpapír-piaci 
Hatóságot és más EU tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságát. Ha a Felügyelet a további magyarországi 
székhelyű MTF-et, illetve OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető esetében nem írja elő 
a felfüggesztést vagy a törlést, az értesítést a Felügyelet erre vonatkozó indokolással kiegészíti.
(11) A (9)–(10) bekezdésekben meghatározott rendelkezések megfelelően alkalmazandók
a) a felfüggesztés visszavonása esetén és
b) az értesítési eljárás vonatkozásában a Felügyelet által alkalmazott, az (1) bekezdés u) pontja szerinti szankciókra 
vonatkozó határozatok esetén.”

127. §  A Bszt. a következő 164/A. és 164/B. §-sal egészül ki:
„164/A.  § (1) A  Felügyelet értesíti az  Európai Értékpapír-piaci Hatóságot vagy más uniós tagállamok hatáskörrel 
rendelkező felügyeleti hatóságait
a) a 164. § (1) bekezdés zs) pont zsc) alpontja alapján a pozíció vagy a kitettség nagyságának csökkentésére irányuló 
kérésekkel;
b) a 164. § (1) bekezdés zs) pont zsd) alpontja alapján a személyek árualapú származtatott termékekre vonatkozó 
ügyletkötési képességének bárminemű korlátozásával
kapcsolatos információkról.
(2) Az  értesítés szükség szerint tartalmazza a  164.  § (1)  bekezdés zs)  pont zsa)  alpontján alapuló kérelem adatait, 
ideértve a címzett személy vagy személyek személyazonosságát és a kérelem okait, valamint a 164. § (1) bekezdés 
zs)  pont zsd)  alpontján alapulóan bevezetett limitek hatókörét, ideértve az  érintett személyt, az  alkalmazandó 
pénzügyi eszközöket, a mindenkori tartható pozíciók méretének korlátait, valamint az ez alól biztosított kivételeket 
és azok indokolását.
(3) Az  értesítéseket az  intézkedések hatálybalépésének tervezett időpontját megelőzően legalább 24 órával meg 
kell küldeni. Kivételes körülmények között, ha a  24 órás értesítési határidőt lehetetlen betartani, a  Felügyelet 
az intézkedés hatálybalépését megelőző 24 órán belül is elküldheti az értesítést.
(4) Amennyiben a  Felügyelet az  Európai Unió egy másik tagállamának hatáskörrel rendelkező felügyeleti 
hatóságától kap egy e  § szerinti értesítést, intézkedést hozhat a  164.  § (1)  bekezdés zs)  pont zsc)  alpontja 
vagy zsd)  alpontja szerint, amennyiben meggyőződött arról, hogy az  intézkedés szükséges a  másik tagállam 
hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága célkitűzésének eléréséhez. A Felügyelet akkor is küld értesítést e §-nak 
megfelelően, amikor intézkedésekre tesz javaslatot másik tagállam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának.
(5) Amennyiben egy az  (1)  bekezdés a) vagy b)  pontja szerinti intézkedés nagykereskedelmi energiatermékekkel 
kapcsolatos, a  Felügyeletnek a  713/2009/EK rendelet szerint létrehozott Energiaszabályozói Együttműködési 
Ügynökséget is értesítenie kell.
(6) A  kibocsátási egységekkel kapcsolatban a  Felügyeletnek együtt kell működnie az  azonnali és aukciós piacok 
felügyeletére hatáskörrel rendelkező közjogi intézményekkel és hatáskörrel rendelkező hatóságokkal, nyilvántartási 
tisztviselőkkel és az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvényben meghatározott közjogi szervekkel 
annak érdekében, hogy azok konszolidált áttekintést nyerjenek a kibocsátási egységek piacairól.
(7) A  mezőgazdasági árualapú származtatott ügyletek vonatkozásában a  Felügyelet beszámolási kötelezettséggel 
rendelkezik az  1308/2013/EU rendelet szerinti mezőgazdasági árupiacok felügyeletére, igazgatására és 
szabályozására hatáskörrel rendelkező közintézmények felé, és együtt kell velük működnie.
164/B. § (1) A 164. §-ban meghatározott szankcionálási hatáskörök gyakorlása során kivetett közigazgatási szankció 
vagy intézkedés típusának és mértékének a  meghatározásakor a  Felügyeletnek figyelembe kell vennie minden 
lényeges körülményt, így különösen
a) a jogsértés időtartamát;
b) a jogsértésért felelős természetes vagy jogi személy felelősségének mértékét;
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c) a felelős természetes vagy jogi személynek elsősorban a felelős jogi személy teljes árbevételében vagy a felelős 
természetes személy éves jövedelmében és nettó eszközeiben kifejezett pénzügyi erejét;
d) – ha ezek meghatározhatók – a felelős természetes vagy jogi személy által elért nyereség vagy elkerült veszteség 
jelentőségét;
e) a  felelős természetes vagy jogi személy Felügyelettel való együttműködésének mértékét, amitől függetlenül 
gondoskodni kell az  adott személy által – nyereség elérésével vagy veszteség elkerülésével – szerzett haszon 
visszaszolgáltatásáról;
f ) a felelős természetes vagy jogi személy által elkövetett korábbi jogsértéseket.
(2) A  Felügyelet a  közigazgatási szankciók és intézkedések típusának és mértékének a  meghatározásakor 
az (1) bekezdésben foglaltak mellett további tényezőket is figyelembe vehet.”

128. §  A Bszt. a következő alcímmel egészül ki:
„A harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepének engedélyezése és 
felügyeletével kapcsolatos együttműködés”
„173/B.  § A  harmadik országban székhellyel rendelkező befektetési vállalkozás fióktelepének engedélyezése és 
felügyelete tekintetében a Felügyelet együttműködési megállapodást köt a harmadik országban székhellyel rendelkező 
befektetési vállalkozás hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságával, amely legalább a következőkre terjed ki:
a) az induló tőke meghatározása és felügyelete;
b) a szervezeti követelmények – így különösen a vezető tisztségviselőre vonatkozó szabályok – felügyelete, valamint
c) az információcsere szabályai, piaci integritás megőrzése és befektető védelem szabályai.”

129. §  A Bszt. 176. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„176.  § A  más EGT-állam felügyeleti hatóságának befektetési szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító 
engedélyével rendelkező külföldi befektetési vállalkozás Magyarország területén létesített fióktelepe által végzett 
tevékenysége esetében a Felügyelet hatáskörében ellenőrzi a 17/A. §-ban, 40–51. §-ban, 55–56. §-ban, 62–65. §-ban, 
67–69. §-ban, 73–76. §-ban és 151–153. §-ban foglalt rendelkezések betartását.”

130. § (1) A Bszt. 180. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„c) a befektetési vállalkozás által alkalmazandó termék-jóváhagyási folyamatra,
d) a befektetési szolgáltatási tevékenységhez illetve a kiegészítő szolgáltatáshoz kapcsolódó ösztönzőkre”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

 (2) A Bszt. 180. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Felhatalmazást kap az  MNB elnöke, hogy rendeletben állapítsa meg az  ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, 
befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó 
természetes személyre előírt szakmai képességekre és kompetenciákra vonatkozó részletes szabályokat.”

131. §  A Bszt. 182. §-a a következő (23)–(25) bekezdéssel egészül ki:
„(23) A pénzügyi piacok működését és a pénzügyi eszközök kereskedését szabályozó törvények jogharmonizációs 
célú módosításáról szóló 2017.  évi LXIX.  törvény (a  továbbiakban: Módtv3.) hatálybalépésekor a  116/A.  § 
(1) bekezdése szerinti természetes személynek legkésőbb 2019. január 1-től kell megfelelnie a 116/A. § (2) bekezdés 
c) pontjában foglalt követelményeknek.
(24) A Módtv3. hatálybalépését követő 30 napon belül a befektetési vállalkozás, az árutőzsdei szolgáltató, a közvetítő 
ellenőrzi, hogy az  ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő 
szolgáltatásról befektetési tanácsot vagy információt nyújtó, vele munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban álló alkalmazottai a 116/A. § (2) bekezdés a) és b) pontjában rögzített feltételeknek megfelelnek.
(25) A  Felügyelet 2017. december 31-ig vissza nem állítható módon töröl minden olyan adatot, amelyet 
a 2017. június 30-án hatályos 116/A. §-a szerinti nyilvántartás alapján kezelt.”

132. § (1) A Bszt. 183. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„a) a  pénzügyi eszközök piacairól, valamint a  2002/92/EK irányelv és a  2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 
2014. május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
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b) a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek 
védelme, a  termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások 
nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a  Bizottság (EU) 
2016. április 7-i 2017/593 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv,”

 (2) A Bszt. 183. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény)
„a) a  pénzügyi eszközök piacairól és a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

 (3) A Bszt. 183. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„c) a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  befektetési vállalkozások szervezeti követelményei 
és működési feltételei, valamint az  irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendeletének,
d) a  600/2014 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az  átláthatóság, 
a  portfóliótömörítés, valamint a  termékszintű beavatkozással és a  pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos felügyeleti 
intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. május 18-i 2017/567 felhatalmazáson 
alapuló rendeletének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

133. §  A Bszt. 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

134. §  A Bszt.
a) 3.  § (2)  bekezdésében a  „97–99.  §, a  100.  § (1)  bekezdés e)  pontja, a  101–106.  §,” szövegrész helyébe 

a „97–106. §,” szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában a  „folytató befektetési vállalkozás, amely” szövegrész helyébe a  „folytató 

személy, amely” szöveg,
c) 22/B. § (1) bekezdésében a „(2) bekezdés d) pontja” szövegrész helyébe a „(2) bekezdés c) pontja” szöveg,
d) 22/B. § (1) bekezdés c) pontjában a „jogszabályban” szövegrész helyébe az „a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, 

a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő 
feladatokról szóló miniszteri rendeletben” szöveg,

e) 44.  § (1)  bekezdésében az „érdekében, hogy a  körülményeihez igazodó, a  befektetési” szövegrész helyébe 
az „érdekében, hogy a körülményeihez igazodó, veszteségviselési képességével összhangban álló, valamint 
a befektetési” szöveg,

f ) 48.  § (3)  bekezdés b)  pontjában az „EGT-állam helyi és a  regionális önkormányzata,” szövegrész helyébe 
az „EGT-állam regionális kormánya,” szöveg,

g) 51. § (1) bekezdés a) pontjában az „a)–l) pontjában” szövegrész helyébe az „a)–m) pontjában” szöveg,
h) 51. § (1) bekezdés d) pontjában a „szerinti tagállam” szövegrész helyébe a „szerinti állam” szöveg,
i) 51.  § (5)  bekezdésében a „48.  § (5)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „48.  § (5)  bekezdésében, valamint 

a Bizottság (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelete 71. cikkében” szöveg,
j) 91. §-ában a „69. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „69. §-ban” szöveg,
k) 93. §-ában a „41. §-ban, 43–45. §-ban, 55–57. §-ban,” szövegrész helyébe a „43–45. §-ban, 55. §-ban, 57. §-ban,” 

szöveg,
l) 117. § (4) bekezdésében az „a piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a 2003/6/EK 

európai parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv 
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben” 
szövegrész helyébe az „az 596/2014/EU rendeletben” szöveg,

m) 121.  § (2)  bekezdésében a  „tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a  hangfelvételről készített 
hitelesített jegyzőkönyvet.” szövegrész helyébe a  „– kérésének megfelelően – huszonöt napon belül 
rendelkezésére kell bocsátani a  hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a  hangfelvétel 
másolatát.” szöveg,

n) 123/A. § (6) bekezdésében a „kifüggesztéssel” szövegrész helyébe a „közzététel útján” szöveg,
o) 123/E. § (1) bekezdésében a „kifüggesztett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,
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p) 148. §-ában, a 149. § (1) és (2) bekezdésében a „bekezdésének h) pontjában” szövegrész helyébe a „bekezdés 
h) illetve i) pontjában” szöveg,

q) 156.  § (2)  bekezdés c)  pontjában a  „magyarországi képviselete” szövegrész helyébe a  „magyarországi 
fióktelepe” szöveg,

r) 159/A. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
s) 164. § (1) bekezdésében a „Felügyelet az e törvényben” szövegrész helyébe a „Felügyelet – a fokozatosság és 

arányosság figyelembevételével – az e törvényben” szöveg,
t) 178.  §-ában a  „rendelkező piacműködtető” szövegrész helyébe a  „rendelkező befektetési vállalkozás és 

piacműködtető” szöveg, a  „rendelkező befektetési vállalkozásokra” szövegrész helyébe a  „rendelkező 
befektetési vállalkozásra és piacműködtetőre” szöveg,

u) 178/A. § (1) bekezdésében az „a 2004/39/EK irányelv adott tagállam jogrendszerébe történő átvétele alapján” 
szövegrész helyébe az „a 2014/65/EU irányelv adott tagállam jogrendszerébe történő átvétele alapján, illetve 
a 600/2014/EU rendeletben” szöveg

lép.

135. § (1) Hatályát veszti a Bszt. 182. § (17) bekezdés c) pontja, (18) és (19) bekezdése.
 (2) Hatályát veszti a Bszt.

a) 4. § (2) bekezdésének 35. pontja,
b) 22. § (1a) bekezdés d) pontja,
c) 25. §-a,
d) 44. § (6)–(9) bekezdése,
e) 45. § (4)–(7) bekezdése,
f ) 56. §-a,
g) 74. §-a,
h) 75. §-a,
i) 109. §-a,
j) 154. §-a,
k) „A reklámtevékenységre vonatkozó különös szabályok” alcíme és 122. §-a.

8. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

136. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: Get.) 48/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48/B. § A szervezett földgázpiacon kizárólag a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési 
vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint az  irányelv alkalmazásában meghatározott 
kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson 
alapuló rendelete 7. cikk (2) bekezdése szerinti azonnali ügylet köthető.”

137. §  A Get. 159. § (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint 
a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról.”

138. §  A Get. 3. § 55. pontjában az „az energiakereskedelem” szövegrész helyébe az „a földgáz-kereskedelem” szöveg lép.

139. §  Hatályát veszti a Get. 46. § (1) bekezdése.

9. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

140. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Pft.) 13.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„13. § A pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést írásban – ideértve a  legalább fokozott biztonságú elektronikus 
aláírással ellátott elektronikus okirati formát is – vagy a Hpt.-ben meghatározottak szerinti azonosított elektronikus 
úton kell megkötni.”
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141. §  A Pft. VII. Fejezete a következő 36/D. §-sal egészül ki:
„36/D.  § Az  olyan gondnokolt és gondnok, akinek a  számára pénzforgalmi szolgáltató nem bocsát ki automata 
bankjegykiadó gépből készpénzfelvételt lehetővé tevő készpénz-helyettesítő fizetési eszközt, jogosult a 36/A. §-ban 
meghatározott feltételű készpénzfelvételre a  fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltatója bármely 
pénztárában, ha a pénzforgalmi szolgáltatójának tevékenysége pénztári szolgáltatás nyújtására is kiterjed.”

142. §  A Pft.
a) 12. § (1) bekezdés d) pontjában a „helységben való kifüggesztéssel való” szövegrész helyébe a „helyiségben 

közzététel útján történő” szöveg,
b) 29.  § (1)  bekezdésében a „helységben kifüggesztve” szövegrész helyébe a „helyiségben közzététel útján” 

szöveg,
c) 31.  § (2)  bekezdésében a „helységben kifüggesztve” szövegrész helyébe a „helyiségben közzététel útján” 

szöveg
lép.

10. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

143. § (1) A  fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.  évi CLXII.  törvény (a  továbbiakban: Fhtv.) 3.  § 3.  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„3. fogyasztó: az  önálló foglalkozása és gazdasági tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, valamint 
az értékpapír kibocsátása mellett megvalósuló zálogkölcsönnyújtás esetén a zálogtárgy birtokát hitelezőre átruházó 
természetes személy,”

 (2) Az Fhtv. 3. § 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„8. hitel: a  hitelszerződés alapján nyújtott szolgáltatás, valamint az  értékpapír kibocsátása mellett nyújtott 
zálogkölcsön,”

144. §  Az Fhtv. 18. § (4) bekezdésében és 19. § (5) bekezdésében a „kifüggesztve” szövegrész helyébe a „közzététel útján” 
szöveg lép.

11. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása

145. § (1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNBtv.) 40. § (2) bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(2) Az MNB a 39. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatai során ellátja a pénzügyi eszközök piacairól és 
a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
végrehajtását.”

 (2) Az MNBtv. 40. §-a a következő (21) és (22) bekezdéssel egészül ki:
„(21) Az  MNB látja el a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében a  600/2014 európai parlamenti és 
tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az átláthatóság, a portfóliótömörítés, valamint a termékszintű 
beavatkozással és a  pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos felügyeleti intézkedések tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. május 18-i 2017/567 felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtását.
(22) Az MNB a 39. § (1) bekezdés l) pontjában meghatározott feladatai során ellátja a 2014/65/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelvnek a  befektetési vállalkozások szervezeti követelményei és működési feltételei, valamint 
az  irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a  Bizottság (EU) 
2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet végrehajtását.”

 (3) Az MNBtv. 40. §-a a következő (23) bekezdéssel egészül ki:
„(23) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében a pénzügyi eszközökben és pénzügyi 
ügyletekben referenciamutatóként vagy a  befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, 
valamint a  2008/48/EK és a  2014/17/EU irányelv, továbbá az  596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 
2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”

 (4) Az MNBtv. 40. §-a a következő (24) bekezdéssel egészül ki:
„(24) Az  MNB látja el a  4.  § (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörében az  értékpapír-finanszírozási ügyletek és 
az  újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november  25-i (EU) 
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2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a  továbbiakban: (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet] 16. cikke szerinti illetékes hatóságként az (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”

146. §  Az MNBtv. a következő 53/B. §-sal egészül ki:
„53/B. § (1) Azt követően, hogy a szankcióval sújtott személy értesítést kapott a 600/2014/EU rendelet, illetve a Bszt. 
megsértéséért kiszabott szankciót vagy intézkedést elrendelő határozatról, az  MNB minden ilyen határozatot 
indokolatlan késedelem nélkül közzétesz hivatalos honlapján. A közzététel legalább a jogsértés típusára és jellegére, 
valamint a  felelős személy kilétére vonatkozó információt tartalmazza. Ez  a  kötelezettség nem alkalmazandó 
a vizsgálati jellegű intézkedéseket kiszabó határozatokra.
(2) Ha a  jogi személyek kilétének vagy a  természetes személyek személyes adatainak a  közzététele – az  említett 
adatok közzétételének arányosságát vizsgáló eseti értékelés alapján – aránytalan, vagy a  közzététel a  pénzügyi 
piacok stabilitását vagy egy folyamatban lévő büntetőeljárást veszélyeztetné, és az  53.  § (4) és (5)  bekezdésében 
foglalt lehetőségek nem elégségesek annak biztosításához, hogy
a) a pénzügyi piacok stabilitása ne kerüljön veszélybe;
b) a kisebb jelentőségűnek tartott intézkedésekről szóló határozatok közzététele arányos legyen,
az MNB dönthet úgy, hogy nem teszi közzé a szankciót vagy intézkedést elrendelő határozatot.
(3) Az MNB a (2) bekezdéssel összhangban tájékoztatja az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot az összes kiszabott, de 
közzé nem tett szankcióról, beleértve a szankciókkal kapcsolatos jogorvoslatokat és azok kimenetelét.
(4) Az  MNB minden évben összesítő tájékoztatást bocsát az  Európai Értékpapír-piaci Hatóság rendelkezésére 
az  (1)  és (2)  bekezdéssel összhangban kivetett valamennyi szankcióról és intézkedésről, a  vizsgálati jellegű 
intézkedések kivételével.
(5) Az  MNB a  közigazgatási intézkedés, szankció vagy büntetőjogi szankció nyilvánosságra hozataláról 
a nyilvánosságra hozatallal egyidejűleg értesíti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot.”

147. §  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, 
APA-ként, ARM-ként, CTP-ként adatszolgáltatási tevékenységet végzőnél, 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.)

148. § (1) Az MNBtv. 76. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  kiszabható bírság mértéke a  Hpt. 184.  §-ában meghatározott szabálysértés esetén és a  Bszt. 164.  § alapján 
az  engedély nélkül befolyásoló részesedést szerző jogi személy, valamint betétgyűjtést vagy más visszafizetendő 
pénzeszközt hitelintézeti engedély hiányában végző vállalkozás tekintetében 1 555 850 000 Ft-ig vagy a  jogsértést 
megállapító határozat meghozatalát megelőző üzleti év 89. § (3) bekezdés b) és d) pontja szerinti nettó árbevételének 
10 százalékáig, de legfeljebb a jogsértésből származó haszon vagy elkerült veszteség – amennyiben meghatározható 
– kétszereséig terjedhet. Ha a  jogi személy anyavállalat vagy egy anyavállalat leányvállalata, amelynek a számvitelről 
szóló 2000.  évi C.  törvény értelmében összevont pénzügyi beszámolót kell készítenie, akkor a  bruttó bevétel 
az anyavállalat konszolidált beszámolója alapján számított, tárgyévet megelőző üzleti évi bruttó bevétele.
(6) A  kiszabható bírság mértéke a  Hpt. 184.  §-ában és a  Bszt. 164.  §-ában meghatározott szabálysértés esetén 
az  engedély nélkül befolyásoló részesedést szerző természetes személy, valamint betétgyűjtést vagy más 
visszafizetendő pénzeszköz gyűjtését végző természetes személy esetében 1 555 850 000 Ft, de legfeljebb 
a jogsértésből származó haszon vagy – ha az meghatározható – az azzal elkerült veszteség kétszerese.”

 (2) Az MNBtv. 76. §-a a következő (12)–(14) bekezdéssel egészül ki:
„(12) Az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén
a) természetes személy esetében
aa) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. és 15. cikkének megsértése esetén a bírság mértéke 
legfeljebb 1 555 850 000 forint,
ab) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. és 17. cikkének megsértése esetén a bírság mértéke 
legfeljebb 311 170 000 forint,
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ac) az  596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18., 19. és 20.  cikkének megsértése esetén a  bírság 
mértéke legfeljebb 155 585 000 forint;
b) vállalkozás esetében
ba) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14. és 15. cikkének megsértése esetén a bírság mértéke 
legfeljebb 4 667 550 000 forint vagy a  döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti 
árbevétel 15%-a, azzal, hogy ha a vállalkozás 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) az 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 16. és 17. cikkének megsértése esetén a bírság mértéke 
legfeljebb 777 925 000 forint vagy a  döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti 
árbevétel 2%-a, azzal, hogy ha a vállalkozás 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,
bc) az  596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 18., 19. és 20.  cikkének megsértése esetén a  bírság 
mértéke legfeljebb 311 170 000 forint.
(13) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelete megsértése esetén
a) természetes személy esetében a bírság mértéke legfeljebb 1 589 850 000 forint,
b) jogi személy esetében
ba) az  Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2015/2365 rendelet 4.  cikkének megsértése esetén a  bírság mértéke 
legfeljebb 1 589 850 000 forint, vagy a  döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti 
árbevétel legfeljebb 10%-a, 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) az  Európai Parlament és a Tanács (EU) 2015/2365 rendelet 15.  cikkének megsértése esetén a  bírság mértéke 
legfeljebb 4 769 550 000 forint vagy a  döntéshozó szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti 
árbevétel legfeljebb 10%-a, 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.
(14) Az  Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2015/2365 rendelete megsértése esetén a  bírság mértéke legfeljebb 
a  jogsértésből származó nyereség vagy a  jogsértés révén elkerült veszteség összege háromszorosának megfelelő 
összeg – amennyiben a  veszteség, illetve a  nyereség az  MNB által meghatározható –, abban az  esetben is, ha 
az meghaladja a (13) bekezdés a) és b) pontjában foglalt összegeket.”

149. §  Az MNBtv. 93. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Piacfelügyeleti eljárás során
a) az  engedély nélkül vagy bejelentés hiányában végzett tevékenység esetén a  piacfelügyeleti bírság összege 
százezer forinttól kettőmilliárd forintig,
b) a vállalatfelvásárlásra vonatkozó szabályok megsértése esetén a piacfelügyeleti bírság összege százezer forinttól 
kettőmilliárd forintig,
c) a  76.  § (12)  bekezdésében meghatározottak megsértése esetén a  piacfelügyeleti bírság összege a  76.  § 
(12) bekezdésében rögzített összegig,
d) a  236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 5–8.  cikkében előírt bejelentési és közzétételi 
kötelezettség, valamint a  12–14.  cikkében előírt fedezetlen ügyletkötési korlátozások megsértése esetén 
a piacfelügyeleti bírság összege százezer forinttól kettőmilliárd forintig
terjedhet.”

150. §  Az MNBtv. 121. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az ellentmondást – igazolási kérelem benyújtása esetén az igazolási kérelmet és egyben az ellentmondást – elutasító 
határozat ellen az  ellentmondást előterjesztő fél fellebbezhet. A  fellebbezést a  fogyasztó belföldi lakóhelye, belföldi 
lakóhely hiányában a  belföldi tartózkodási helye szerinti törvényszék a  Pp. végzések elleni fellebbezésre vonatkozó 
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szabályai szerint nemperes eljárásban bírálja el. Ha a fogyasztó belföldi lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkezik, 
a törvényszék illetékességét az ellentmondást előterjesztő fél lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye, vagy – ha 
az ellentmondást előterjesztő fél nem természetes személy – az ellentmondást előterjesztő fél székhelye alapítja meg.”

151. §  Az MNBtv. 140. § (4) bekezdés a) pontja a következő ah), ai) és aj) alponttal egészül ki:
(Az MNB tájékoztatja
az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot)
„ah) a Bszt. 26/A. § (4) bekezdése alapján hozott engedélyről és az abban bekövetkezett változásról,
ai) a Tpt. 310/A. § (10) bekezdése alapján hozott engedélyről és az abban bekövetkezett változásról,
aj) a Bszt. 154/H. §-a alapján hozott engedélyről és az abban bekövetkezett változásról,”

152. §  Az MNBtv. 164. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) Az  MNB a  4.  § (9)  bekezdésben meghatározott feladatkörében – a  Ptk. 6:105.  §-a alapján, az  abban foglalt 
szabályok szerint – közérdekű keresetet terjeszthet elő a fogyasztó és a 39. §-ban meghatározott törvények hatálya 
alá tartozó szervezet vagy személy közötti szerződés részévé váló tisztességtelen általános szerződési feltétel 
érvénytelenségének megállapítása iránt.”

153. §  Az MNBtv. 185/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„185/A. § Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) az Európai Parlament és a Tanács 2014. július 23-i 2014/91/EU irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó 
kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
összehangolásáról szóló 2009/65/EK irányelvnek a  letétkezelői funkciók, a  javadalmazási politikák és a  szankciók 
tekintetében történő módosításáról,
b) az  Európai Parlament és a  Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a  pénzügyi eszközök piacairól és 
a 648/2012/EU rendelet módosításáról,
c) az Európai Parlament és a Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint 
a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról,
d) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/1011 rendelete (2016. június 8.) a pénzügyi eszközökben és pénzügyi 
ügyletekben referenciamutatóként vagy a  befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, 
valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról,
e) az  Európai Parlament és a  Tanács (EU) 2015/2365 rendelete (2015. november 25.) az  értékpapír-finanszírozási 
ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról,
f ) a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek 
védelme, a  termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások 
nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a  Bizottság (EU) 
2016. április 7-i 2017/593 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv,
g) a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  befektetési vállalkozások szervezeti követelményei 
és működési feltételei, valamint az  irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet,
h) a  600/2014 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az  átláthatóság, 
a  portfóliótömörítés, valamint a  termékszintű beavatkozással és a  pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos felügyeleti 
intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. május 18-i 2017/567 felhatalmazáson 
alapuló rendelet.”

154. § (1) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 40. §)
„b) (2)  bekezdése a  pénzügyi eszközök piacairól és a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 
600/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

 (2) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő h) és i) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„h) (20)  bekezdése a  piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai 
parlamenti és tanácsi irányelv és a 2003/124/EK, a 2003/125/EK és a 2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
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i) (24)  bekezdése az  értékpapír-finanszírozási ügyletek és az  újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint  
a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

 (3) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„j) (23)  bekezdése a  pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a  befektetési 
alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a  2008/48/EK és a  2014/17/EU irányelv, 
továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi 
rendelet,”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

 (4) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő k) és l) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„k) (21)  bekezdése a  600/2014 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, 
az  átláthatóság, a  portfóliótömörítés, valamint a  termékszintű beavatkozással és a  pozíciómenedzsmenttel 
kapcsolatos felügyeleti intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a  Bizottság (EU) 2016. május 18-i 
2017/567 felhatalmazáson alapuló rendelet,
l) (22)  bekezdése a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  befektetési vállalkozások szervezeti 
követelményei és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében 
történő kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

155. §  Az MNBtv.
a) 93. § (6) bekezdésében az „(5) bekezdés b)” szövegrész helyébe az „(5) bekezdés c)” szöveg,
b) 122. § (6) bekezdés b) pontjában a „kérelmező” szövegrész helyébe a „fogyasztó” szöveg
lép.

156. §  Hatályát veszti az MNBtv. 90. § (1) bekezdés c) pontjában az „és közzétételi” szövegrész.

12. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása

157. §  Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény (a továbbiakban: Fsztv.) 17. § (3) bekezdés g) pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a  kérelmezőnek befolyásoló részesedéssel rendelkező tulajdonosa van, az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül 
a  pénzügyi szolgáltatási tevékenységre, kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységre jogosító engedély iránti 
kérelemhez mellékeli:]
„g) nem természetes személy tulajdonos esetén a  tulajdonosi szerkezetének okiratokkal alátámasztott részletes 
leírását, továbbá – amennyiben ez  lehetséges – a  tényleges tulajdonosai részletes bemutatását, valamint ha 
a kérelmezőre az összevont alapú felügyelet kiterjed, ezen körülményeknek a részletes leírását,”

158. §  Az Fsztv. 20. §-a a következő e) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a  pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény tevékenységére jogosító engedély iránti 
kérelmét elutasítja, ha a kérelmező)
„e) tevékenységével kapcsolatosan feltételezhető, hogy az  erre vonatkozó jogszabályok értelmében pénzmosást 
vagy terrorizmus-finanszírozást követnek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg elkövetni, vagy hogy 
a szándékolt tevékenység növelheti ennek kockázatát.”

159. § (1) Az Fsztv. 28. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A befolyásoló részesedést szerezni kívánó személy bejelentése tartalmazza:)
„g) nem természetes személy tulajdonos esetében a  tulajdonosi szerkezetének okiratokkal alátámasztott részletes 
leírását, továbbá – amennyiben ez lehetséges – tényleges tulajdonosai bemutatását.”

 (2) Az Fsztv. 28. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A Felügyelet a befolyásoló részesedés szerzését megtiltja, ha a bejelentő részesedés szerzésével kapcsolatban 
feltételezhető, hogy az  erre vonatkozó jogszabályok értelmében pénzmosást vagy terrorizmus-finanszírozást 
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követnek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg elkövetni, vagy hogy a  szándékolt befolyásoló 
részesedés szerzése növelheti ennek kockázatát.”

160. §  Az Fsztv.
a) 70.  § (2)  bekezdésében a  „tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a  hangfelvételről készített 

hitelesített jegyzőkönyvet.” szövegrész helyébe a  „– kérésének megfelelően – huszonöt napon belül 
rendelkezésére kell bocsátani a  hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a  hangfelvétel 
másolatát.” szöveg,

b) 86/D. § (1) bekezdésében a „kifüggesztett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg
lép.

13. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása

161. § (1) A  hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013.  évi CCXXXVII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 6.  § 
(1) bekezdése a következő 4a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„4a. azonosított elektronikus út: olyan személyre szabott elektronikus eljárás, amely a  nyilatkozattevő személyének 
és a  nyilatkozat megtétele időpontjának egyértelmű azonosítására és a  jognyilatkozat tartalmának változatlan 
visszaidézésére alkalmas formában teszi lehetővé a jognyilatkozat megtételét;”

 (2) A Hpt. 6. § (1) bekezdés 122. pontja a következő h) alponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában
vezető állású személy:)
„h) függő ügynök esetén az  irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület tagja, a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítésének irányítását végző személy és valamennyi helyettese,”

162. §  A Hpt. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  közvetítő – ide nem értve a  pénzügyi intézményt, a  befektetési vállalkozást és a  biztosítót – közvetítői 
alvállalkozója a  pénzügyi szolgáltatás közvetítése teljesítéséhez további megbízási szerződést nem köthet. 
Közvetítővel jogviszonyban álló közvetítői alvállalkozó pénzügyi szolgáltatási tevékenység végzésére irányuló 
további jogviszonyt pénzügyi intézménnyel vagy más közvetítővel nem létesíthet.”

163. §  A Hpt. 18. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az alapító, ha a  pénzügyi intézményben befolyásoló részesedést kíván szerezni, az  (1)  bekezdésben foglaltakon kívül 
az engedély iránti kérelemhez mellékeli]
„g) nem természetes személy kérelmező esetén a  tulajdonosi szerkezetének okiratokkal alátámasztott részletes 
leírását, továbbá – amennyiben ez  lehetséges – a tényleges tulajdonosok bemutatását, valamint ha a kérelmezőre 
az  összevont alapú felügyelet kiterjed, ezen körülményeknek a  részletes leírását, továbbá az  összevont alapú 
felügyelet alá tartozó hitelintézet, befektetési vállalkozás előző évre vonatkozó konszolidált éves beszámolóját, ha 
konszolidált beszámoló készítésére kötelezett,”

164. §  A Hpt. 30. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet az alapítás iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező)
„e) tevékenységével kapcsolatosan feltételezhető, hogy az  erre vonatkozó jogszabályok értelmében pénzmosást 
vagy terrorizmus-finanszírozást követnek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg elkövetni, vagy hogy 
a szándékolt tevékenység növelheti ennek kockázatát.”

165. § (1) A Hpt. 69. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A  közvetítői díj időbeni ütemezése – ide nem értve az  alkusznak fizetendő közvetítői díjat – arányos 
a közvetített pénzügyi szolgáltatás futamidejével, valamint szerződésszerű teljesítésével.”

 (2) A Hpt. 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző független közvetítőt – ide nem értve az  alkuszt – megillető 
közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg az  adott jelzáloghitel folyósításakor, illetve ingatlanra vonatkozó 
pénzügyi lízing nyújtásakor meghatározott tőketartozás (pénzügyi lízing esetében ideértve a maradványértéket is) 
kettő százalékát. Fennálló jelzáloghitel-szerződés, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés módosítása 
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során eljáró független közvetítő tekintetében a közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg a jelzáloghitel-szerződés 
módosításakor fennálló tőketartozás, illetve lízingszerződés alapján fennálló tartozás (ideértve a maradványértéket 
is) kettő százalékát. A  független közvetítő a megbízó pénzügyi intézmény felé közvetítői díjat kizárólag az egyedi 
jelzáloghitelek és lízingszerződések alapján, egyedileg számíthat fel, egyéb módon (így különösen a  folyósított 
állomány alapján) további díjazást nem számíthat fel.”

166. § (1) A Hpt. 72. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  közvetítői díj időbeni ütemezése arányos a  közvetített pénzügyi szolgáltatás futamidejével, valamint 
szerződésszerű teljesítésével.”

 (2) A Hpt. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Jelzáloghitel közvetítői tevékenységet végző függő közvetítőt megillető közvetítői díj mértéke nem haladhatja 
meg az  adott jelzáloghitel folyósításakor, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízing nyújtásakor meghatározott 
tőketartozás (pénzügyi lízing esetében ideértve a  maradványértéket is) kettő százalékát. Fennálló jelzáloghitel-
szerződés, illetve ingatlanra vonatkozó pénzügyi lízingszerződés módosítása során eljáró függő közvetítő 
tekintetében a  közvetítői díj mértéke nem haladhatja meg a  jelzáloghitel-szerződés módosításakor fennálló 
tőketartozás, illetve lízingszerződés alapján fennálló tartozás (ideértve a  maradványértéket is) kettő százalékát. 
A  függő közvetítő a  megbízó pénzügyi intézmény felé közvetítői díjat kizárólag az  egyedi jelzáloghitelek és 
lízingszerződések alapján, egyedileg számíthat fel, egyéb módon (így különösen a  folyósított állomány alapján) 
további díjazást nem számíthat fel.”

 (3) A Hpt. 72. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) A  (3)  bekezdés vonatkozásában közvetítői díjnak kell tekinteni minden olyan pénzben vagy természetben 
juttatott további térítést, amelyet a közvetítő vagy a közvetítővel kapcsolatban álló harmadik személy a pénzügyi 
szolgáltatást nyújtó személytől, pénzügyi szolgáltatást nyújtó személy felett ellenőrző befolyással rendelkező 
személytől vagy az  utóbbi ellenőrző befolyása alatt álló más személytől kap bármely pénzügyi szolgáltatási, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységnek 
nem minősülő jogviszony alapján. Nem kell közvetítői díjnak tekinteni az  anyavállalat által a  leányvállalat, illetve 
a leányvállalat által az anyavállalat számára kiemelt közvetítői jogviszony keretében végzett pénzügyi szolgáltatási, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, befektetési szolgáltatási és kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenység 
alapján pénzben juttatott térítést, amennyiben mind az anyavállalat, mind a leányvállalat hitelintézet.”

167. § (1) A Hpt. 74. § (1) bekezdés c) 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]
„c) a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági 
vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott pénzügyi szolgáltatás közvetítői 
hatósági vizsgával”
(rendelkezik.)

 (2) A Hpt. 74. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Felügyelet érvényteleníti annak a vizsgázónak a hatósági vizsgáját, aki a vizsgát a Felügyelet félrevezetésével, 
hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a  vizsgáztatás szabályainak 
megsértésével tette le. Ha a hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványt a Felügyelet már kiadta, úgy intézkedik 
annak visszavonásáról.”

168. §  A Hpt. 131. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
[A Felügyelet a 126. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott engedély iránti kérelmet elutasítja, ha a kérelmező – ideértve 
annak tagját vagy vezető tisztségviselőjét is –]
„d) befolyásoló részesedése szerzésével kapcsolatban feltételezhető, hogy az erre vonatkozó jogszabályok alapján 
pénzmosást vagy terrorizmus-finanszírozást követnek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg 
elkövetni, vagy hogy a szándékolt befolyásoló részesedés szerzése növelheti ennek kockázatát.”
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169. §  A Hpt. a következő 65/A. alcímmel egészül ki:
„65/A. Jogszabályoknak történő megfelelésért felelős szervezeti egység
153/A.  § (1) A  hitelintézet a  pénzügyi és befektetési szolgáltatási, illetve kiegészítő szolgáltatási tevékenységével 
kapcsolatos feladatokat ellátó szervezeti egységétől független szervezeti egységet (a  továbbiakban: 
jogszabályoknak történő megfelelésért felelős szervezeti egység) alakít ki és működtet, amelynek feladata 
különösen az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület által a feladat- és hatáskörébe utalt területeken:
a) annak biztosítása, hogy a  hitelintézet mindenkor megfeleljen a  tevékenységére és működésére vonatkozó 
jogszabályokban foglaltaknak és a szabályzatok összhangban legyenek a jogszabályi rendelkezésekkel;
b) azon intézkedések és eljárások megfelelő érvényesülésének folyamatos nyomon követése és rendszeres 
ellenőrzése, amelyek célja, hogy a  hitelintézet e  törvényben és az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott 
jogszabályban foglaltaknak történő megfelelésben tapasztalható esetleges hiányosságait feltárják;
c) a megfelelésbeli hiányosságok feltárása érdekében tett intézkedések folyamatos nyomon követése és rendszeres 
ellenőrzése;
d) a hitelintézet irányítási jogkörrel rendelkező vezető testületének, és alkalmazottainak segítése annak érdekében, 
hogy a hitelintézet teljesítse a tevékenységére és működésére vonatkozó jogszabályokban foglalt kötelezettségeit.
(2) Amennyiben a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős szervezeti egység kialakítása a hitelintézet számára 
a  tevékenységének természete, mérete és összetettsége figyelembevételével aránytalan terhet jelentene, és 
a  hitelintézet hitelt érdemlően igazolni tudja, hogy mindez nem befolyásolja hátrányosan a  megfelelési feladatok 
ellátását, a  hitelintézetnek elegendő egy, a  jogszabályoknak történő megfelelésért felelős személyt kineveznie. 
Ebben az esetben a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős személy tekintetében a jogszabályoknak történő 
megfelelésért felelős szervezeti egységre előírt rendelkezéseket kell alkalmazni.
(3) A  jogszabályoknak történő megfelelésért felelős szervezeti egység az  (1)  bekezdésben foglaltak teljesítéséről 
évente legalább egyszer jelentést készít az irányítási és a felügyeleti jogkörrel rendelkező vezető testület részére.
(4) A  hitelintézet a  jogszabályoknak történő megfelelésért felelős szervezeti egység működtetésére mindenkor 
rendelkezik a  hitelintézet mérete, tevékenységének jellege, nagyságrendje és összetettsége arányában megfelelő 
számú, képzettségű és szakmailag alkalmas munkatárssal, megfelelő anyagi erőforrással, és a feladatok ellátásához 
szükséges hatáskörrel és információkhoz való hozzáféréssel.
(5) A hitelintézet a jogszabályoknak történő megfelelésért felelős szervezeti egység vezetőjének személyét bejelenti 
a Felügyeletnek.”

170. §  A Hpt. 185. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az előírások megsértése vagy hiányosság megállapítása esetén – ha azok a  pénzügyi intézmény prudens működését 
jelentősen vagy súlyosan nem veszélyeztetik – a Felügyelet a következő intézkedéseket alkalmazhatja:)
„a) kötelezheti
aa) a  pénzügyi intézményt, valamint a  pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzügyi szolgáltatást, illetve 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó egyéb jogi személyt, hogy tegye meg a  szükséges intézkedéseket 
e  törvény vagy a  prudens működésre vonatkozó jogszabályok előírásainak betartására, a  feltárt hiányosságok 
megszüntetésére,
ab) a pénzügyi intézményt, hogy tegye meg a szükséges intézkedéseket a pénzügyi helyzetének megőrzésére vagy 
javítására;”

171. §  A Hpt. 199/A. § (5) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Ha a másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága a (4) bekezdés szerinti tájékoztatást követő egy hónapon belül nem 
teszi meg a szükséges intézkedéseket, vagy a másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága által megtett lépések ellenére 
változatlanul fennáll a szabályellenes helyzet, valamint az ügyfelek érdekeinek veszélyeztetése, a Felügyelet]
„a) a  szabályellenes helyzet megszüntetése érdekében a  másik EGT-állam illetékes felügyeleti hatóságának 
tájékoztatását követően közvetlenül is intézkedhet, amelyről az  intézkedés megtételét követően haladéktalanul 
tájékoztatja az EBH-t,”

172. §  A Hpt. 204/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„204/A.  § (1) A  Felügyelet a  pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői 
hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
hatósági képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatban, a  hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, 
továbbá a hatósági képzésre és vizsgára történő jelentkezés lebonyolításával és a sikeres vizsgákat igazoló hatósági 
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tanúsítvány kiadásával, pótlásával kapcsolatos feladatai ellátása érdekében nyilvántartást vezet a  képzést vagy 
képzést és vizsgáztatást végző szervekről (a  továbbiakban együtt: képző szerv), a  hatósági vizsgára jelentkező 
személyekről, a  képző szerv által aláíró személyként megjelölt, a  képzési igazolás kiállítására és aláírására 
feljogosított személyekről (a  továbbiakban: aláíró személy), az  oktatókról, a  hatósági vizsga jogszabályban foglalt 
feltételeknek megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a  továbbiakban: vizsgabiztos), 
valamint a hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványokról.
(2) A  közvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő közvetítői hatósági vizsgának és az  ahhoz szükséges 
képzésnek a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és 
hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő 
képzés és vizsga fogadható el.
(3) A képző szervekről vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
b) a hatósági képzés helyszínének, a hatósági vizsga helyszínének címét,
c) a nyilvántartási számot,
d) az intézményi kódot,
e) a nyilvántartásba vételről szóló döntés ügyiratszámát,
f ) az aláíró személy és az oktató nevét és személyi kódját és
g) a nyilvántartásba vétel időpontját.
(4) A Felügyelet a nyilvántartásba vételről szóló döntésben a képző szerv részére nyilvántartási számot és intézményi 
kódot állapít meg.
(5) Ha a  Felügyelet a  képző szerv nyilvántartásból történő törléséről döntést hozott, a  (3)  bekezdésben foglalt 
adatok mellett a törlés időpontját, a törlésről szóló döntés ügyiratszámát, a döntés tényét, okát és a döntés jogerőre 
emelkedésének időpontját is nyilvántartja.
(6) Az aláíró személyekről, az oktatókról, a hatósági vizsgára jelentkező személyekről és a vizsgabiztosokról vezetett 
nyilvántartás tartalmazza az adott személy
a) nevét és születési nevét,
b) anyja nevét,
c) születési helyét, idejét,
d) lakcímét,
e) személyi kódját és
f ) – amennyiben vizsgabiztosi tevékenységet lát el – nyilvántartási számát, valamint a nyilvántartásból való törlése 
esetén a törlés tényét és időpontját.
(7) A  Felügyelet a  nyilvántartásba vételről szóló döntésben a  (6)  bekezdésben meghatározott személyek számára 
személyi kódot állapít meg.
(8) A hatósági vizsga letételét igazoló, elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására – erre irányuló kérelem 
esetén – a  Felügyelet a  nyilvántartása alapján másodlatot állít ki, amit a  kérelmező a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő 
feladatokról szóló miniszteri rendelet szerinti hatósági vizsgára történő jelentkezési lapban meghatározott 
– vizsgaidőpontban érvényes – adatainak megadásával igényelhet.
(9) Az e §-ban meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Felügyelet.
(10) A  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az  adott 
személy hatósági képzésben vagy vizsgáztatásban történő közreműködésétől számított tizenöt év elteltével 
törli a  nyilvántartásból, ide nem értve azokat az  adatokat, amelyek hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány 
nyilvántartásához szükségesek.
(11) A Felügyelet jogosult vizsgáztatási tevékenységet folytatni a – vizsgáztatási tevékenységet végző szervekre és 
a hatósági vizsgára vonatkozó – jogszabályi követelmények betartásával.
(12) A hatósági képzés és vizsgáztatás során a Felügyelet jogosult ellenőrizni a hatósági képzést, illetve vizsgáztatást 
végző, a hatósági képzésben és vizsgáztatásban részt vevő szervezeteket és személyeket.”

173. §  A Hpt. 226. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBA tevékenységének operatív irányítását az ügyvezető, a Befektető-védelmi Alappal kapcsolatos operatív 
feladatok irányítását az  ügyvezető helyettese látja el. A  belső ellenőr felett a  munkáltatói jogokat az  ügyvezető 
a  munkaviszony létesítése, megszüntetése, a  javadalmazás és az  ellenőrzési tárgykörök meghatározása 
tekintetében az  igazgatótanács előzetes jóváhagyása mellett gyakorolja. Az  ügyvezető igazgató-helyettes által 
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irányított, elkülönített munkaszervezetben feladatokat ellátó munkavállalók kivételével az  ügyvezető gyakorolja 
az  OBA alkalmazottai felett a  munkáltatói jogokat. Az  ügyvezető igazgató-helyettes által irányított, elkülönített 
munkaszervezetben feladatokat ellátó munkavállalók feletti munkáltatói jogokat az ügyvezető igazgató-helyettese 
gyakorolja.”

174. § (1) A Hpt. 279. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi intézmény – az egyszeri fizetési megbízás kivételével, valamint az (1a) bekezdésben és a 285. §-ban 
meghatározott eltéréssel – pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban 
–  ideértve a  legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati formát is – köthet. 
Az írásban kötött szerződés egy eredeti példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfélnek átadni.”

 (2) A Hpt. 279. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdéstől eltérően a  hitelintézet pénzforgalmi szolgáltatási keretszerződést, valamint betét 
elfogadására vonatkozó szerződést azonosított elektronikus úton is köthet.”

 (3) A Hpt. 279. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyi intézmény és az ügyfél az  (1) és az  (1a) bekezdés szerint megkötött szerződésben megállapodhat 
arról, hogy meghatározott körben azonosított elektronikus úton kötnek pénzügyi és kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatásra irányuló szerződést. Az ilyen módon létrejött pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló 
szerződés e törvény alkalmazásában írásbeli szerződésnek minősül.”

175. §  A Hpt. 121. alcíme a következő 282/B. §-sal egészül ki:
„282/B.  § Fogyasztó részére fizetési számlát vezető hitelintézet jogszabályban meghatározott szociális feltételek 
teljesülése esetén köteles a  fogyasztó részére a  jogszabályban meghatározott díj és költség mellett fizetési 
számlaként szociális számlát vezetni.”

176. §  A Hpt. 290. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„k) a szociális számlához való jogosultságra, díjra és jellemzőire”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

177. §  A Hpt. 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

178. §  A Hpt.
a) 69. § (7) bekezdésében a „21. § (7) bekezdés d)” szövegrész helyébe a „21. § (7) bekezdés e)” szöveg,
b) 184. § (1) bekezdésében a „pénzügyi intézménynek nem minősülő kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó” 

szövegrész helyébe a  „pénzügyi intézménynek nem minősülő, pénzügyi szolgáltatást, illetve kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatást nyújtó” szöveg,

c) 184.  § (2)  bekezdésében a  „ha a  pénzügyi intézmény” szövegrész helyébe a  „ha a  pénzügyi intézmény, 
a  pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzügyi szolgáltatást, illetve kiegészítő pénzügyi szolgáltatást 
nyújtó egyéb jogi személy” szöveg,

d) 185.  § (1)  bekezdésében a  „pénzügyi intézmény prudens működését” szövegrész helyébe a  „pénzügyi 
intézmény, valamint a  pénzügyi intézménynek nem minősülő pénzügyi szolgáltatást, illetve kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatást nyújtó egyéb jogi személy prudens működését” szöveg,

e) 204/A. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg,
f ) 279.  § (13)  bekezdésében a  „(4)  bekezdésben nem szabályozott szerződések” szövegrész helyébe 

a „fogyasztónak nyújtott hitelről szóló törvény hatálya alá nem tartozó pénzügyi és kiegészítő pénzügyi 
szolgáltatásra irányuló szerződések” szöveg,

g) 288.  § (2)  bekezdésében a  „tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a  hangfelvételről készített 
hitelesített jegyzőkönyvet.” szövegrész helyébe a  „– kérésének megfelelően – huszonöt napon belül 
rendelkezésére kell bocsátani a  hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a  hangfelvétel 
másolatát.” szöveg,

h) 288/D. § (1) bekezdésében a „kifüggesztett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg
lép.
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179. §  Hatályát veszti a Hpt. 271. § (1) bekezdésben és 279. § (13) bekezdésben a „hirdetményben” szövegrész.

14. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények 
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása

180. §  A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 
2014. évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 8. § (1) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
[A kérelmező a 6. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelemhez mellékeli]
„i) a tevékenységi kör módosítására irányuló eljárás kivételével a tulajdonosi szerkezetének részletes leírását okirati 
bizonyítékokkal együtt, továbbá – amennyiben ez lehetséges – a tényleges tulajdonosok bemutatását.”

181. §  A Kbftv. 10. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet az  ÁÉKBV-alapkezelő befektetési alapkezelési tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelmét 
elutasítja, ha a kérelmező)
„e) tevékenységével kapcsolatosan feltételezhető, hogy az  erre vonatkozó jogszabályok értelmében pénzmosást 
vagy terrorizmus-finanszírozást követnek vagy követtek el, vagy kísérelnek vagy kíséreltek meg elkövetni, vagy hogy 
a szándékolt tevékenység növelheti ennek kockázatát.”

182. §  A Kbftv. 11. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
[A kérelmező a 7. § (1) bekezdésben foglalt tevékenység végzésére jogosító engedély iránti kérelemhez mellékeli]
„g) a tevékenységi kör módosítására irányuló eljárás kivételével a tulajdonosi szerkezetének részletes leírását okirati 
bizonyítékokkal együtt, továbbá – amennyiben ez lehetséges – a tényleges tulajdonosok bemutatását.”

183. §  A Kbftv. 71. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„71. § (1) Egy befektetési alap nevében egy vagy több sorozatot alkotó, egyazon sorozaton belül azonos névértékű 
és azonos jogokat megtestesítő befektetési jegyek bocsáthatók ki. A  kezelési szabályzatnak részletesen meg 
kell határoznia, hogy az  egyes sorozatok milyen jellemzőikben térnek el egymástól. A  hozamból való részesedés 
mértéke, illetve sorrendje, valamint a  veszteségből való részesedés mértéke, illetve sorrendje tekintetében eltérő 
sorozatok kizárólag zártkörű befektetési alapok esetében hozhatók létre.
(2) Egy adott befektetési alap egyes eszközeit az  egyes befektetési jegy sorozatok között nem lehet megosztani, 
kivéve
a) az illikviddé vált eszközök 128. §-ban foglaltak szerinti elkülönítése esetén, valamint
b) az olyan, devizakockázat fedezésére szolgáló ügyletek esetében, amelyek célja a befektetési alap adott sorozata 
devizakockázatának csökkentése a befektetési alap befektetési politikájának megfelelően.”

184. §  A Kbftv. 72. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Zártkörű befektetési alap esetében a  kezelési szabályzat tartalmára vonatkozóan az  értékpapír-finanszírozási 
ügyletek és az  újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a  648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 
(EU)  2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a  továbbiakban: 2015/2365 rendelet) is megfelelően 
alkalmazandó.”

185. §  A Kbftv. 129. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„129.  § Befektetési jegy nyilvános forgalomba hozatala esetén a  tájékoztatónak az  5.  melléklet szerinti tartalmon 
túl tartalmaznia kell minden olyan információt, amely alapján a befektetők kellő tájékozottsággal tudnak határozni 
a felkínált befektetési lehetőségről és a befektetés kockázatairól, ideértve a 2015/2365 rendelet által meghatározott 
információkat is. A tájékoztatónak világos és közérthető magyarázatot kell tartalmaznia a befektetési alap kockázati 
tényezőiről.”

186. §  A Kbftv. 131. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  befektetési alapkezelő az  általa kezelt nyilvános zárt végű befektetési alap esetén az  (1)  bekezdésben 
meghatározott rendszeres tájékoztatási kötelezettségét a  Tpt. V. Fejezetében foglaltaknak megfelelően teljesíti, 
figyelembe véve a 2015/2365 rendelet rendelkezéseit is.”
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187. §  A Kbftv. 132. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A nyilvános nyílt végű befektetési alap éves és féléves jelentésének tartalma tekintetében a 2015/2365 rendelet 
rendelkezései is megfelelően alkalmazandók.”

188. §  A Kbftv. 140. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A  zártkörű befektetési alap éves jelentésének tartalma tekintetében a  2015/2365 rendelet rendelkezései 
megfelelően alkalmazandók.”

189. §  A Kbftv. 205. § (2) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„i) az Európai Parlament és Tanács 2015. november 25-i, az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás 
átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló (EU) 2015/2365 rendeletének”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)

190. §  A Kbftv. 23. § (2) bekezdésében a „rendelkezésre kell bocsátani a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet.” 
szövegrész helyébe a  „– kérésének megfelelően – huszonöt napon belül rendelkezésére kell bocsátani 
a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.” szöveg lép.

15. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer 
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása

191. §  A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló 
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 3. § 56. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„56. szanálás alatt álló intézmény: olyan intézmény vagy 1.  § (1)  bekezdés b) vagy c)  pontja szerinti szervezet, 
amelynek szanálását határozattal elrendelte a  szanálási feladatkörében eljáró MNB vagy valamely más szanálási 
hatóság, vagy amely tekintetében szanálási intézkedés alkalmazására került sor;”

192. § (1) A Szantv. 20. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB-vel és az  általa a  szanáláshoz kapcsolódóan igénybe vett 
közreműködővel szemben e  minőségükben végzett cselekmény vagy elkövetett mulasztás miatt kártérítési igény 
csak lényeges kötelezettségük szándékos megszegése esetén érvényesíthető, feltéve, hogy az  adott cselekmény 
vagy mulasztás a kárt közvetlenül idézte elő.”

 (2) A Szantv. 20. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A  szanálási feladatkörében eljáró MNB munkavállalói a  szanálási feladatkör ellátásával összefüggésben 
végzett cselekményük vagy mulasztásuk miatt a  szanálási feladatkörében eljáró MNB-vel szemben csak lényeges 
kötelezettségük szándékos megszegése esetén tartoznak munkavállalói kárfelelősséggel, feltéve, hogy az  adott 
cselekmény vagy mulasztás a kárt közvetlenül idézte elő.”

193. § (1) A Szantv. 22. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A független értékelők névjegyzékébe az a természetes személy vehető fel, aki)
„c) rendelkezik könyvvizsgálói szakképesítéssel és ennek pénzügyi intézményi vagy befektetési vállalkozási 
minősítésével vagy megfelelő vagyonértékelési tapasztalattal, valamint”

 (2) A Szantv. 22. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  független értékelők névjegyzékébe az  a  jogi személy vehető fel, amelyik legalább egy olyan munkavállalót 
foglalkoztat, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony keretében – a  független értékelés elkészítése 
céljából – igénybe vesz, aki megfelel a  (7)  bekezdés szerinti követelményeknek, valamint nem áll jogutód nélküli 
megszüntetését eredményező eljárás alatt.”

194. §  A Szantv. 26. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az  intézmény saját tőkéjének az  utólagos, végleges értékelés szerinti becslése magasabb értéket 
eredményez, mint az  intézmény saját tőkéjének az  ideiglenes értékelés szerinti becslése, akkor a  szanálási 
feladatkörében eljáró MNB határozatában
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a) kötelezheti az  áthidaló intézményt vagy a  szanálási vagyonkezelőt, hogy fizessen további ellentételezést 
a  szanálás alatt álló intézménynek az  eszközökre, forrásokra, jogokra és kötelezettségekre vonatkozóan, illetve 
az intézményben lévő tagsági részesedések tulajdonosainak,
b) gyakorolhatja a hitelezői feltőkésítés keretében leírt, a szanálás alatt álló intézmény tulajdonosai vagy hitelezői 
részéről fennálló követelések értékének növelésére vonatkozó hatáskörét.”

195. §  A Szantv. 47. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  szolgáltatásnyújtáshoz, illetve a  más EGT-államban való letelepedéshez való jognak a  gyakorlása céljából 
az  áthidaló intézmény folytathatja a  szanálás alatt álló intézményt megillető bármely olyan jogosultság 
gyakorlását, amelynek gyakorlására a  szanálás alatt álló intézmény az  átadott eszközökkel, forrásokkal, jogokkal 
és kötelezettségekkel összefüggésben jogosult volt. Ide kell érteni a  fizetési, elszámolási és kiegyenlítési 
rendszerekben, szabályozott piacokon, OBA-ban, Beva-ban vagy Szanálási Alapban való tagsággal és az  azokhoz 
való hozzáféréssel kapcsolatos jogokat is. Egyéb tekintetben a szanálási feladatkörében eljáró MNB előírhatja, hogy 
az  áthidaló intézményt az  átadott eszközök, jogok és kötelezettségek tekintetében megilletik ugyanazok a  jogok, 
amelyek megillették a  szanálás alatt álló intézményt, így tovább gyakorolhat bármilyen olyan jogot, amelyet 
a szanálás alatt álló intézmény az átruházott eszközök, források, jogok vagy kötelezettségek tekintetében gyakorolt. 
A  szanálási feladatkörében eljáró MNB a  jogutódlást kimondó döntésében megjelöli azokat a  jogviszonyokat, 
amelyek tekintetében az átvevő jogutódnak minősül, vagy megjelöli azokat a jogviszonyokat, amelyek tekintetében 
az átvevő nem minősül jogutódnak.”

196. §  A Szantv. 22. alcíme a következő 48/A. §-sal egészül ki:
„48/A. § (1) Az áthidaló intézmény tevékenységi köréből eredően a szanálás alatt álló intézmény tulajdonosainak, 
hitelezőinek sem kötelezettsége, sem felelőssége nem keletkezhet. Az  áthidaló intézmény vezetése által 
e  minőségükben végzett cselekmény vagy mulasztás miatt a  szanálás alatt álló intézmény tulajdonosai, 
hitelezői vagy más harmadik személyek kártérítési igénnyel az  áthidaló intézménnyel szemben csak a  lényeges 
kötelezettségük szándékos megsértése esetén léphetnek fel, feltéve, hogy a  kárt az  adott cselekmény vagy 
mulasztás közvetlenül idézte elő.
(2) A  szanálás alatt álló intézmény tulajdonosai, hitelezői vagy más harmadik személy az  áthidaló intézmény 
vezetésével szemben az (1) bekezdés szerinti cselekmény vagy mulasztás miatt kártérítési igényt közvetlenül nem 
érvényesíthetnek.”

197. § (1) A Szantv. 53. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  szanálási vagyonkezelő tevékenységi köréből eredően a  szanálás alatt álló intézmény tulajdonosainak, 
hitelezőinek sem kötelezettsége, sem felelőssége nem keletkezhet. A  szanálási vagyonkezelő vezetése által 
e  minőségükben végzett cselekmény vagy mulasztás miatt a  szanálás alatt álló intézmény tulajdonosai, hitelezői 
vagy más harmadik személyek kártérítési igénnyel a  szanálási vagyonkezelővel szemben csak a  lényeges 
kötelezettségük szándékos megsértése esetén léphetnek fel, feltéve, hogy a  kárt az  adott cselekmény vagy 
mulasztás közvetlenül idézte elő.”

 (2) A Szantv. 53. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A  szanálás alatt álló intézmény tulajdonosai, hitelezői vagy más harmadik személy a  szanálási vagyonkezelő 
vezetésével szemben a  (7)  bekezdés szerinti cselekmény vagy mulasztás miatt kártérítési igényt közvetlenül nem 
érvényesíthetnek.”

198. § (1) A Szantv. 115. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Titoktartás köti a következő személyeket és szervezeteket:)
„c) a lehetséges átvevőt, függetlenül attól, hogy
ca) a vagyonértékesítési eszköz alkalmazásának előkészítéséről van szó, vagy
cb) a megkeresés, illetve a felkérés eredményezett-e átvételt;
d) az EBH-t és a Felügyeletet;”

 (2) A Szantv. 115. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Titoktartás köti a következő személyeket és szervezeteket:)
„h) az áthidaló intézményt, a szanálási vagyonkezelőt, valamint ezek leányvállalatait;”
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199. §  A Szantv. 133. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  Alap – a  126.  § (3)  bekezdése szerinti célok megvalósítása érdekében – hitelt vehet fel jogi személytől, 
különösen
a) hitelintézettől,
b) más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszerétől.”

200. §  A Szantv. 138. és 139. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„138.  § (1) Az  Alap tagjai éves díjat fizetnek, amelynek mértékét a  szanálási feladatkörében eljáró MNB határozza 
meg és arról értesíti az Alap tagjait.
(2) A rendszeres éves díj összegét az Alap tagja minden évben féléves részletekben, legkésőbb a tárgyfélév utolsó 
hónapjának tizenötödik napjáig köteles befizetni az Alap pénzforgalmi számlájára.
139. § Az intézmény a tevékenységi engedélye visszavonásának évében a tevékenységi engedélye visszavonásának 
napjáig terjedő időszakra vonatkozóan köteles időarányos éves díjat fizetni.”

201. §  A Szantv.
a) 3. § 15. pontjában a „követelés” szövegrész helyébe a „követelés vagy kötelezettség” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében a „hatósággal” szövegrész helyébe a „hatóságával” szöveg,
c) 22. § (4) bekezdésében a „félévente” szövegrész helyébe az „évente” szöveg,
d) 33.  §-ában a  „veszteséget eredményez,” szövegrész helyébe „veszteséget vagy követeléseik átalakítását 

eredményezné,” szöveg,
e) 39. § (3) bekezdés e) pont ec) alpontjában az „a Felügyelet által” szövegrész helyébe az „az átvevő a” szöveg, 

az „a befolyásoló” szövegrész helyébe az „a Felügyelet a befolyásoló” szöveg,
f ) 39.  § (3)  bekezdés f )  pontjában a „Felügyelet által” szövegrész helyébe a „szanálási feladatkörében eljáró 

MNB által” szöveg,
g) 52. § (1) bekezdés b) pontjában a „jogszabályi” szövegrész helyébe a „44. § (2) bekezdésében meghatározott” 

szöveg,
h) 54. § (3) bekezdésében az „értékpapír” szövegrész helyébe a „hitelviszonyt megtestesítő értékpapír” szöveg,
i) 95.  § (2)  bekezdés f )  pontjában a „hatósággal” szövegrész helyébe a „hatósággal és szanálási hatósággal” 

szöveg,
j) 133. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában a „befizetés,” szövegrész helyébe a „díj,” szöveg,
k) 74. alcím címében a „kötelesség” szövegrész helyébe a „kötelezettség” szöveg,
l) 148.  § (2)  bekezdésében az  „e törvény hatályba lépését követő 10 év alatt” szövegrész helyébe 

a „2024. december 31. napjáig” szöveg
lép.

202. §  Hatályát veszti a Szantv.
a) 132. § (5) bekezdés b) pontja,
b) 140. §-a.

16. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása

203. §  A biztosítási tevékenységről szóló 2014.  évi LXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) 258.  § (3)  bekezdés i)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A részesedésszerzés vagy ellenőrző befolyás létrejötte engedélyezése iránti kérelemhez a (2) bekezdésben foglaltakon túl 
mellékelni kell)
„i) nem természetes személy kérelmező esetén a  kérelmező tulajdonosi szerkezetének okiratokkal alátámasztott 
részletes leírását, ideértve – amennyiben ez lehetséges – a tényleges tulajdonosok bemutatását is;”

204. §  A Bit. 369. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) A Felügyelet érvényteleníti annak a vizsgázónak a hatósági vizsgáját, aki a vizsgát a Felügyelet félrevezetésével, 
hamis adatok közlésével, jogszabályban meghatározott feltételek hiányában vagy a  vizsgáztatás szabályainak 
megsértésével tette le. Ha a hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványt a Felügyelet már kiadta, úgy intézkedik 
annak visszavonásáról.”
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205. §  A Bit. 430. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„430. § (1) A Felügyelet a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági 
képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott hatósági 
képzéssel és vizsgáztatással kapcsolatban, a  hatósági képzés és vizsgáztatás hatósági ellenőrzésével, továbbá 
a  hatósági képzésre és vizsgára történő jelentkezés lebonyolításával és a  sikeres vizsgákat igazoló hatósági 
tanúsítvány kiadásával, pótlásával kapcsolatos feladatai ellátása érdekében nyilvántartást vezet a  képzést vagy 
képzést és vizsgáztatást végző szervekről (a  továbbiakban együtt: képző szerv), a  hatósági vizsgára jelentkező 
személyekről, a  képző szerv által aláíró személyként megjelölt, a  képzési igazolás kiállítására és aláírására 
feljogosított személyekről (a  továbbiakban: aláíró személy), az  oktatókról, a  hatósági vizsga jogszabályban foglalt 
feltételeknek megfelelő lebonyolításának felügyeletére jogosult személyekről (a  továbbiakban: vizsgabiztos), 
valamint a hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítványokról.
(2) A  közvetítői tevékenység gyakorlását lehetővé tevő közvetítői hatósági vizsgának és az  ahhoz szükséges 
képzésnek a pénzügyi szolgáltatás közvetítői, a biztosításközvetítői és a tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és 
hatósági vizsgával összefüggő feladatokról szóló miniszteri rendeletben meghatározott feltételeknek megfelelő 
képzés és vizsga fogadható el.
(3) A képző szervekről vezetett nyilvántartás tartalmazza
a) a szerv megnevezését, székhelyét, levelezési címét,
b) a hatósági képzés helyszínének, a hatósági vizsga helyszínének címét,
c) a nyilvántartási számot,
d) az intézményi kódot,
e) a nyilvántartásba vételről szóló döntés ügyiratszámát,
f ) az aláíró személy és az oktató nevét és személyi kódját és
g) a nyilvántartásba vétel időpontját.
(4) A Felügyelet a nyilvántartásba vételről szóló döntésben a képző szerv részére nyilvántartási számot és intézményi 
kódot állapít meg.
(5) Ha a  Felügyelet a  képző szerv nyilvántartásból történő törléséről döntést hozott, a  (3)  bekezdésben foglalt 
adatok mellett, a törlés időpontját, a törlésről szóló döntés ügyiratszámát, a döntés tényét, okát és a döntés jogerőre 
emelkedésének időpontját is nyilvántartja.
(6) Az aláíró személyekről, az oktatókról, a hatósági vizsgára jelentkező személyekről és a vizsgabiztosokról vezetett 
nyilvántartás tartalmazza az adott személy
a) nevét és születési nevét,
b) anyja nevét,
c) születési helyét, idejét,
d) lakcímét,
e) személyi kódját és
f ) – amennyiben vizsgabiztosi tevékenységet lát el – nyilvántartási számát, valamint a nyilvántartásból való törlése 
esetén a törlés tényét és időpontját.
(7) A  Felügyelet a  nyilvántartásba vételről szóló döntésben a  (6)  bekezdésben meghatározott személyek számára 
személyi kódot állapít meg.
(8) A hatósági vizsga letételét igazoló, elveszett vagy megsemmisült tanúsítvány pótlására – erre irányuló kérelem 
esetén – a  Felügyelet a  nyilvántartása alapján másodlatot állít ki, amit a  kérelmező a  pénzügyi szolgáltatás 
közvetítői, a  biztosításközvetítői és a  tőkepiaci üzletkötői hatósági képzéssel és hatósági vizsgával összefüggő 
feladatokról szóló miniszteri rendelet szerinti hatósági vizsgára történő jelentkezési lapban meghatározott 
– vizsgaidőpontban érvényes – adatainak megadásával igényelhet.
(9) Az e §-ban meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő a Felügyelet.
(10) A  Felügyelet az  (1)  bekezdésben meghatározott nyilvántartásban szereplő személyes adatokat az  adott 
személy hatósági képzésben vagy vizsgáztatásban történő közreműködésétől számított tizenöt év elteltével 
törli a  nyilvántartásból, ide nem értve azokat az  adatokat, amelyek hatósági vizsga letételét igazoló tanúsítvány 
nyilvántartásához szükségesek.
(11) A Felügyelet jogosult vizsgáztatási tevékenységet folytatni a – vizsgáztatási tevékenységet végző szervekre és 
a hatósági vizsgára vonatkozó – jogszabályi követelmények betartásával.
(12) A hatósági képzés és vizsgáztatás során a Felügyelet jogosult ellenőrizni a hatósági képzést, illetve vizsgáztatást 
végző, a hatósági képzésben és vizsgáztatásban részt vevő szervezeteket és személyeket.”
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206. §  A Bit.
a) 108/A. § (1) bekezdésében és 375. § (2) bekezdésében a „kifüggesztéssel” szövegrész helyébe a „közzététellel” 

szöveg,
b) 148/A. § (2) bekezdésében a „kifüggesztett” szövegrész helyébe a „közzétett” szöveg,
c) 159.  § (2)  bekezdésében a  „tizenöt napon belül rendelkezésre kell bocsátani a  hangfelvételről készített 

hitelesített jegyzőkönyvet.” szövegrész helyébe a  „– kérésének megfelelően – huszonöt napon belül 
rendelkezésére kell bocsátani a  hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a  hangfelvétel 
másolatát.” szöveg,

d) 430. § (5) bekezdésében a „jogerőre emelkedésének” szövegrész helyébe a „véglegessé válásának” szöveg
lép.

207. §  Hatályát veszti a Bit. 127. § (7) és (13) bekezdésében a „kifüggeszti ” szövegrész.

17. Záró rendelkezések

208. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2017. július 1-jén lép hatályba.
 (2) A 184. § és a 185. § 2017. július 13-án lép hatályba.
 (3) A 134. § r) pontja, a 145. § (3) bekezdése, a 154. § (3) bekezdése, a 169. §, a 178. § e) pontja és a 206. § d) pontja 

2018. január 1-jén lép hatályba.
 (4) Az  5–23.  §, a  25.  § (2)–(3)  bekezdése, a  26.  § és 27.  §, a  28.  § b), valamint e) és f )  pontja, a  29.  § (2)  bekezdése, 

a  30–32.  §, a  38–98.  §, a  100–123.  §, a  125.  §, a  126.  § (2)–(4)  bekezdése, a  127–129.  §, a  130.  § (1)  bekezdése, 
a 132. § és 133. §, a 134. § a) és b) pontja, 134. § e)–k) pontja, 134. § p) és q) pontja, a 134. § t) és u) pontja, a 135. § 
(2) bekezdése, a 136–139. §, a 145. § (1) és (2) bekezdése, a 146. § és 147. §, a 148. § (1) bekezdése, a 151. §, a 153. §, 
a 154. § (1) és (4) bekezdése és az 1. és 2. melléklet 2018. január 3-án lép hatályba.

209. § (1) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:
a) a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 

2014. május 25-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv,
b) a  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az  ügyfelek pénzügyi eszközeinek és 

pénzeszközeinek védelme, a  termékirányítási kötelezettségek, valamint a  díjak, jutalékok vagy pénzbeli 
és nem pénzbeli juttatások nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. április 7-i 2017/593 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelv.

 (2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a) az  Európai Parlament és Tanács (EU) 2016. június 8-i 2016/1011 rendelete a  pénzügyi eszközökben és 

pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a  befektetési alapok teljesítményének méréséhez 
felhasznált indexekről, valamint a  2008/48/EK és a  2014/17/EU irányelv, továbbá az  596/2014/EU rendelet 
módosításáról,

b) az  Európai Parlament és Tanács (EU) 2015. november 25-i 2015/2365 rendelete az  értékpapír-finanszírozási 
ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet módosításáról,

c) a  piaci visszaélésekről (piaci visszaélésekről szóló rendelet), valamint a  2003/6/EK európai parlamenti 
és tanácsi irányelv és a  2003/124/EK, a  2003/125/EK és a  2004/72/EK bizottsági irányelv hatályon kívül 
helyezéséről szóló 2014. április 16-i 596/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

d) a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 600/2014/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet,

e) a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei 
és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet,

f ) a  600/2014 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az  átláthatóság, 
a  portfóliótömörítés, valamint a  termékszintű beavatkozással és a  pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos 
felügyeleti intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, a  Bizottság (EU) 2016. május 18-i 
2017/567 felhatalmazáson alapuló rendelet,
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g) az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016. június 23-i 2016/1034 irányelve a pénzügyi eszközök piacairól szóló 
2014/65/EU irányelv módosításáról.

 Áder János s. k., Lezsák Sándor s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés alelnöke

1. melléklet a 2017. évi LXIX. törvényhez

 1. A Tpt. 23. számú melléklete a következő 19. ponttal egészül ki:
(E törvény és az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában nemzetközi pénzügyi 
intézménynek minősül:)
„19. Nemzetközi Beruházási Bank.”

 2. A Tpt. 25. számú melléklet 10. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„10. Az  Európai Parlament és a  Tanács 2014/65/EU irányelve (2014. május 15.) a  pénzügyi eszközök piacairól, 
valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról.”

 3. A Tpt. 25. számú melléklet 16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„16. A  2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a  befektetési vállalkozások szervezeti követelményei 
és működési feltételei, valamint az  irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő 
kiegészítéséről szóló, a Bizottság (EU) 2016. április 25-i 2017/565 felhatalmazáson alapuló rendelet.”

 4. A Tpt. 25. számú melléklete a következő 30. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„30. Az  Európai Parlament és a Tanács 600/2014/EU rendelete (2014. május 15.) a  pénzügyi eszközök piacairól és 
a 648/2012/EU rendelet módosításáról.”

2. melléklet a 2017. évi LXIX. törvényhez

 1. A Bszt. 1. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Bit.: a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény,”

 2. A Bszt. 1. melléklete a következő 9. ponttal egészül ki:
„9. Fhtv.: a fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény,”

 3. A Bszt. 1. melléklete a következő 16. ponttal egészül ki:
„16. Tpt.: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény,”

3. melléklet a 2017. évi LXIX. törvényhez

A Hpt. 1. melléklete a következő 15. ponttal egészül ki:
„15. Nemzetközi Beruházási Bank”
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 133/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya közötti gazdasági együttműködési 
megállapodás kihirdetéséről

1. §  A Kormány e rendelettel felhatalmazást ad a Magyarország Kormánya és a Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya 
közötti gazdasági együttműködési megállapodás (a továbbiakban: Megállapodás) kötelező hatályának elismerésére.

2. §  A Kormány a Megállapodást e rendelettel kihirdeti.

3. §  A Megállapodás hiteles angol nyelvű szövege és hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF HUNGARY AND  
THE GOVERNMENT OF THE ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN ON ECONOMIC COOPERATION

The Government of Hungary and the Government of the Islamic Republic of Pakistan (hereinafter referred to 
individually as a “Party” and collectively as the “Parties”),
Desiring to enhance the economic cooperation based on the long-standing bilateral relations between the two 
countries,
Wishing to continue and reinforce their existing bilateral economic cooperation, with a  view to develop and 
intensify their economic, industrial, technical and technological cooperation on long-term and mutual beneficial 
basis,
Convinced of the necessity of deepening the bilateral legal framework in order to establish favourable conditions 
and suitable basis for further cooperation,

Have agreed as follows:

Article (1)
SCOPE OF THE AGREEMENT
The Parties undertake to promote the expansion and diversification of mutually advantageous economic 
cooperation in accordance with their respective national laws and in conformity with the provisions of those 
international treaties to which they are Parties.

Article (2)
AREAS OF COOPERATION
The Parties agree to create favourable conditions for long-term economic cooperation, inter alia in the following 
areas:
a) agriculture and food industry;
b) machine industry;
c) electronics industry
d) water management;
e) environmental and energy sector;
f ) chemical and petrochemical industry;
g) construction industry;
h) infrastructure development;
i) transport and logistics;
j) vehicle industry and automotive manufacturing;
k) protection of natural resources and environment;
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l) information technology and telecommunications;
m) research and development;
n) healthcare, health industry and medical technologies; and
o) education and human resource development.

Article (3)
MEANS OF COOPERATION
The Parties shall endeavor to broaden and intensify their cooperation inter alia, through the following means:
a) promotion of cooperation between economic policy-makers, governmental institutions, professional 

organizations, business federations, chambers of commerce and industry, regional and local entities, 
encouraging the exchange of economic information of mutual interest, as well as the visits of their official, 
expert and business delegations;

b) exchange of information on development priorities, national development programmes and projects, 
facilitating the participation of business operators in development projects;

c) encouragement of establishing new contacts and broadening the existing ones between the business circles 
of the two countries through visits, meetings and other interactions between individuals and enterprises;

d) exchange of business information, encouragement of participation in fairs and exhibitions, organisation of 
business events, seminars, symposia and conferences;

e) promotion of the participation of small- and medium-sized private sector enterprises in the bilateral 
economic cooperation undertakings;

f ) encouragement of cooperation in consultancy, marketing, advisory and expert services in the areas of 
mutual interest;

g) promotion of cooperation between financial institutions and banking sectors;
h) promotion of investment cooperation, establishment of joint ventures and company representation offices;
i) promotion of inter-regional cooperation and cooperation at international level in issues of mutual interest.

Article (4)
JOINT COMMISSION

 (1) The Parties agree to establish the Hungarian-Pakistani Joint Commission on Economic Cooperation (the 
Commission) through diplomatic channels.

 (2) The Commission shall monitor the effective implementation of this Agreement and propose recommendations for 
the development of bilateral economic cooperation.

 (3) When establishing the Commission, each Party shall appoint a Co-chair.
 (4) The Commission shall establish its own rules of working procedures, which shall be defined during its first meeting.

Article (5)
OBSERVANCE OF OTHER OBLIGATIONS

 (1) The Parties agree that cooperation, pursuant to this Agreement, shall be carried out in accordance with their 
respective national laws and regulations, while observing the generally recognized norms and principles of 
international law and without prejudice to the fulfillment of the obligations of each Party under other bilateral, 
regional or multilateral agreements, to which they are a Party.

 (2) The provisions of this Agreement shall not be applied or interpreted either in whole, or in part in such a way as to 
invalidate, amend or otherwise affect the obligations under these agreements, including those of Hungary arising 
from the Treaties on which the European Union is based, as well as from the law of the European Union.

Article (6)
AMENDMENT
The provisions of this Agreement may be amended at any time through mutual written consent of the Parties and 
such amendments shall enter into force in accordance with Article (8) of this Agreement.

Article (7)
DISPUTES SETTLEMENT
All disputes arising from or concerning the application or interpretation of this Agreement shall be amicably settled 
through negotiation between the Parties.
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Article (8)
ENTRY INTO FORCE DURATION AND TERMINATION

 (1) This Agreement is subject to ratification. This Agreement shall enter into force on the 30th (thirtieth) day following 
the receipt of the last notification by which the Parties notify each other, in writing, through diplomatic channels of 
the completion of the procedure required by domestic laws necessary for the entry into force of this Agreement.

 (2) It shall remain in force for a period of five (5) years and shall be automatically renewed for similar periods, unless 
terminated.

 (3) Either Party may terminate this Agreement by giving a written notice to the other Party of its intention to terminate 
the Agreement at least six (6) months prior to the expiration of the original or the renewed period of five (5) years.

 (4) The termination of this Agreement shall not affect the validity or the duration of any specific agreement, project or 
activity made under this Agreement until the completion of such specific agreements, projects or activities unless 
the Parties agree otherwise.

In witness thereof, the duly authorized representatives of the Parties have signed this Agreement in Islamabad, on 
11th (day) of April (month) 2017 (year) in the English language.

 FOR THE GOVERNMENT OF HUNGARY FOR THE GOVERNMENT OF THE 
   ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN”
 

„GAZDASÁGI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS MAGYARORSZÁG KORMÁNYA ÉS  
A PAKISZTÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA KÖZÖTT

Magyarország Kormánya és a  Pakisztáni Iszlám Köztársaság Kormánya (a  továbbiakban rövid megnevezésük 
külön-külön a “Fél”, és együttesen a “Felek”),
Attól a  szándéktól vezérelve, hogy fejlesszék a  gazdasági együttműködést a  két ország közti, régóta fennálló 
kétoldalú kapcsolatok alapján,
Folytatni és fokozni kívánva a  köztük létező kétoldalú gazdasági kooperációt azzal a  céllal, hogy hosszú távon és 
a kölcsönös előnyök alapján fejlesszék gazdasági, ipari, műszaki és technológiai együttműködésüket,
Abban a  meggyőződésben, hogy szükséges a  kétoldalú jogi keret elmélyítése a  további együttműködés kedvező 
körülményeinek és megfelelő alapjának megteremtése érdekében,

Megállapodtak a következőkben:

(1) cikk
A MEGÁLLAPODÁS HATÓKÖRE
A Felek vállalják, hogy összhangban nemzeti jogrendjeikkel és azoknak a  nemzetközi szerződéseknek 
a  rendelkezéseivel, amelyeknek a  Felek részesei, elősegítik és támogatják a  kölcsönösen előnyös gazdasági 
együttműködés bővülését és sokrétűbbé válását.

(2) cikk
EGYÜTTMŰKÖDÉSI TERÜLETEK
A Felek megállapodnak abban, hogy kedvező feltételeket teremtenek a  hosszú távú gazdasági együttműködés 
számára, egyebek közt a következő területeken:
a) mezőgazdaság és élelmiszeripar;
b) gépipar;
c) elektronikai ipar;
d) vízgazdálkodás;
e) környezetvédelmi és energiaügyi szektor;
f ) vegyipar és petrolkémiai ipar;
g) építőipar;
h) infrastrukturális fejlesztés;
i) szállításügy és logisztika;
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j) járműipar és gépjárműgyártás;
k) a természeti erőforrások és a környezet védelme;
l) információtechnológia és távközlés;
m) kutatás és fejlesztés;
n) egészségügy, egészségügyi ipar és gyógyászati technológiák; valamint
o) oktatás és az emberi erőforrások fejlesztése.

(3) cikk
EGYÜTTMŰKÖDÉSI ESZKÖZÖK
A Felek egyebek közt a következő eljárások révén törekszenek együttműködésük szélesítésére és erősítésére:
a) az együttműködés előmozdítása a  gazdaságpolitika formálói, kormányzati intézmények, szakmai 

szervezetek, üzleti szövetségek, kereskedelmi és iparkamarák, térségi és helyi szervezetek között, ösztönözve 
a kölcsönös érdeklődésre számot tartó gazdasági információk cseréjét, valamint hivatalos, szakértői és üzleti 
küldöttségek látogatásait;

b) információcsere a fő fejlesztési célokról, nemzeti fejlesztési programokról és projektekről, elősegítve az üzleti 
élet szereplőinek részvételét fejlesztési projektekben;

c) új kapcsolatok létesítésének ösztönzése és a meglevő kapcsolatok szélesítése a két ország üzleti körei között 
látogatások, találkozók révén, valamint egyének és vállalkozások közti egyéb érintkezések útján;

d) üzleti információk kicserélése, vásárokon és kiállításokon történő részvétel, valamint üzleti események, 
szemináriumok, tanácskozások és konferenciák szervezésének ösztönzése;

e) a kis és közepes méretű magánvállalatok részvételének elősegítése a  kétoldalú gazdasági együttműködési 
vállalkozásokban;

f ) a kölcsönös érdeklődésre számot tartó területeken az együttműködés ösztönzése a konzultációs, marketing, 
tanácsadási és szakértői szolgáltatásokban;

g) az együttműködés előmozdítása a pénzintézeti és banki szektorok között;
h) befektetési együttműködések ösztönzése, közös vállalkozások és vállalati képviseleti irodák létesítésének 

támogatása;
i) térségek közti együttműködés és nemzetközi szintű együttműködés elősegítése kölcsönös érdeklődésre 

számot tartó kérdésekben.

(4) cikk
VEGYES BIZOTTSÁG

 (1) A  Felek megállapodnak abban, hogy diplomáciai csatornák útján létrehozzák a  Magyar-Pakisztáni Gazdasági 
Együttműködési Vegyes Bizottságot (a Bizottság).

 (2) A Bizottság figyelemmel kíséri a jelen Megállapodás tényleges megvalósítását és ajánlásokat terjeszt elő a kétoldalú 
gazdasági együttműködés fejlesztése érdekében.

 (3) A Bizottság létrehozása során mindkét Fél kinevez egy társelnököt.
 (4) A Bizottság határozza meg saját működési eljárásainak szabályait, amelyekről az első ülésén határoz.

(5) cikk
MÁS KÖTELEZETTSÉGEK TISZTELETBEN TARTÁSA

 (1) A  Felek megállapodnak abban, hogy a  jelen Megállapodás szerinti együttműködést a  Felek országaiban 
hatályos nemzeti jogrenddel és szabályozásokkal összhangban valósítják meg, tiszteletben tartva a  nemzetközi 
jog általánosan elismert normáit és elveit, és anélkül, hogy a  megvalósítás csorbítaná bármelyik Fél azon 
kötelezettségeinek teljesítését, amelyek az adott Félre más kétoldalú, regionális vagy multilaterális megállapodások 
alapján hárulnak.

 (2) A  jelen Megállapodás rendelkezései sem egészükben, sem részben nem alkalmazhatók vagy értelmezhetők olyan 
módon, hogy az  hatálytalanítsa, módosítsa vagy másképpen érintse az  említett más megállapodások alapján 
fennálló kötelezettségeket, beleértve Magyarországnak azokat a kötelezettségeit, amelyek az Európai Unió alapját 
képező szerződésekből, valamint az Európai Unió jogrendjéből erednek.
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(6) cikk
MÓDOSÍTÁS
A jelen Megállapodás rendelkezései bármely időpontban módosíthatók a Felek kölcsönös, írásbeli jóváhagyásával, 
és ezek a módosítások a jelen Megállapodás (8) cikkével összhangban lépnek hatályba.

(7) cikk
VITÁK RENDEZÉSE
Mindennemű vitát, amely a  jelen Megállapodás alkalmazásából vagy értelmezéséből ered vagy ezzel 
összefüggésben alakul ki, a Felek baráti megegyezéssel, tárgyalások útján rendezik.

(8) cikk
HATÁLYBA LÉPÉS, IDŐTARTAM ÉS FELBONTÁS

 (1) A  jelen Megállapodást meg kell erősíteni. A  Megállapodás a  Felek belső joga szerint szükséges hatálybalépési 
követelmények teljesüléséről szóló későbbi írásos diplomáciai értesítés kézhezvételétől számított 30. (harmincadik) 
napon lép hatályba.

 (2) Jelen Megállapodás hatálybalépésének időpontjától számított öt (5) évig marad hatályban, valamint automatikusan 
megújul újabb azonos hosszúságú időszakokra, amennyiben nem szüntetik meg.

 (3) Bármelyik Fél megszüntetheti a  jelen Megállapodást oly módon, hogy legalább hat (6) hónappal az  eredeti 
vagy a  megújított öt (5) éves időszak lejárta előtt a  másik Felet írásban értesíti a  Megállapodás megszüntetésére 
vonatkozó szándékáról.

 (4) A jelen Megállapodás felbontása nem érinti a jelen Megállapodás alapján létrejövő egyetlen konkrét megállapodás, 
projekt vagy tevékenység hatályát vagy tartamát sem a  szóban forgó konkrét megállapodások, projektek vagy 
tevékenységek teljes megvalósulásáig, ha csak nem egyeznek meg a Felek ettől eltérő feltételben.

A fentiek hitelének tanúsításául a Felek megfelelő felhatalmazással rendelkező képviselői Iszlámábádban, 2017. (év) 
április (hónap) 11. (nap) napján aláírták a jelen Megállapodást angol nyelven. 

 MAGYARORSZÁG KORMÁNYA NEVÉBEN A PAKISZTÁNI ISZLÁM KÖZTÁRSASÁG 
  KORMÁNYA NEVÉBEN”

4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 2. § és a 3. § a Megállapodás (8) cikk (1) bekezdésében meghatározott időpontban lép hatályba.
 (3) A  Megállapodás, illetve a  2. és a  3.  § hatálybalépésének naptári napját a  külpolitikáért felelős miniszter – annak 

ismertté válását követően – a Magyar Közlönyben haladéktalanul közzétett közleményével állapítja meg.
 (4) E rendelet végrehajtásához szükséges intézkedésekről a külgazdaságért felelős miniszter gondoskodik.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 134/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
az egyes belügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány
a külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény 41. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a  harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 111.  § 
(1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcseréről, továbbá 
az  egyes rendészeti tárgyú törvények ezzel, valamint a  Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról szóló  
2012. évi CLXXXI. törvény 41. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
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az 5. alcím tekintetében a  polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 47.  § 
(1) bekezdés a), e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.)  
Korm. rendelet módosítása

1. § (1) A  külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény végrehajtásáról szóló 101/1998. (V. 22.) Korm. rendelet  
(a továbbiakban: R1.) 2. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában az útlevél mellett az úti okmányok fajtái:)
„e) a bevándorolt és a  letelepedett jogállású személy, valamint a hontalan úti okmánya és egyszeri visszautazásra 
jogosító okmánya;”

 (2) Az R1. 4. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A konzuli tisztviselő hatáskörébe tartozik:)
„d) az  úti okmány külföldi elvesztése vagy megsemmisülése miatt a  bevándorolt, letelepedett és a  Magyarország 
által hontalanként elismert harmadik országbeli állampolgár egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányával 
kapcsolatos hatósági eljárás.”

 (3) Az R1. 25. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  ideiglenes magánútlevelet az  állampolgár a  hazautazását követően öt munkanapon belül köteles 
az általános hatáskörű útlevélhatóságnál vagy a járási hivatalnál leadni, amely azt a további intézkedések megtétele 
céljából a külgazdasági és külügyminiszternek küldi meg.”

 (4) Az R1. 25. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A  konzuli tisztviselő az  érvénytelenített magánútlevelet és második magánútlevelet, a  járási hivatal 
az  érvénytelenített magánútlevelet, második magánútlevelet, szolgálati és hajós szolgálati útlevelet – a  24.  § 
(8) bekezdésében és a 25. § (6) bekezdésében meghatározott kivétellel – az általános hatáskörű útlevélhatóságnak 
küldi meg a további intézkedések megtétele céljából.”

 (5) Az R1. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28.  § A  menekültként elismert személy, az  oltalmazottként elismert személy és a  menedékes egyszeri 
visszautazásra jogosító úti okmányát, a  bevándorolt, letelepedett jogállású személynek és hontalanként elismert 
személynek egyszeri visszautazásra kiadott úti okmányát, a menedékesek úti okmányát a Magyarország területére 
való visszatéréskor le kell adni, amit a rendőrség elismervény ellenében elvesz és azt a Bevándorlási és Menekültügyi 
Hivatalnak haladéktalanul megküldi.”

2. A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 
végrehajtásáról szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról 
szóló 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 103. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A Tv. 35. § (1a) bekezdés alkalmazásában a regionális igazgatóság Magyarország érdekének tekintheti különösen 
Magyarország gazdasági, tudományos, kulturális és sport érdekének fennállását, valamint a  harmadik országbeli 
állampolgár nagymértékű társadalmi integrációját.
(7) A  regionális igazgatóság annak megállapítása érdekében, hogy a  harmadik országbeli állampolgár nemzeti 
letelepedése Magyarország érdekében áll-e, az  ügy elbírálásához szükséges adattal vagy irattal rendelkező 
minisztérium vagy más központi államigazgatási szerv felé megkereséssel élhet. Az  érintett szerv a  megkeresésre  
15 napon belül válaszol.”

3. A rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint 
feladatai ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes 
szabályainak megállapításáról szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1) A  rendőrség belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerve kijelöléséről, valamint feladatai 
ellátásának, a kifogástalan életvitel ellenőrzés és a megbízhatósági vizsgálat részletes szabályainak megállapításáról 
szóló 293/2010. (XII. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
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„10. § A megbízhatósági vizsgálatot (a továbbiakban: vizsgálat) elrendelő határozat tartalmazza
a) a védett állomány
aa) vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai személyazonosító adatait és szolgálati helyét, vagy
ab) a  védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, 
az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését,
b) a vizsgálat kezdő és befejező időpontját – év, hónap, nap megjelöléssel –, valamint
c) az elrendelés évében lefolytatott korábbi ellenőrzés időpontját és időtartamát
ca) az a) pont aa) alpontja esetében a vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai tekintetében,
cb) az  a)  pont ab)  alpontja esetében a  foglalkoztató szervezeti elem azon tagja tekintetében, akivel szemben 
a  rendőrségről szóló törvény 7/A.  § (4)  bekezdése szerint megbízhatósági vizsgálat az  elrendelés évében nem 
folytatható.”

 (2) Az R2. 11. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A vizsgálat végrehajtásról szóló részletes terv tartalmazza:)
„a) a védett állomány
aa) vizsgálattal érintett tagja nevét, szervezeti egységének megnevezését, szolgálati beosztását, illetve munkakörét, 
vagy
ab) a  védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, 
az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését,”

 (3) Az R2. 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a vizsgálat során alkalmazott módszerként a vizsgálatot végző személy bűncselekmény, szabálysértés vagy 
közigazgatási bírsággal fenyegetett jogsértés elkövetését tervezi, akkor a részletes terv tartalmazza annak indokát 
és az elkövetési magatartás részletes leírását.”

 (4) Az R2. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A rögzített adat kísérőjegyzékének tartalmaznia kell az ügyirat számát, a vizsgálat célját, a vizsgálattal érintett 
nevét, vagy a  védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, 
az  elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését, továbbá 
a helyszín és időpont megjelölését.”

 (5) Az R2. a következő 12/A–12/C. §-sal egészül ki:
„12/A.  § (1) Ha a  vizsgálat végrehajtásáról szóló részletes tervben szereplő mesterséges élethelyzet kialakítása 
objektív körülmények miatt meg sem kezdődött, az eljárást megszüntető határozat tartalmazza
a) a védett állomány
aa) vizsgálattal érintett tagja vagy tagjai személyazonosító adatait és szolgálati helyét, vagy
ab) a  védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati feladatot teljesítő, 
az elrendeléskor még nem nevesíthető tagját foglalkoztató szervezeti elem pontos megnevezését,
b) a vizsgálat kezdő és befejező időpontját – év, hónap, nap megjelöléssel –, valamint
c) a megszüntetésre okot adó körülmény leírását.
(2) Az eljárás megszüntetéséről vagy befejezéséről a védett állomány vizsgálattal érintett tagja részére tájékoztatást 
kell küldeni, amely az  eljárás megszüntetésének a  tényét, valamint a  vizsgálat kezdő és befejező időpontját év, 
hónap, nap megjelöléssel tartalmazza.
(3) Ha a  vizsgálat elrendelésére a  védett szerv valamely állománycsoportjához tartozó, meghatározott szolgálati 
feladatot teljesítő, az elrendeléskor még nem nevesíthető tagjával szemben került sor, az eljárás megszüntetéséről 
szóló határozat csak az érintett szervezeti elem pontos megnevezését és a vizsgálat kezdő és befejező időpontját 
tartalmazza.
(4) A  (3)  bekezdés szerinti eljárás megszüntetésről a  tájékoztatást az  állományilletékes parancsnok részére kell 
a tájékoztatást a (2) bekezdésnek megfelelő tartalommal megküldeni. A vizsgálattal érintett állománycsoport tagjai 
számára a tájékoztatást az állományilletékes parancsnok hirdeti ki.
(5) Az eljárás megszüntetéséről szóló határozatot a (2) vagy a (3) bekezdés szerinti tájékoztatással egyidejűleg meg 
kell küldeni az elrendelést jóváhagyó ügyész számára.
12/B.  § (1) A  10.  § a)  pont ab)  alpontja szerint elrendelt vizsgálatot végző személy a  részletes tervben szereplő 
mesterséges élethelyzet kialakítását megelőzően köteles vizsgálni, hogy az  ügyész által jóváhagyott részletes 
tervben meghatározott helyszínen és időpontban a  megjelölt szervezeti elem olyan tagja teljesít-e szolgálatot, 
akivel szemben a  rendőrségről szóló törvény 7/A.  § (4)  bekezdésében foglaltak szerint megbízhatósági vizsgálat 
az  elrendelés évében még folytatható. Ha a  vizsgálatot végző személy az  előzetes vizsgálat során megállapítja, 
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hogy a  vizsgálat a  védett állomány olyan tagját érintené, akivel szemben a  rendőrségről szóló törvény 7/A.  § 
(4) bekezdése szerint az adott évben megbízhatósági vizsgálat már nem folytatható, a vizsgálatot nem kezdi meg.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak esetén a 12/A. § rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
12/C. § Ha a vizsgálat határidejének meghosszabbítására kerül sor, a vizsgálat határidejének meghosszabbításáról 
szóló határozat tartalmazza azokat a  körülményeket, amelyek a  vizsgálat határidejének meghosszabbítását 
indokolják, valamint a vizsgálat meghosszabbított határidejét.”

4. A Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes 
szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) 
Korm. rendelet módosítása

4. §  Hatályát veszti a Schengeni Információs Rendszer második generációja keretében történő információcsere részletes 
szabályairól, valamint az egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 15/2013. (I. 28.) Korm. rendelet
a) 11. § (2) bekezdése,
b) 12. § (4) bekezdése,
c) 13. § (1) bekezdésében a „SIS II tv. 6. §-ban meghatározott jelzések kivételével a” szövegrész.

5. A személyazonosító igazolvány kiadása és az egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés 
szabályairól szóló 414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A személyazonosító igazolvány kiadása és az  egységes arcképmás- és aláírás-felvételezés szabályairól szóló 
414/2015. (XII. 23.) Korm. rendelet 33. § (5) bekezdése helyébe a következő szöveg lép:
„(5) A  magyar állampolgár részére kiállított személyazonosító igazolvány az Nytv. 29.  § (3)  bekezdése szerinti 
gépi olvasásra alkalmas adatsora az  ICAO 9303 számú dokumentum előírásai alapján épül fel. Az  Nytv. 29/G.  § 
(2)  bekezdése alapján kiadott személyazonosító igazolvány a  külföldre utazási korlátozás tényét a  gépi olvasású 
adatsorban tartalmazza.”

6. Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 4. § b) pontja az egyes belügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi XXXIII. törvény kihirdetését követő 

kilencvenedik napon lép hatályba.
 (3) A 4. § a) pontja 2017. december 1-jén lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a fás szárú ültetvényekről

A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 12. § (2) bekezdés c) pontja tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §  E rendelet alkalmazásában:
a) fás szárú ültetvény: legalább 5000 négyzetméter összefüggő területi kiterjedésű, az  1.  mellékletben 

meghatározott alapfafajok és azok erdészeti és energetikai célra engedélyezett fajtáikból álló, legfeljebb 
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20 évig fenntartott, energetikai hasznosításra szánt hengeres energetikai célú fás szárú ültetvény, energetikai 
hasznosításra szánt legfeljebb 5 éves vágásfordulóval kezelt sarjaztatásos energetikai célú fás szárú ültetvény 
és a faipari alapanyag termelését szolgáló ipari célú fás szárú ültetvény;

b) intenzíven terjedő idegenhonos fafaj: az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény (a  továbbiakban: Evt.) és a  végrehajtására kiadott rendelet értelmében intenzíven terjedő 
fafajnak minősülő fafaj.

2. Fás szárú ültetvény telepítése

2. § (1) Tilos fás szárú ültetvényt telepíteni
a) az Evt. szerinti erdő- és erdőgazdálkodási tevékenységet közvetlenül szolgáló földterületen,
b) borszőlő termőhelyi kataszterbe, valamint gyümölcs termőhelyi kataszterbe tartozó földrészleten, valamint
c) védett természeti területen, valamint
d) Natura 2000 területen a szántó művelési ágú földterület kivételével.

 (2) Természetes vagy természetszerű erdő, valamint nem szántó, nem erdő és nem fásított terület művelési ágú védett 
természeti terület, illetve Natura 2000 terület 100 méteres körzetében intenzíven terjedő idegenhonos fafajjal fás 
szárú ültetvényt telepíteni tilos, kivéve, ha a terjedését természetes vagy mesterséges akadály gátolja.

 (3) Folyók nagyvízi medrében fás szárú ültetvényt telepíteni csak a  víz és a  jég megfelelő lefolyásának biztosítása 
mellett, a  nagyvízi meder, a  parti sáv, a  vízjárta és a  fakadó vizek által veszélyeztetett területek használatáról, 
hasznosításáról, valamint a  folyók esetében a  nagyvízi mederkezelési terv készítésének rendjére és tartalmára 
vonatkozó szabályokról szóló kormányrendeletnek megfelelően, továbbá, amennyiben a  terület vonatkozásában 
van hatályos nagyvízi mederkezelési terv, annak betartásával lehet.

 (4) Fás szárú ültetvény telepítéséhez kizárólag a  termőhelynek megfelelő, igazolt minőségű és származású 
szaporítóanyag használható fel.

3. § (1) Fás szárú ültetvény telepítését – a  tervezett telepítés megkezdését megelőzően – a  Nemzeti Élelmiszerlánc-
biztonsági Hivatal (a  továbbiakban: NÉBIH) honlapján közzétett formanyomtatványon az  erdészeti hatósági 
hatáskörrel rendelkező járási hivatalnak (a  továbbiakban: erdészeti hatóság) kell bejelenteni. A  bejelentés akkor 
jogosít a  telepítési tevékenység elvégzésére, ha az  tartalmazza a  (2)  bekezdés szerinti adatokat és az  erdészeti 
hatóság a telepítést nem tiltotta meg.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek (a továbbiakban: telepítési bejelentés) a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a  földhasználati nyilvántartásba bejegyzett és a  telepítés végrehajtására jogosult földhasználó 

(a továbbiakban: földhasználó) neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,
b) a  telepítéssel érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, 

helyrajzi szám, alrészlet), művelési ága, területe, valamint a  tervezett telepítés töréspontjainak egységes 
országos vetületi rendszer (a továbbiakban: EOV) szerinti koordinátáit 2 méteres pontossággal,

c) a telepíteni tervezett fafajok, illetve fajták megnevezése.
 (3) A  telepítési bejelentéshez mellékelni kell az  egyszerűsített telepítési-kivitelezési tervet két példányban, melynek 

a következőket kell tartalmaznia:
a) a telepíteni tervezett ültetvény típusa,
b) a  telepítendő földterület termőhelyi viszonyainak bemutatása, valamint az  alkalmazni kívánt fafajok 

alkalmasságának alátámasztása az  erdészeti termőhely feltárásról szóló külön jogszabály szerinti 
termőhelyleírásnak megfelelő adattartalommal,

c) a telepíteni tervezett fafajok, illetve fajták,
d) az ültetési hálózat, a felhasználni kívánt szaporítóanyag minősége és mennyisége, a talaj-előkészítés módja,
e) a  telepítéssel érintett ingatlan tulajdonosának, valamint az  ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett 

vagyonkezelői, földhasználati, haszonélvezeti, illetve használati jog jogosultjának közokiratba, vagy teljes 
bizonyító erejű magánokiratba foglalt, a telepítéséhez való hozzájáruló nyilatkozata, azzal, hogy tulajdonosi 
hozzájárulásnak minősül – külön nyilatkozat megtétele nélkül – a  telepítéssel érintett ingatlan használati 
jogosultságának átengedésére vonatkozó írásbeli megállapodás, ha abban rögzítésre került a  fás szárú 
ültetvény telepítésére vonatkozó megengedő feltétel.
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4. § (1) A telepítési bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül az erdészeti hatóság
a) hiányosan benyújtott telepítési bejelentés esetén a  bejelentőt a  bejelentés hiányainak megjelölése mellett 

tájékoztatja arról, hogy a  hiányos bejelentés nem jogosítja fel a  telepítés megkezdésére, és figyelmezteti 
a bejelentés nélküli telepítés jogkövetkezményeire,

b) hiánytalan telepítési bejelentés beérkezéséről igazolást állít ki.
 (2) A telepítés a hiánytalan telepítési bejelentés beérkezését követő 21 nap elteltét követően kezdhető meg, kivéve, ha 

azt az erdészeti hatóság megtiltotta. Az erdészeti hatóság a bejelentés beérkezését követő 21 napon belül megtiltja, 
korlátozza vagy feltételhez köti a fás szárú ültetvény telepítését, ha a bejelentésben foglaltak ellentétesek e rendelet 
előírásaival.

 (3) Ha a  Natura 2000 területnek minősülő szántó művelési ágú földterületen történő telepítés a  Natura 2000 jelölő 
fajokra kedvezőtlen hatást gyakorol, az erdészeti hatóság a természet és a táj védelmére vonatkozó nemzeti és uniós 
jogi követelmények természetvédelmi szakkérdésének vizsgálata alapján megtiltja, korlátozza vagy feltételhez köti 
a fás szárú ültetvény telepítését.

5. § (1) Fás szárú ültetvény telepítésének végrehajtását annak befejezését követő 15 napon belül a  NÉBIH honlapján 
közzétett formanyomtatványon be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

 (2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek (a továbbiakban: telepítés végrehajtási bejelentés) a következő adatokat kell 
tartalmaznia:
a) a földhasználó neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,
b) a  telepítéssel érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, 

helyrajzi szám, alrészlet),
c) fás szárú ültetvény telepítésének bejelentéséről kiállított igazolás száma,
d) amennyiben a telepítési bejelentéstől eltér, a telepítéssel érintett terület nagysága, felhasznált ültetési anyag 

(fafaj, tőszám), valamint
e) a földhasználó nyilatkozata arról, hogy a bejelentett adatok a valóságnak megfelelnek.

 (3) A telepítés végrehajtási bejelentéshez mellékelni kell a fás szárú ültetvény telepítésének végrehajtásához felhasznált 
szaporítóanyag származásának igazolására szolgáló származási bizonylat egy másolati példányát. A földhasználónak 
a származási bizonylat eredeti példányát a fás szárú ültetvény kitermelésének befejezéstől számított egy évig meg 
kell őriznie.

 (4) A  telepítés végrehajtási bejelentéshez mellékelni kell a  fás szárú ültetvény végrehajtott tevékenységi terület 
töréspontjainak EOV szerinti koordinátáit 2 méteres pontossággal, amennyiben azok a  telepítési bejelentésben 
megadottaktól eltérnek.

 (5) A fás szárú ültetvény telepítésének eredményeként a földrészlet művelési ága nem változik meg.

3. Fás szárú ültetvények nyilvántartása

6. § (1) Az erdészeti hatóság a telepítés végrehajtásának bejelentését követően hivatalból nyilvántartásba veszi a fás szárú 
ültetvényt, és annak alábbi adatairól nyilvántartást vezet:
a) a fás szárú ültetvény

aa) azonosító adatai,
ab) területe és
ac) térképi ábrázolása,

b) a fás szárú ültetvény által érintett földrészlet, illetve alrészlet ingatlan-nyilvántartási azonosító adatai,
c) a fás szárú ültetvényt alkotó fafaj, illetve fafajok,
d) a fás szárú ültetvény telepítésének éve,
e) a  fás szárú ültetvény kitermelésére vonatkozó adatok (év, kitermelt nettó fatömeg, kitermeléssel érintett 

terület nagysága).
 (2) A  fás szárú ültetvényekről (1)  bekezdés szerinti nyilvántartás adatai nyilvánosak, azokba – elektronikus úton is – 

betekintés biztosítható, illetve hiteles másolat adható.

4. A fás szárú ültetvény kitermelése, megszüntetése

7. § (1) A fás szárú ültetvény faállomány teljes vagy részleges kitermelésének tényét előzetesen be kell jelenteni az erdészeti 
hatóság részére, a NÉBIH honlapján közzétett formanyomtatványon.
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 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti bejelentésnek (a  továbbiakban: kitermelési bejelentés) a  következő adatokat kell 
tartalmaznia:
a) a földhasználó neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,
b) a  fás szárú ültetvény telepítésének bejelentéséről kiállított igazolás száma, vagy amennyiben a  fás szárú 

ültetvény telepítésére a  fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet alapján 
került sor, telepítési engedélyének száma,

c) a tervezett fakitermeléssel érintett fás szárú ültetvény ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai 
(helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel),

d) a tervezett fakitermeléssel érintett terület nagysága,
e) a tervezett fakitermelés várható megkezdése és befejezése.

 (3) A kitermelési bejelentés beérkezésétől számított 8 napon belül az erdészeti hatóság
a) a hiánytalan kitermelési bejelentés beérkezéséről igazolást állít ki;
b) hiányosan benyújtott kitermelési bejelentés esetén a bejelentőt a bejelentés hiányainak megjelölése mellett 

tájékoztatja arról, hogy a hiányos bejelentés nem jogosítja fel a kitermelés megkezdésére.
 (4) A bejelentő a hiánytalan kitermelési bejelentés beérkezését követő 21 nap elteltét követően jogosult a kitermelés 

megkezdésére és elvégzésére.
 (5) A kitermelési bejelentés szerinti fakitermelés a benyújtás évét követő év végéig hajtható végre.
 (6) Ha a  fás szárú ültetvény részterülete kerül kitermelésre, akkor az  (1) bekezdésben foglalt bejelentéshez mellékelni 

kell a tervezett tevékenységi terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátáit 2 méteres pontossággal.

8. § (1) Fás szárú ültetvény teljes vagy részleges kitermelésének végrehajtását a  NÉBIH honlapján közzétett 
formanyomtatványon 15 napon belül be kell jelenteni az erdészeti hatóság részére.

 (2) A kitermelési végrehajtási bejelentésnek a következő adatokat kell tartalmaznia:
a) a földhasználó neve, címe vagy székhelye, adószáma vagy adóazonosító jele,
b) a fás szárú ültetvény kitermelési bejelentéséről kiállított igazolás száma,
c) a  fakitermeléssel érintett földrészlet ingatlan-nyilvántartás szerinti területazonosító adatai (helység, fekvés, 

helyrajzi szám, alrészlet jel),
d) amennyiben a kitermelési bejelentéstől eltér, a elvégzett tevékenységgel érintett terület nagysága,
e) a kitermelt faanyag nettó fatérfogata fafajonkénti bontásban.

 (3) Ha a  tevékenységgel érintett terület eltér az  előzetesen bejelentett területtől, akkor az  (1)  bekezdésben foglalt 
bejelentéshez mellékelni kell a tevékenységgel érintett terület töréspontjainak EOV szerinti koordinátáit 2 méteres 
pontossággal.

9. § (1) A fás szárú ültetvény területét a megszüntetését követően
a) a termőföld védelméről szóló törvényben foglalt talajvédelmi szempontok figyelembevételével, valamint
b) a területen található faegyedek továbbterjedésének megakadályozásával
az eredeti művelési ágnak megfelelő állapotba kell hozni.

 (2) Az  (1)  bekezdésben foglaltaktól abban az  esetben lehet eltérni, ha a  földhasználó a  fás szárú ültetvény ismételt 
telepítését vagy megújítását a 3. §-ban foglaltak szerint bejelentette.

10. § (1) Az erdészeti hatóság a  fás szárú ültetvény részleges vagy teljes kitermelésére és az eredeti állapot helyreállítására 
kötelezi a földhasználót, ha
a) a  fás szárú ültetvényt a  bejelentésben foglaltaktól eltérően telepítették, és a  megvalósult telepítést annak 

bejelentése esetén meg kellett volna tiltani, vagy
b) a  fás szárú ültetvény telepítése óta eltelt 20 év, és az  ültetvény ismételt telepítését vagy megújítását 

a  földhasználó nem jelentette be a  3.  §-ban foglaltak szerint, vagy az  ültetvény területének az  Országos 
Erdőállomány Adattárban erdőként vagy dió fajok és annak fajtái esetén gyümölcsös művelési ágként való 
nyilvántartásba vételét nem kezdeményezte.

 (2) Ha az  ültetvény a  környező ökoszisztémát veszélyeztetően az  ültetvény területén túlterjeszkedik, az  erdészeti 
hatóság felszólítja a  földhasználót, hogy a  túlterjeszkedést a  felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon 
belül szüntesse meg.
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5. Záró rendelkezések

11. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

12. § (1) A fás szárú növények védelméről szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„b) a fás szárú ültetvényekről szóló kormányrendelet szerint létesített ültetvényekre;”

 (2) Hatályát veszti
a) a fás szárú energetikai ültetvényekről szóló 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet,
b) a  földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) 

Korm. rendelet 29. alcíme,
c) a  fás szárú energetikai ültetvények telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése 

részletes szabályairól, valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 45/2007. (VI. 11.) 
FVM rendelet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 135/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Fás szárú ültetvény telepítésére használható alapfafajok

A B

1. Nyár fajok Populus spp.

2. Fehér fűz Salix alba

3. Fehér akác Robinia pseudoacacia

4. Dió fajok Juglans spp.

5. Kosárfonó fűz Salix viminalis

6. Mézgás éger Alnus glutinosa

7. Magas kőris Fraxinus excelsior

8. Magyar kőris Fraxinus angustifolia danubialis

9. Vörös tölgy Quercus rubra

10. Korai juhar Acer platanoides
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A Kormány 136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasza 
nyomvonalának kijelöléséről

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés h)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az  M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasz nyomvonalát 
meghatározó tengelyét az  egymástól legfeljebb 100 méteres távolságban lévő tengelypontok ábrázolásával 
az 1. mellékletben szereplő, M = 1:10 000 léptékű áttekintő térkép tartalmazza.

 (2) Az  1.  mellékletben szereplő tengelypontok Egységes Országos Vetületi Rendszer (a  továbbiakban: EOV) 
koordinátáit, valamint WGS84 földrajzi (GPS) (a  továbbiakban: WGS84) koordinátáit a  2.  melléklet határozza 
meg azzal, hogy az  1., a  2. és a  3.  melléklet közötti vagy az  EOV és a  WGS84 koordináták közötti eltérés esetén 
a tengelypontok EOV koordinátái tekintendők irányadónak.

 (3) Az  M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasz nyomvonala 
a  tengelypontokban az  út tengelyére merőlegesen, a  2.  §-ban meghatározott távolságban felvett pontok és 
a  végpontoktól számított, a  2.  §-ban meghatározott távolsággal egyező sugarú félkör által meghatározott terület 
az 1. melléklet szerint.

 (4) Az  e  rendelettel kijelölt nyomvonallal érintett ingatlanok helyrajzi számait a  3.  melléklet tartalmazza. 
A  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvényben foglalt, az  ingatlanokat érintő tilalmakat és korlátozásokat 
a  3.  mellékletben szereplő ingatlanok 1.  melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsávja 
tekintetében kell alkalmazni.

 (5) Ha a 3. mellékletben szereplő ingatlanok helyrajzi száma e rendelet hatálybalépését követően változik meg, akkor 
a (4) bekezdésben foglaltakat valamennyi olyan új helyrajzi számmal rendelkező ingatlanra alkalmazni kell, amelyet 
az 1. melléklet szerinti térképen jelölt nyomvonallal érintett területsáv érint.

2. §  A nyomvonal határát meghatározó pontok tengelypontoktól mért távolsága alszakaszonként a következő:
a) a P1753 ponttól P3715 pontig 100 méter (tengelypontok),
b) a DFA00 ponttól VD05 pontig 50 méter (tengelypontok).

3. §  A megállapított nyomvonallal érintett területsáv védettségének időtartama e rendelet hatálybalépésétől számított 
két év.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasz nyomvonala és a nyomvonalát meghatározó 
tengelypontok összessége
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A B C D E F G 

1 

Pont 
száma EOV Y EOV X 

GPS Φ 
(Szélesség) 

Tizedes fok (WGS'84) 

GPS Λ 
(Hosszúság) 

Tizedes fok (WGS'84) 

Távolság  
(m) 

2 P1753 656 903,656 250 332,075 47,5968306 19,1392471 100 

3 P176 656 964,260 250 355,573 47,5970413 19,1400534 100 

4 P177 657 057,497 250 391,724 47,5973654 19,1412937 100 

5 P178 657 150,734 250 427,874 47,5976896 19,1425341 100 

6 P179 657 243,971 250 464,025 47,5980137 19,1437746 100 

7 P180 657 336,881 250 500,989 47,5983452 19,1450107 100 

8 P181 657 426,947 250 544,376 47,5987344 19,1462091 100 

9 P182 657 514,773 250 592,194 47,5991635 19,1473778 100 

10 P183 657 602,558 250 640,087 47,5995933 19,1485460 100 

11 P184 657 690,344 250 687,979 47,6000230 19,1497142 100 

12 P185 657 777,730 250 736,589 47,6004592 19,1508771 100 

13 P186 657 861,524 250 791,073 47,6009483 19,1519924 100 

14 P187 657 937,745 250 855,692 47,6015286 19,1530072 100 

15 P188 658 004,720 250 929,853 47,6021948 19,1538992 100 

16 P189 658 063,491 251 010,734 47,6029216 19,1546822 100 

17 P190 658 119,547 251 093,545 47,6036658 19,1554292 100 

18 P191 658 175,548 251 176,394 47,6044103 19,1561755 100 

19 P192 658 231,549 251 259,243 47,6051547 19,1569218 100 

20 P193 658 287,549 251 342,091 47,6058992 19,1576681 100 

21 P194 658 343,550 251 424,940 47,6066437 19,1584145 100 

22 P195 658 399,550 251 507,789 47,6073882 19,1591608 100 

23 P196 658 455,551 251 590,638 47,6081326 19,1599072 100 

24 P197 658 511,552 251 673,487 47,6088771 19,1606536 100 

25 P198 658 567,552 251 756,336 47,6096216 19,1614001 100 

26 P199 658 623,553 251 839,184 47,6103660 19,1621465 100 

27 P200 658 679,554 251 922,033 47,6111104 19,1628930 100 

28 P201 658 735,554 252 004,882 47,6118549 19,1636396 100 

29 P202 658 791,555 252 087,731 47,6125993 19,1643861 100 

30 P203 658 847,556 252 170,580 47,6133438 19,1651326 100 

31 P204 658 903,556 252 253,428 47,6140882 19,1658792 100 

32 P205 658 959,446 252 336,352 47,6148333 19,1666243 100 

33 P206 659 012,577 252 421,050 47,6155944 19,1673327 100 

34 P207 659 057,621 252 510,264 47,6163962 19,1679337 100 

35 P208 659 091,309 252 604,350 47,6172420 19,1683838 100 

36 P209 659 113,003 252 701,902 47,6181191 19,1686744 100 

2. melléklet a 136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasza 
tengelypontjainak koordinátái, és a beépítésre nem szánt terület határpontjainak tengelytől mért 
távolsága.

M2 gyorsforgalmi út (Budapest–Vác) 17+535 – 37+150 km sz. között
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37 P210 659 122,365 252 801,397 47,6190139 19,1688009 100 

38 P211 659 119,390 252 901,294 47,6199124 19,1687634 100 

39 P212 659 107,264 253 000,540 47,6208053 19,1686041 100 

40 P213 659 091,977 253 099,364 47,6216944 19,1684028 100 

41 P214 659 076,570 253 198,170 47,6225833 19,1681998 100 

42 P215 659 061,163 253 296,976 47,6234722 19,1679969 100 

43 P216 659 045,756 253 395,782 47,6243611 19,1677939 100 

44 P217 659 030,349 253 494,588 47,6252500 19,1675909 100 

45 P218 659 014,942 253 593,394 47,6261389 19,1673879 100 

46 P219 659 000,303 253 692,313 47,6270289 19,1671952 100 

47 P220 658 992,389 253 791,951 47,6279252 19,1670919 100 

48 P221 658 997,085 253 891,766 47,6288229 19,1671564 100 

49 P222 659 015,008 253 990,072 47,6297068 19,1673969 100 

50 P223 659 045,351 254 085,300 47,6305629 19,1678025 100 

51 P224 659 082,650 254 178,079 47,6313969 19,1683007 100 

52 P225 659 120,682 254 270,564 47,6322282 19,1688087 100 

53 P226 659 154,393 254 364,677 47,6330743 19,1692592 100 

54 P227 659 177,350 254 461,939 47,6339488 19,1695667 100 

55 P228 659 188,003 254 561,305 47,6348423 19,1697105 100 

56 P229 659 186,183 254 661,223 47,6357411 19,1696883 100 

57 P230 659 171,921 254 760,135 47,6366309 19,1695006 100 

58 P231 659 145,438 254 856,497 47,6374980 19,1691501 100 

59 P232 659 107,148 254 948,806 47,6383288 19,1686425 100 

60 P233 659 058,889 255 036,358 47,6391169 19,1680020 100 

61 P234 659 006,869 255 121,762 47,6398858 19,1673115 100 

62 P235 658 954,694 255 207,071 47,6406538 19,1666188 100 

63 P236 658 902,519 255 292,381 47,6414219 19,1659262 100 

64 P237 658 850,344 255 377,691 47,6421899 19,1652335 100 

65 P238 658 798,204 255 463,022 47,6429581 19,1645413 100 

66 P239 658 746,613 255 548,686 47,6437292 19,1638563 100 

67 P240 658 696,433 255 635,182 47,6445079 19,1631901 100 

68 P241 658 648,560 255 722,974 47,6452982 19,1625547 100 

69 P242 658 603,926 255 812,452 47,6461035 19,1619624 100 

70 P243 658 563,464 255 903,889 47,6469265 19,1614256 100 

71 P244 658 527,617 255 997,232 47,6477665 19,1609502 100 

72 P245 658 496,479 256 092,250 47,6486215 19,1605377 100 

73 P246 658 470,130 256 188,705 47,6494894 19,1601888 100 

74 P247 658 448,634 256 286,357 47,6503680 19,1599045 100 

75 P248 658 432,046 256 384,961 47,6512551 19,1596856 100 

76 P249 658 420,406 256 484,271 47,6521484 19,1595326 100 

77 P250 658 413,744 256 584,038 47,6530459 19,1594458 100 

78 P251 658 412,077 256 684,014 47,6539451 19,1594255 100 

79 P252 658 415,409 256 783,948 47,6548439 19,1594717 100 

80 P253 658 423,732 256 883,590 47,6557400 19,1595844 100 

81 P254 658 437,024 256 982,693 47,6566312 19,1597632 100 
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82 P255 658 455,252 257 081,007 47,6575152 19,1600077 100 

83 P256 658 478,371 257 178,287 47,6583899 19,1603174 100 

84 P257 658 506,262 257 274,309 47,6592532 19,1606905 100 

85 P258 658 538,221 257 369,058 47,6601050 19,1611178 100 

86 P259 658 573,249 257 462,719 47,6609470 19,1615860 100 

87 P260 658 610,371 257 555,572 47,6617816 19,1620820 100 

88 P261 658 648,635 257 647,962 47,6626121 19,1625932 100 

89 P262 658 687,179 257 740,235 47,6634415 19,1631082 100 

90 P263 658 725,725 257 832,508 47,6642709 19,1636232 100 

91 P264 658 764,270 257 924,780 47,6651004 19,1641383 100 

92 P265 658 802,816 258 017,053 47,6659298 19,1646533 100 

93 P266 658 841,361 258 109,326 47,6667592 19,1651684 100 

94 P267 658 879,907 258 201,598 47,6675886 19,1656835 100 

95 P268 658 918,452 258 293,871 47,6684180 19,1661985 100 

96 P269 658 956,998 258 386,144 47,6692474 19,1667137 100 

97 P270 658 995,543 258 478,416 47,6700768 19,1672288 100 

98 P271 659 034,089 258 570,689 47,6709062 19,1677439 100 

99 P272 659 072,634 258 662,962 47,6717356 19,1682591 100 

100 P273 659 111,180 258 755,234 47,6725650 19,1687743 100 

101 P274 659 149,726 258 847,507 47,6733944 19,1692895 100 

102 P275 659 188,271 258 939,779 47,6742237 19,1698047 100 

103 P276 659 226,817 259 032,052 47,6750531 19,1703199 100 
104 P277 659 265,362 259 124,324 47,6758825 19,1708352 100 
105 P278 659 303,907 259 216,597 47,6767119 19,1713504 100 
106 P279 659 342,453 259 308,869 47,6775412 19,1718657 100 

107 P280 659 380,760 259 401,241 47,6783715 19,1723778 100 
108 P281 659 417,834 259 494,113 47,6792063 19,1728735 100 
109 P282 659 452,513 259 587,903 47,6800494 19,1733374 100 
110 P283 659 483,602 259 682,939 47,6809037 19,1737535 100 
111 P284 659 509,906 259 779,404 47,6817709 19,1741059 100 

112 P285 659 530,828 259 877,178 47,6826500 19,1743866 100 
113 P286 659 546,289 259 975,962 47,6835383 19,1745947 100 
114 P287 659 556,240 260 075,453 47,6844330 19,1747294 100 
115 P288 659 560,652 260 175,343 47,6853314 19,1747903 100 
116 P289 659 559,510 260 275,323 47,6862306 19,1747773 100 

117 P290 659 552,819 260 375,086 47,6871280 19,1746903 100 
118 P291 659 540,598 260 474,324 47,6880208 19,1745296 100 
119 P292 659 522,886 260 572,730 47,6889061 19,1742958 100 
120 P293 659 499,796 260 670,015 47,6897815 19,1739903 100 
121 P294 659 472,133 260 766,106 47,6906462 19,1736239 100 

122 P295 659 441,124 260 861,173 47,6915017 19,1732128 100 
123 P296 659 407,969 260 955,515 47,6923507 19,1727732 100 
124 P297 659 373,842 261 049,512 47,6931966 19,1723205 100 
125 P298 659 339,602 261 143,467 47,6940421 19,1718664 100 

126 P299 659 305,363 261 237,423 47,6948877 19,1714122 100 
127 P300 659 271,123 261 331,378 47,6957332 19,1709580 100 
128 P301 659 236,884 261 425,334 47,6965788 19,1705038 100 
129 P302 659 202,644 261 519,290 47,6974243 19,1700496 100 
130 P303 659 168,404 261 613,245 47,6982699 19,1695954 100 
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131 P304 659 134,165 261 707,201 47,6991154 19,1691412 100 
132 P305 659 099,925 261 801,156 47,6999609 19,1686869 100 

133 P306 659 065,686 261 895,112 47,7008065 19,1682326 100 
134 P307 659 031,446 261 989,067 47,7016520 19,1677783 100 
135 P308 658 997,206 262 083,023 47,7024975 19,1673240 100 
136 P309 658 962,967 262 176,979 47,7033431 19,1668697 100 
137 P310 658 928,727 262 270,934 47,7041886 19,1664154 100 

138 P311 658 894,488 262 364,890 47,7050341 19,1659611 100 
139 P312 658 860,248 262 458,845 47,7058796 19,1655067 100 
140 P313 658 826,008 262 552,801 47,7067251 19,1650523 100 
141 P314 658 791,769 262 646,756 47,7075707 19,1645979 100 
142 P315 658 757,529 262 740,712 47,7084162 19,1641435 100 

143 P316 658 723,290 262 834,668 47,7092617 19,1636891 100 
144 P317 658 689,050 262 928,623 47,7101072 19,1632347 100 
145 P318 658 654,810 263 022,579 47,7109527 19,1627802 100 
146 P319 658 620,571 263 116,534 47,7117982 19,1623258 100 
147 P320 658 586,331 263 210,490 47,7126437 19,1618713 100 

148 P321 658 552,092 263 304,445 47,7134892 19,1614168 100 
149 P322 658 517,852 263 398,401 47,7143347 19,1609623 100 
150 P323 658 483,612 263 492,357 47,7151802 19,1605078 100 
151 P324 658 449,373 263 586,312 47,7160257 19,1600533 100 
152 P325 658 415,133 263 680,268 47,7168712 19,1595987 100 

153 P326 658 380,893 263 774,223 47,7177167 19,1591442 100 
154 P327 658 346,697 263 868,194 47,7185623 19,1586902 100 
155 P328 658 313,520 263 962,529 47,7194112 19,1582497 100 
156 P329 658 283,271 264 057,837 47,7202688 19,1578484 100 

157 P330 658 257,941 264 154,559 47,7211391 19,1575126 100 
158 P331 658 238,968 264 252,724 47,7220222 19,1572615 100 
159 P332 658 226,576 264 351,935 47,7229147 19,1570982 100 
160 P333 658 220,821 264 451,750 47,7238125 19,1570233 100 
161 P334 658 221,729 264 551,728 47,7247117 19,1570373 100 

162 P335 658 229,294 264 651,422 47,7256083 19,1571400 100 
163 P336 658 243,484 264 750,392 47,7264983 19,1573309 100 
164 P337 658 264,236 264 848,196 47,7273777 19,1576094 100 
165 P338 658 291,457 264 944,401 47,7282426 19,1579741 100 
166 P339 658 325,026 265 038,578 47,7290892 19,1584233 100 

167 P340 658 364,795 265 130,310 47,7299137 19,1589552 100 
168 P341 658 410,586 265 219,189 47,7307126 19,1595673 100 
169 P342 658 462,196 265 304,820 47,7314821 19,1602570 100 
170 P343 658 519,270 265 386,914 47,7322197 19,1610194 100 
171 P344 658 580,450 265 466,007 47,7329303 19,1618366 100 

172 P345 658 644,016 265 543,201 47,7336237 19,1626855 100 
173 P346 658 708,394 265 619,723 47,7343111 19,1635453 100 
174 P347 658 772,803 265 696,218 47,7349983 19,1644056 100 
175 P348 658 837,212 265 772,713 47,7356854 19,1652658 100 
176 P349 658 901,621 265 849,207 47,7363725 19,1661261 100 

177 P350 658 966,030 265 925,702 47,7370597 19,1669864 100 
178 P351 659 030,439 266 002,197 47,7377468 19,1678467 100 
179 P352 659 094,844 266 078,696 47,7384339 19,1687069 100 
180 P353 659 158,999 266 155,404 47,7391229 19,1695639 100 

181 P354 659 222,294 266 232,821 47,7398184 19,1704095 100 
182 P355 659 284,075 266 311,452 47,7405247 19,1712349 100 
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183 P356 659 343,655 266 391,759 47,7412461 19,1720310 100 
184 P357 659 400,407 266 474,088 47,7419858 19,1727895 100 

185 P358 659 454,129 266 558,426 47,7427436 19,1735076 100 
186 P359 659 504,749 266 644,661 47,7435184 19,1741844 100 
187 P360 659 552,201 266 732,680 47,7443094 19,1748191 100 
188 P361 659 596,421 266 822,365 47,7451154 19,1754107 100 
189 P362 659 637,351 266 913,599 47,7459354 19,1759584 100 

190 P363 659 674,938 267 006,261 47,7467682 19,1764617 100 
191 P364 659 709,131 267 100,227 47,7476128 19,1769197 100 
192 P365 659 739,885 267 195,375 47,7484681 19,1773319 100 
193 P366 659 767,159 267 291,578 47,7493330 19,1776978 100 
194 P367 659 791,042 267 388,680 47,7502060 19,1780184 100 

195 P368 659 812,166 267 486,421 47,7510847 19,1783023 100 
196 P369 659 831,327 267 584,567 47,7519672 19,1785600 100 
197 P370 659 849,330 267 682,932 47,7528516 19,1788023 100 
198 P371 659 866,961 267 781,366 47,7537366 19,1790397 100 
199 P3715 659 875,771 267 830,584 47,7541792 19,1791583 100 

200 DFA00 658933,413 252281,527 47,6143405 19,1662769 50 

201 DFA01 658991,866 252362,539 47,6150684 19,1670560 50 

202 DFA02 659076,883 252413,029 47,6155214 19,1681880 50 

203 DFA03 659167,897 252453,441 47,6158836 19,1693995 50 

204 DFA04 659231,589 252529,941 47,6165708 19,1702483 50 

205 DFA05 659233,902 252533,187 47,6165999 19,1702792 50 

206 DFB00 659228,202 252537,250 47,6166365 19,1702034 50 

207 DFB01 659157,718 252470,190 47,6160344 19,1692644 50 

208 DFB02 659085,091 252521,988 47,6165013 19,1682994 50 

209 DFB03 659104,777 252619,266 47,6173760 19,1685632 50 

210 DFB04 659105,326 252621,349 47,6173947 19,1685706 50 

211 DFC00 659 090,876 253 047,382 47,6212268 19,1683871 50 

212 DFC01 659 093,407 252 948,104 47,6203338 19,1684187 50 

213 DFC02 659 045,256 252 862,106 47,6195610 19,1677764 50 

214 DFC03 658 973,685 252 793,248 47,6189426 19,1668229 50 

215 DFC04 658 960,003 252 789,475 47,6189089 19,1666408 50 

216 DFD00 658 962,818 252 780,710 47,6188300 19,1666781 50 

217 DFD01 659 058,690 252 801,672 47,6190172 19,1679539 50 

218 DFD02 659 103,702 252 721,983 47,6182999 19,1685510 50 

219 DFD03 659 098,084 252 684,305 47,6179610 19,1684755 50 

220 DFE00 659 075,450 252 676,141 47,6178879 19,1681743 50 

221 DFE01 658 986,632 252 721,809 47,6182999 19,1669937 50 

222 DFE02 659 014,499 252 795,254 47,6189601 19,1673659 50 

223 DFE03 659 087,943 252 776,989 47,6187948 19,1683425 50 

224 DF00 659 173,581 252 597,519 47,6171794 19,1694781 50 

225 DF01 659 242,802 252 525,443 47,6165301 19,1703974 50 

226 DF02 659 321,450 252 463,790 47,6159745 19,1714423 50 

227 DF03 659 406,814 252 411,750 47,6155052 19,1725767 50 

228 DF04 659 433,895 252 396,437 47,6153671 19,1729366 50 
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229 DFH00 659 230,596 252 536,239 47,6166274 19,1702352 50 

230 DFH01 659 210,092 252 618,402 47,6173667 19,1699642 50 

231 DFH02 659 194,633 252 632,903 47,6174974 19,1697588 50 

232 FL00 659 151,111 254 326,111 47,6327274 19,1692147 50 

233 FL01 659 193,140 254 416,457 47,6335394 19,1697758 50 

234 FL02 659 242,030 254 501,968 47,6343079 19,1704282 50 

235 FL03 659 279,149 254 514,457 47,6344197 19,1709224 50 

236 FF00 659 094,714 254 578,834 47,6350013 19,1684694 50 

237 FF01 659 154,125 254 499,104 47,6342834 19,1692584 50 

238 FF02 659 152,097 254 398,787 47,6333811 19,1692293 50 

239 FF03 659 146,973 254 379,801 47,6332104 19,1691608 50 

240 F00 658 954,474 254 575,755 47,6349755 19,1666032 50 

241 F01 659 053,741 254 585,637 47,6350631 19,1679243 50 

242 F02 659 152,908 254 574,682 47,6349632 19,1692437 50 

243 F03 659 246,133 254 539,383 47,6346444 19,1704836 50 

244 F04 659 330,893 254 487,457 47,6341761 19,1716104 50 

245 F05 659 370,710 254 452,690 47,6338628 19,1721395 50 

246 FH00 659 198,017 254 339,535 47,6328475 19,1698391 50 

247 FH01 659 243,313 254 427,957 47,6336422 19,1704437 50 

248 FH02 659 280,352 254 517,595 47,6344479 19,1709385 50 

249 FH03 659 290,603 254 615,268 47,6353263 19,1710769 50 

250 FH04 659 309,629 254 707,673 47,6361571 19,1713320 50 

251 DA00 658 427,644 256 504,928 47,6523342 19,1596293 50 

252 DA01 658 427,760 256 604,626 47,6532309 19,1596327 50 

253 DA02 658 489,801 256 671,543 47,6538319 19,1604599 50 

254 DA03 658 553,941 256 608,072 47,6532602 19,1613125 50 

255 DA04 658 560,278 256 508,283 47,6523626 19,1613949 50 

256 DA05 658 561,176 256 492,828 47,6522236 19,1614066 50 

257 DB00 658 568,164 256 493,235 47,6522272 19,1614996 50 

258 DB01 658 562,323 256 593,063 47,6531251 19,1614238 50 

259 DB02 658 533,087 256 687,916 47,6539787 19,1610364 50 

260 DB03 658 516,968 256 785,735 47,6548587 19,1608237 50 

261 DB04 658 523,132 256 885,543 47,6557563 19,1609077 50 

262 DB05 658 518,049 256 984,980 47,6566507 19,1608419 50 

263 DB06 658 490,621 257 081,109 47,6575157 19,1604786 50 

264 DB07 658 489,425 257 180,437 47,6584091 19,1604646 50 

265 DB08 658 503,190 257 233,503 47,6588862 19,1606488 50 

266 DC00 658 464,634 257 161,137 47,6582358 19,1601342 50 

267 DC01 658 433,944 257 066,344 47,6573836 19,1597238 50 

268 DC02 658 367,960 256 991,596 47,6567122 19,1588440 50 

269 DC03 658 314,292 256 907,793 47,6559591 19,1581280 50 

270 DC04 658 251,947 256 840,894 47,6553582 19,1572968 50 

271 DD00 658 253,755 256 837,963 47,6553318 19,1573208 50 
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272 DD01 658 318,283 256 762,702 47,6546541 19,1581784 50 

273 DD02 658 365,578 256 674,594 47,6538610 19,1588063 50 

274 DD03 658 399,684 256 580,982 47,6530186 19,1592585 50 

275 DD04 658 411,600 256 481,748 47,6521259 19,1594153 50 

276 DD05 658 413,383 256 463,449 47,6519613 19,1594387 50 

277 DKÖ00 656 287,830 257 990,787 47,6657224 19,1311663 50 

278 DKÖ01 656 212,653 257 932,293 47,6651970 19,1301645 50 

279 DKÖ02 656 240,607 257 842,949 47,6643931 19,1305355 50 

280 DKÖ03 656 335,987 257 817,286 47,6641614 19,1318051 50 

281 DKÖ04 656 435,857 257 813,685 47,6641280 19,1331347 50 

282 DKÖ05 656 535,582 257 820,793 47,6641910 19,1344626 50 

283 DKÖ06 656 635,203 257 829,360 47,6642670 19,1357891 50 

284 DKÖ07 656 734,983 257 825,271 47,6642292 19,1371176 50 

285 DKÖ08 656 832,383 257 803,231 47,6640300 19,1384140 50 

286 DKÖ09 656 924,392 257 764,342 47,6636793 19,1396385 50 

287 DKÖ10 657 012,935 257 717,867 47,6632603 19,1408166 50 

288 DKÖ11 657 101,376 257 671,196 47,6628396 19,1419934 50 

289 DKÖ12 657 189,817 257 624,525 47,6624189 19,1431702 50 

290 DKÖ13 657 278,258 257 577,854 47,6619981 19,1443469 50 

291 DKÖ14 657 366,566 257 530,931 47,6615751 19,1455218 50 

292 DKÖ15 657 454,148 257 482,671 47,6611400 19,1466871 50 

293 DKÖ16 657 540,914 257 432,957 47,6606919 19,1478414 50 

294 DKÖ17 657 626,958 257 382,001 47,6602326 19,1489861 50 

295 DKÖ18 657 712,906 257 330,884 47,6597718 19,1501294 50 

296 DKÖ19 657 798,854 257 279,768 47,6593111 19,1512728 50 

297 DKÖ20 657 884,802 257 228,651 47,6588503 19,1524161 50 

298 DKÖ21 657 970,709 257 177,467 47,6583889 19,1535589 50 

299 DKÖ22 658 052,916 257 120,690 47,6578772 19,1546523 50 

300 DKÖ23 658 124,057 257 050,608 47,6572460 19,1555981 50 

301 DKÖ24 658 181,352 256 968,817 47,6565096 19,1563593 50 

302 DKÖ25 658 226,572 256 879,649 47,6557071 19,1569597 50 

303 DKÖ26 658 241,158 256 790,178 47,6549021 19,1571522 50 

304 DKÖ27 658 245,254 256 690,928 47,6540094 19,1572049 50 

305 DKÖ28 658 287,671 256 601,114 47,6532011 19,1577678 50 

306 DKÖ29 658 361,727 256 534,897 47,6526045 19,1587524 50 

307 DKÖ30 658 455,416 256 501,423 47,6523023 19,1599989 50 

308 DKÖ31 658 554,876 256 492,709 47,6522226 19,1613227 50 

309 DKÖ32 658 654,786 256 496,906 47,6522591 19,1626527 50 

310 DKÖ33 658 754,687 256 501,356 47,6522978 19,1639826 50 

311 DKÖ34 658 854,588 256 505,806 47,6523364 19,1653125 50 

312 DKÖ35 658 954,489 256 510,256 47,6523751 19,1666424 50 

313 DKÖ36 659 054,390 256 514,707 47,6524138 19,1679723 50 

314 DKÖ37 659 154,345 256 515,805 47,6524223 19,1693029 50 
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315 DKÖ38 659 253,713 256 505,175 47,6523253 19,1706254 50 

316 DKÖ39 659 351,888 256 486,173 47,6521530 19,1719319 50 

317 DKÖ40 659 449,970 256 466,679 47,6519762 19,1732370 50 

318 DKÖ41 659 548,051 256 447,184 47,6517995 19,1745422 50 

319 DKÖ42 659 577,853 256 441,261 47,6517458 19,1749388 50 

320 200 656 329,788 257 741,212 47,6634772 19,1317214 50 

321 201 656 331,691 257 777,863 47,6638068 19,1317473 50 

322 202 656 331,180 257 877,846 47,6647061 19,1317419 50 

323 203 656 304,380 257 972,137 47,6655545 19,1313864 50 

324 204 656 332,799 258 050,622 47,6662601 19,1317659 50 

325 205 656 346,646 258 149,559 47,6671498 19,1319517 50 

326 7F00 658 048,010 257 167,695 47,6583001 19,1545878 50 

327 7F01 657 957,934 257 210,949 47,6586902 19,1533894 50 

328 7F02 657 870,493 257 259,459 47,6591276 19,1522262 50 

329 7F03 657 783,355 257 308,493 47,6595696 19,1510670 50 

330 7F04 657 699,739 257 363,210 47,6600627 19,1499547 50 

331 7F05 657 614,083 257 414,351 47,6605237 19,1488152 50 

332 7F06 657 525,168 257 459,961 47,6609350 19,1476322 50 

333 7F07 657 437,762 257 508,553 47,6613730 19,1464693 50 

334 7F08 657 349,649 257 555,824 47,6617992 19,1452970 50 

335 7F09 657 261,400 257 602,863 47,6622232 19,1441229 50 

336 7F10 657 173,101 257 649,800 47,6626464 19,1429480 50 

337 7F11 657 084,795 257 696,739 47,6630695 19,1417731 50 

338 7F12 656 996,504 257 743,676 47,6634926 19,1405983 50 

339 7F13 656 907,388 257 789,023 47,6639014 19,1394125 50 

340 7F14 656 817,658 257 833,153 47,6642993 19,1382184 50 

341 7F15 656 728,540 257 878,518 47,6647082 19,1370326 50 

342 7F16 656 668,739 257 891,610 47,6648266 19,1362366 50 
343 GA00 659 533,488 259 835,770 47,6822776 19,1744212 50 
344 GA01 659 583,067 259 916,422 47,6830022 19,1750833 50 
345 GA02 659 660,431 259 872,879 47,6826095 19,1761127 50 

346 GB00 659 384,081 259 851,904 47,6824248 19,1724316 50 
347 GB01 659 425,657 259 940,439 47,6832205 19,1729872 50 
348 GB02 659 511,926 259 919,671 47,6830325 19,1741358 50 
349 GC00 659 550,032 260 175,516 47,6853331 19,1746489 50 
350 GC01 659 530,085 260 078,753 47,6844631 19,1743811 50 

351 GC02 659 461,356 260 007,130 47,6838199 19,1734641 50 
352 GC03 659 397,965 259 931,302 47,6831388 19,1726182 50 
353 GD00 659 669,321 259 786,937 47,6818363 19,1762293 50 
354 GD01 659 672,572 259 886,747 47,6827340 19,1762748 50 
355 GD02 659 631,640 259 976,485 47,6835417 19,1757315 50 

356 GD03 659 578,517 260 060,604 47,6842991 19,1750258 50 
357 GD04 659 570,920 260 159,689 47,6851904 19,1749267 50 
358 SA00 658 356,114 265 088,794 47,7295405 19,1588387 50 
359 SA01 658 405,035 265 175,423 47,7303190 19,1594925 50 
360 SA02 658 491,699 265 221,987 47,7307367 19,1606487 50 



8532 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 86. szám 

 

361 SA03 658 585,689 265 253,986 47,7310233 19,1619023 50 
362 SB00 658 642,138 265 329,453 47,7317013 19,1626563 50 

363 SB01 658 590,896 265 268,673 47,7311553 19,1619720 50 
364 SB02 658 505,027 265 291,427 47,7313611 19,1608277 50 
365 SB03 658 527,689 265 382,532 47,7321802 19,1611316 50 
366 SC00 658 770,827 265 707,915 47,7351035 19,1643794 50 
367 SC01 658 701,171 265 636,766 47,7344645 19,1634494 50 

368 SC02 658 605,712 265 612,468 47,7342472 19,1621762 50 
369 SC03 658 507,232 265 600,186 47,7341380 19,1608630 50 
370 SD00 658 436,778 265 554,295 47,7337262 19,1599229 50 
371 SD01 658 507,293 265 591,993 47,7340643 19,1608637 50 
372 SD02 658 593,760 265 564,099 47,7338123 19,1620159 50 

373 SD03 658 573,921 265 472,879 47,7329922 19,1617497 50 
374 SU00 658 114,900 264 936,070 47,7281699 19,1556203 50 
375 SU01 658 180,371 265 011,658 47,7288489 19,1564944 50 
376 SU02 658 245,843 265 087,245 47,7295279 19,1573686 50 
377 SU03 658 307,217 265 166,030 47,7302357 19,1581883 50 

378 SU04 658 346,661 265 257,552 47,7310584 19,1587158 50 
379 SU05 658 358,711 265 356,481 47,7319480 19,1588783 50 
380 SU06 658 352,509 265 456,076 47,7328439 19,1587975 50 
381 SU07 658 402,913 265 539,105 47,7335900 19,1594711 50 
382 SU08 658 471,338 265 484,851 47,7331012 19,1603823 50 

383 SU09 658 547,330 265 419,924 47,7325162 19,1613941 50 
384 SU10 658 629,135 265 362,447 47,7319982 19,1624836 50 
385 SU11 658 710,875 265 304,896 47,7314795 19,1635722 50 
386 SU12 658 782,844 265 235,665 47,7308559 19,1645303 50 

387 SU13 658 844,823 265 157,206 47,7301494 19,1653550 50 
388 SU14 658 905,682 265 077,858 47,7294349 19,1661647 50 
389 SU15 658 963,723 264 996,436 47,7287018 19,1669368 50 
390 VA00 659 668,135 266 960,485 47,7463566 19,1763700 50 
391 VA01 659 731,948 267 030,086 47,7469816 19,1772225 50 

392 VA02 659 799,521 266 972,364 47,7464615 19,1781223 50 
393 VA03 659 769,467 266 877,749 47,7456110 19,1777194 50 
394 VB00 659 538,679 267 023,083 47,7469215 19,1746450 50 
395 VB01 659 577,756 267 114,501 47,7477431 19,1751681 50 
396 VB02 659 666,405 267 115,328 47,7477493 19,1763503 50 

397 VB03 659 669,300 267 021,097 47,7469017 19,1763868 50 
398 VC00 659 790,447 267 434,858 47,7506213 19,1780115 50 
399 VC01 659 762,150 267 339,185 47,7497612 19,1776320 50 
400 VC02 659 706,852 267 256,391 47,7490174 19,1768928 50 
401 VC03 659 630,642 267 191,855 47,7484381 19,1758750 50 

402 VC04 659 563,079 267 119,413 47,7477875 19,1749725 50 
403 VD00 659 765,960 266 843,143 47,7452998 19,1776719 50 
404 VD01 659 804,030 266 935,608 47,7461308 19,1781816 50 
405 VD02 659 814,920 267 033,627 47,7470123 19,1783290 50 
406 VD03 659 785,840 267 129,246 47,7478727 19,1779433 50 

407 VD04 659 772,067 267 227,877 47,7487600 19,1777618 50 
408 VD05 659 786,995 267 326,573 47,7496474 19,1779631 50 
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A B C 
1 Település HRSZ 

2 Dunakeszi 068/3 

3 Dunakeszi 068/12 

4 Dunakeszi 068/11 

5 Dunakeszi 068/6 

6 Dunakeszi 069/4 

7 Dunakeszi 073/4 

8 Dunakeszi 074 

9 Dunakeszi 068/7 

10 Dunakeszi 068/8 

11 Dunakeszi (073/6) 

12 Dunakeszi (069/2) 

13 Dunakeszi 070/2 

14 Dunakeszi (071/2) 

15 Dunakeszi (071/3) 

16 Dunakeszi 071/4 

17 Dunakeszi 071/5 

18 Dunakeszi 072/13 

19 Dunakeszi 072/14 

20 Dunakeszi (072/21) 

21 Dunakeszi 072/25 

22 Dunakeszi 072/22 

23 Dunakeszi 072/23 

24 Dunakeszi 072/24 

25 Dunakeszi (073/5) 

26 Dunakeszi 070/1 

27 Dunakeszi (069/3) 

28 Dunakeszi 072/2 

29 Dunakeszi 072/4 

30 Dunakeszi 072/19 

31 Dunakeszi 072/16 

32 Dunakeszi 072/17 

33 Dunakeszi 072/18 

34 Dunakeszi 072/20 

35 Dunakeszi 072/26 

36 Dunakeszi 079/8 

37 Dunakeszi 079/9 

38 Dunakeszi 079/4 

39 Dunakeszi 079/12 

3. melléklet a 136/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Az M2 gyorsforgalmi út Budapest (M0 csomópont) és Vác dél 37+150 km szelvény közötti szakasz 
nyomvonalával érintett ingatlanok listája
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40 Dunakeszi 079/13 

41 Dunakeszi 072/12 

42 Dunakeszi (080) 

43 Dunakeszi 072/11 

44 Dunakeszi (073/2) 

45 Dunakeszi 077 

46 Dunakeszi 078/10 

47 Dunakeszi 078/11 

48 Dunakeszi 078/12 

49 Dunakeszi 079/3 

50 Dunakeszi 079/11 

51 Dunakeszi (078/5) 

52 Dunakeszi 078/6 

53 Dunakeszi 078/4 

54 Dunakeszi (073/3) 

55 Dunakeszi 079/5 

56 Dunakeszi 079/7 

57 Dunakeszi 078/8 

58 Dunakeszi 6701/3 

59 Dunakeszi 6738/1 

60 Dunakeszi (6701/4) 

61 Dunakeszi 6701/5 

62 Dunakeszi 6735/1 

63 Dunakeszi 6736/1 

64 Dunakeszi 6736/2 

65 Dunakeszi 6737/4 

66 Dunakeszi 6737/1 

67 Dunakeszi 6737/3 

68 Dunakeszi 6738/3 

69 Dunakeszi 6738/4 

70 Dunakeszi 6739/1 

71 Dunakeszi 6701/6 

72 Dunakeszi 6701/7 

73 Dunakeszi 6739/2 

74 Dunakeszi 6740/1 

75 Dunakeszi 6741/1 

76 Dunakeszi 6740/2 

77 Dunakeszi 6741/2 

78 Dunakeszi 6742/2 

79 Dunakeszi 6742/1 

80 Dunakeszi 6743/2 

81 Dunakeszi 6743/1 

82 Dunakeszi 6744/1 
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83 Dunakeszi 6744/2 

84 Dunakeszi 6745/1 

85 Dunakeszi 6745/2 

86 Dunakeszi 6746/1 

87 Dunakeszi 6746/2 

88 Dunakeszi 6746/3 

89 Dunakeszi 6747/2 

90 Dunakeszi 6747/3 

91 Dunakeszi 6747/5 

92 Dunakeszi 6748/2 

93 Dunakeszi 6748/4 

94 Dunakeszi 6734 

95 Dunakeszi (6721) 

96 Dunakeszi (054) 

97 Dunakeszi (2939) 

98 Dunakeszi 6749/2 

99 Dunakeszi (067) 

100 Dunakeszi 056/3 

101 Dunakeszi 7209/17 

102 Dunakeszi (7210) 

103 Dunakeszi 7502/176 

104 Dunakeszi 7502/172 

105 Dunakeszi 7502/179 

106 Dunakeszi 7502/168 

107 Dunakeszi 7502/171 

108 Dunakeszi (7502/12) 

109 Dunakeszi 7502/206 

110 Dunakeszi 7502/175 

111 Dunakeszi 7502/167 

112 Dunakeszi 7502/183 

113 Dunakeszi 7502/182 

114 Dunakeszi (7502/81) 

115 Dunakeszi (7503) 

116 Dunakeszi (7504/65) 

117 Dunakeszi 7504/62 

118 Dunakeszi (053/3) 

119 Dunakeszi (7504/10) 

120 Dunakeszi 7502/180 

121 Dunakeszi 7504/63 

122 Dunakeszi (028/11) 

123 Dunakeszi 027/24 

124 Dunakeszi 027/31 

125 Dunakeszi 027/34 
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126 Dunakeszi 027/44 

127 Dunakeszi 027/45 

128 Dunakeszi 027/35 

129 Dunakeszi (027/39) 

130 Dunakeszi 030/242 

131 Dunakeszi (028/12) 

132 Dunakeszi 030/245 

133 Dunakeszi (027/38) 

134 Dunakeszi 027/13 

135 Dunakeszi 027/12 

136 Dunakeszi 027/46 

137 Dunakeszi 027/47 

138 Dunakeszi 027/52 

139 Dunakeszi 027/53 

140 Dunakeszi 026 

141 Dunakeszi 030/293 

142 Dunakeszi 030/287 

143 Dunakeszi 030/290 

144 Dunakeszi 030/282 

145 Dunakeszi 030/86 

146 Dunakeszi 030/87 

147 Dunakeszi 030/551 

148 Dunakeszi 030/376 

149 Dunakeszi 030/518 

150 Dunakeszi 030/373 

151 Dunakeszi 030/379 

152 Dunakeszi 030/382 

153 Dunakeszi 030/514 

154 Dunakeszi 030/516 

155 Dunakeszi 030/367 

156 Dunakeszi 030/510 

157 Dunakeszi 030/512 

158 Dunakeszi 030/370 

159 Dunakeszi 030/364 

160 Dunakeszi 030/361 

161 Dunakeszi 030/506 

162 Dunakeszi 030/355 

163 Dunakeszi 030/358 

164 Dunakeszi 030/352 

165 Dunakeszi 030/500 

166 Dunakeszi 030/502 

167 Dunakeszi 030/89 

168 Dunakeszi 030/388 
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169 Dunakeszi 030/504 

170 Dunakeszi 030/397 

171 Dunakeszi 030/394 

172 Dunakeszi 030/528 

173 Dunakeszi 030/407 

174 Dunakeszi 030/550 

175 Dunakeszi 030/391 

176 Dunakeszi 030/524 

177 Dunakeszi 030/349 

178 Dunakeszi 030/346 

179 Dunakeszi 030/343 

180 Dunakeszi 030/494 

181 Dunakeszi 030/496 

182 Dunakeszi 030/498 

183 Dunakeszi 030/497 

184 Dunakeszi 030/499 

185 Dunakeszi 030/501 

186 Dunakeszi 030/503 

187 Dunakeszi 030/505 

188 Dunakeszi 030/507 

189 Dunakeszi 030/511 

190 Dunakeszi 030/513 

191 Dunakeszi 030/519 

192 Dunakeszi 030/521 

193 Dunakeszi 030/523 

194 Dunakeszi 030/520 

195 Dunakeszi 030/522 

196 Dunakeszi 030/385 

197 Dunakeszi 030/525 

198 Dunakeszi 030/527 

199 Dunakeszi 030/526 

200 Dunakeszi 030/529 

201 Dunakeszi 030/530 

202 Dunakeszi 030/378 

203 Dunakeszi 030/381 

204 Dunakeszi 030/387 

205 Dunakeszi 030/515 

206 Dunakeszi 030/517 

207 Dunakeszi 030/90 

208 Dunakeszi 027/14 

209 Dunakeszi 027/15 

210 Dunakeszi 030/142 

211 Dunakeszi (030/182) 



8538 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 86. szám 

 

212 Dunakeszi 030/143 

213 Dunakeszi 030/146 

214 Dunakeszi 030/147 

215 Dunakeszi 030/148 

216 Dunakeszi 030/149 

217 Dunakeszi 030/150 

218 Dunakeszi 030/151 

219 Dunakeszi 030/152 

220 Dunakeszi 030/145 

221 Dunakeszi 030/241 

222 Dunakeszi 030/404 

223 Dunakeszi 030/144 

224 Dunakeszi 030/154 

225 Dunakeszi 030/155 

226 Dunakeszi 030/157 

227 Dunakeszi 030/156 

228 Dunakeszi 030/158 

229 Dunakeszi 030/159 

230 Dunakeszi 030/160 

231 Dunakeszi 030/161 

232 Dunakeszi 030/162 

233 Dunakeszi 030/163 

234 Dunakeszi 030/166 

235 Dunakeszi 030/164 

236 Dunakeszi 030/165 

237 Dunakeszi 030/226 

238 Dunakeszi 030/229 

239 Dunakeszi 030/227 

240 Dunakeszi 030/230 

241 Dunakeszi 030/233 

242 Dunakeszi 030/234 

243 Dunakeszi 030/237 

244 Dunakeszi 030/251 

245 Dunakeszi 030/386 

246 Dunakeszi 030/389 

247 Dunakeszi 030/392 

248 Dunakeszi 030/395 

249 Dunakeszi 030/400 

250 Dunakeszi 030/402 

251 Dunakeszi 030/403 

252 Dunakeszi 030/552 

253 Dunakeszi 030/554 

254 Dunakeszi 030/209 
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255 Dunakeszi 030/214 

256 Dunakeszi 030/294 

257 Dunakeszi 030/289 

258 Dunakeszi 030/288 

259 Dunakeszi 030/286 

260 Dunakeszi 030/285 

261 Dunakeszi 030/300 

262 Dunakeszi 030/299 

263 Dunakeszi 030/303 

264 Dunakeszi 030/291 

265 Dunakeszi 030/296 

266 Dunakeszi 030/295 

267 Dunakeszi 030/283 

268 Dunakeszi 030/284 

269 Dunakeszi 030/218 

270 Dunakeszi 030/224 

271 Dunakeszi 030/356 

272 Dunakeszi 030/363 

273 Dunakeszi 030/350 

274 Dunakeszi 030/347 

275 Dunakeszi 030/365 

276 Dunakeszi 030/353 

277 Dunakeszi 030/362 

278 Dunakeszi 030/368 

279 Dunakeszi 030/371 

280 Dunakeszi 030/225 

281 Dunakeszi 030/221 

282 Dunakeszi 030/222 

283 Dunakeszi 030/217 

284 Dunakeszi 030/249 

285 Dunakeszi 040/150 

286 Dunakeszi 035/5 

287 Dunakeszi 030/359 

288 Dunakeszi 035/8 

289 Dunakeszi 030/341 

290 Dunakeszi 035/9 

291 Dunakeszi 030/344 

292 Dunakeszi 030/495 

293 Dunakeszi 030/374 

294 Dunakeszi 030/377 

295 Dunakeszi 030/380 

296 Dunakeszi 030/383 

297 Dunakeszi 030/369 
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298 Dunakeszi 030/248 

299 Dunakeszi 030/250 

300 Dunakeszi 035/6 

301 Dunakeszi 040/148 

302 Dunakeszi 030/252 

303 Dunakeszi 030/253 

304 Dunakeszi 030/256 

305 Dunakeszi 030/257 

306 Dunakeszi 030/314 

307 Dunakeszi 030/318 

308 Dunakeszi 030/317 

309 Dunakeszi 030/340 

310 Dunakeszi 030/339 

311 Dunakeszi 030/338 

312 Dunakeszi 030/332 

313 Dunakeszi 030/334 

314 Dunakeszi 030/330 

315 Dunakeszi 030/333 

316 Dunakeszi 030/329 

317 Dunakeszi 030/322 

318 Dunakeszi 035/7 

319 Dunakeszi 030/326 

320 Dunakeszi 030/321 

321 Dunakeszi 030/325 

322 Dunakeszi 030/335 

323 Dunakeszi 030/337 

324 Dunakeszi 030/336 

325 Dunakeszi (040/17) 

326 Dunakeszi 040/22 

327 Dunakeszi 040/24 

328 Dunakeszi (040/23) 

329 Dunakeszi 040/26 

330 Dunakeszi 040/125 

331 Dunakeszi 040/141 

332 Dunakeszi 040/139 

333 Dunakeszi 040/142 

334 Dunakeszi 040/143 

335 Dunakeszi 040/138 

336 Dunakeszi 040/144 

337 Dunakeszi 040/140 

338 Dunakeszi 040/127 

339 Dunakeszi (040/124) 

340 Dunakeszi 040/55 
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341 Dunakeszi 040/54 

342 Dunakeszi 040/61 

343 Dunakeszi 040/137 

344 Dunakeszi 040/116 

345 Dunakeszi 040/117 

346 Dunakeszi 040/135 

347 Dunakeszi 040/115 

348 Dunakeszi 040/118 

349 Dunakeszi (040/60) 

350 Dunakeszi 040/132 

351 Dunakeszi 040/133 

352 Dunakeszi 040/134 

353 Dunakeszi 040/136 

354 Dunakeszi 040/131 

355 Dunakeszi 040/128 

356 Dunakeszi 043/3 

357 Dunakeszi 043/6 

358 Dunakeszi 043/7 

359 Dunakeszi (047/8) 

360 Dunakeszi (047/7) 

361 Dunakeszi (047/10) 

362 Dunakeszi 044/31 

363 Dunakeszi (042) 

364 Dunakeszi 043/8 

365 Dunakeszi 043/5 

366 Dunakeszi 043/9 

367 Dunakeszi 044/17 

368 Dunakeszi 044/5 

369 Dunakeszi 044/19 

370 Dunakeszi 048/1 

371 Dunakeszi (048/2) 

372 Dunakeszi 049/6 

373 Dunakeszi 049/11 

374 Dunakeszi 049/5 

375 Dunakeszi (047/9) 

376 Dunakeszi (047/11) 

377 Dunakeszi (047/4) 

378 Dunakeszi 049/3 

379 Dunakeszi 049/10 

380 Dunakeszi 049/11 

381 Dunakeszi (050/2) 

382 Dunakeszi 052/4 

383 Dunakeszi (053/2) 
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384 Dunakeszi (053/4) 

385 Dunakeszi 049/12 

386 Dunakeszi 7501/4 

387 Dunakeszi 7502/205 

388 Dunakeszi 7502/207 

389 Dunakeszi 7501/2 

390 Dunakeszi 7501/3 

391 Dunakeszi 030/429 

392 Dunakeszi 030/431 

393 Dunakeszi 030/425 

394 Dunakeszi 030/428 

395 Dunakeszi 030/544 

396 Dunakeszi 030/546 

397 Dunakeszi 030/548 

398 Dunakeszi 030/426 

399 Dunakeszi 030/440 

400 Dunakeszi 030/432 

401 Dunakeszi 030/436 

402 Dunakeszi (030/556) 

403 Dunakeszi 030/434 

404 Dunakeszi 030/444 

405 Dunakeszi 030/448 

406 Dunakeszi 030/433 

407 Dunakeszi 030/437 

408 Dunakeszi 030/441 

409 Dunakeszi 030/414 

410 Dunakeszi 030/405 

411 Dunakeszi 030/408 

412 Dunakeszi (030/398) 

413 Dunakeszi 030/420 

414 Dunakeszi 030/411 

415 Dunakeszi 030/417 

416 Dunakeszi 030/410 

417 Dunakeszi 030/413 

418 Dunakeszi 030/416 

419 Dunakeszi 030/422 

420 Dunakeszi 030/419 

421 Dunakeszi 030/532 

422 Dunakeszi 030/534 

423 Dunakeszi 030/536 

424 Dunakeszi 030/538 

425 Dunakeszi 030/540 

426 Dunakeszi 030/542 
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427 Dunakeszi 030/423 

428 Dunakeszi 030/531 

429 Dunakeszi 030/533 

430 Dunakeszi 030/535 

431 Dunakeszi 030/537 

432 Dunakeszi 030/541 

433 Dunakeszi 030/539 

434 Dunakeszi 030/543 

435 Dunakeszi 030/545 

436 Dunakeszi 030/547 

437 Dunakeszi 030/549 

438 Dunakeszi (030/555) 

439 Dunakeszi 030/553 

440 Dunakeszi 044/20 

441 Dunakeszi 040/151 

442 Dunakeszi 040/152 

443 Dunakeszi 040/147 

444 Dunakeszi 040/154 

445 Dunakeszi 040/155 

446 Dunakeszi 040/156 

447 Dunakeszi 030/301 

448 Dunakeszi 030/323 

449 Dunakeszi 030/292 

450 Dunakeszi 030/302 

451 Dunakeszi 030/298 

452 Dunakeszi 030/306 

453 Dunakeszi 030/305 

454 Dunakeszi 030/309 

455 Dunakeszi 030/313 

456 Dunakeszi 030/310 

457 Dunakeszi 030/304 

458 Dunakeszi 030/312 

459 Dunakeszi 030/316 

460 Dunakeszi 030/308 

461 Dunakeszi 030/307 

462 Dunakeszi 030/311 

463 Dunakeszi 030/315 

464 Dunakeszi 030/331 

465 Dunakeszi 030/297 

466 Dunakeszi 030/324 

467 Dunakeszi 030/327 

468 Dunakeszi (027/37) 

469 Dunakeszi 030/328 
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470 Dunakeszi 030/320 

471 Dunakeszi 030/319 

472 Dunakeszi 040/149 

473 Dunakeszi (047/15) 

474 Dunakeszi (047/13) 

475 Dunakeszi (047/14) 

476 Dunakeszi (047/12) 

477 Dunakeszi 049/4 

478 Dunakeszi 049/2 

479 Dunakeszi 04/5 

480 Dunakeszi 07/192 

481 Dunakeszi 04/2 

482 Dunakeszi 04/7 

483 Dunakeszi 04/9 

484 Dunakeszi 04/10 

485 Dunakeszi (08) 

486 Dunakeszi (014/1) 

487 Dunakeszi 07/184 

488 Dunakeszi 07/181 

489 Dunakeszi (07/180) 

490 Dunakeszi 07/168 

491 Dunakeszi 07/194 

492 Dunakeszi 04/6 

493 Dunakeszi (06) 

494 Dunakeszi 07/197 

495 Dunakeszi 07/193 

496 Dunakeszi 07/195 

497 Dunakeszi 07/88 

498 Dunakeszi 07/95 

499 Dunakeszi 07/90 

500 Dunakeszi 07/219 

501 Dunakeszi 07/199 

502 Dunakeszi 07/200 

503 Dunakeszi 07/202 

504 Dunakeszi 07/201 

505 Dunakeszi 07/203 

506 Dunakeszi 07/205 

507 Dunakeszi 07/204 

508 Dunakeszi 015/3 

509 Dunakeszi 07/77 

510 Dunakeszi 07/78 

511 Dunakeszi 07/79 

512 Dunakeszi 07/80 



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 86. szám 8545
 

513 Dunakeszi 07/81 

514 Dunakeszi 07/82 

515 Dunakeszi 07/83 

516 Dunakeszi 07/185 

517 Dunakeszi 07/74 

518 Dunakeszi 07/73 

519 Dunakeszi 07/75 

520 Dunakeszi 07/179 

521 Dunakeszi 07/189 

522 Dunakeszi 07/188 

523 Dunakeszi (07/183) 

524 Dunakeszi (07/182) 

525 Dunakeszi 07/173 

526 Dunakeszi 07/175 

527 Dunakeszi 07/171 

528 Dunakeszi 07/198 

529 Dunakeszi 07/177 

530 Dunakeszi 07/186 

531 Dunakeszi 07/72 

532 Dunakeszi 07/187 

533 Dunakeszi 07/190 

534 Dunakeszi 07/196 

535 Dunakeszi 015/7 

536 Dunakeszi 015/11 

537 Dunakeszi 07/85 

538 Dunakeszi 07/191 

539 Dunakeszi 07/224 

540 Dunakeszi 07/223 

541 Dunakeszi 015/10 

542 Dunakeszi 015/13 

543 Dunakeszi (016/10) 

544 Dunakeszi (016/10) 

545 Dunakeszi 015/9 

546 Dunakeszi 015/9 

547 Dunakeszi 015/11 

548 Dunakeszi 015/14 

549 Dunakeszi (016/11) 

550 Dunakeszi 015/12 

551 Dunakeszi (016/9) 

552 Dunakeszi 015/12 

553 Dunakeszi (016/9) 

554 Dunakeszi 015/13 

555 Dunakeszi 015/4 
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556 Dunakeszi 015/5 

557 Dunakeszi (016/11) 

558 Dunakeszi 07/89 

559 Dunakeszi 07/91 

560 Dunakeszi 07/92 

561 Dunakeszi 07/93 

562 Dunakeszi 07/94 

563 Dunakeszi 034/74 

564 Dunakeszi 019/6 

565 Dunakeszi 019/5 

566 Dunakeszi 019/3 

567 Dunakeszi 019/4 

568 Dunakeszi 017/19 

569 Dunakeszi 019/18 

570 Dunakeszi 019/24 

571 Dunakeszi 019/23 

572 Dunakeszi 019/25 

573 Dunakeszi 019/26 

574 Dunakeszi 019/27 

575 Dunakeszi 019/28 

576 Dunakeszi 019/29 

577 Dunakeszi 019/33 

578 Dunakeszi 019/34 

579 Dunakeszi 019/35 

580 Dunakeszi 032/49 

581 Dunakeszi 032/47 

582 Dunakeszi 032/45 

583 Dunakeszi (032/39) 

584 Dunakeszi 032/41 

585 Dunakeszi 032/43 

586 Dunakeszi 019/38 

587 Dunakeszi 019/36 

588 Dunakeszi 019/37 

589 Dunakeszi 019/40 

590 Dunakeszi 019/39 

591 Dunakeszi 019/21 

592 Dunakeszi 019/20 

593 Dunakeszi 019/19 

594 Dunakeszi 032/28 

595 Dunakeszi 019/22 

596 Dunakeszi 019/47 

597 Dunakeszi 019/41 

598 Dunakeszi 019/42 
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599 Dunakeszi 019/43 

600 Dunakeszi 019/44 

601 Dunakeszi 019/45 

602 Dunakeszi 019/46 

603 Dunakeszi 019/48 

604 Dunakeszi 024/1 

605 Dunakeszi 030/276 

606 Dunakeszi 030/279 

607 Dunakeszi 017/6 

608 Dunakeszi 017/5 

609 Dunakeszi 017/4 

610 Dunakeszi 017/7 

611 Dunakeszi 017/8 

612 Dunakeszi 017/9 

613 Dunakeszi 034/40 

614 Dunakeszi 034/36 

615 Dunakeszi 034/41 

616 Dunakeszi 034/44 

617 Dunakeszi (028/8) 

618 Dunakeszi 034/48 

619 Dunakeszi 034/47 

620 Dunakeszi 034/52 

621 Dunakeszi 034/51 

622 Dunakeszi 017/10 

623 Dunakeszi 017/13 

624 Dunakeszi 017/11 

625 Dunakeszi 034/54 

626 Dunakeszi 017/12 

627 Dunakeszi 034/55 

628 Dunakeszi 034/65 

629 Dunakeszi (028/9) 

630 Dunakeszi 034/63 

631 Dunakeszi 034/61 

632 Dunakeszi 034/62 

633 Dunakeszi 034/56 

634 Dunakeszi 034/59 

635 Dunakeszi 034/60 

636 Dunakeszi 034/58 

637 Dunakeszi 034/57 

638 Dunakeszi 017/14 

639 Dunakeszi 017/15 

640 Dunakeszi 017/16 

641 Dunakeszi 017/18 
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642 Dunakeszi 034/64 

643 Dunakeszi 034/67 

644 Dunakeszi 034/66 

645 Dunakeszi 034/69 

646 Dunakeszi 034/68 

647 Dunakeszi 034/70 

648 Dunakeszi 034/72 

649 Dunakeszi 017/17 

650 Dunakeszi 030/268 

651 Dunakeszi 032/72 

652 Dunakeszi 032/92 

653 Dunakeszi (031/2) 

654 Dunakeszi 032/89 

655 Dunakeszi 032/85 

656 Dunakeszi (031/3) 

657 Dunakeszi 030/260 

658 Dunakeszi 032/76 

659 Dunakeszi 032/78 

660 Dunakeszi 032/80 

661 Dunakeszi 032/82 

662 Dunakeszi 032/84 

663 Dunakeszi 032/86 

664 Dunakeszi 032/88 

665 Dunakeszi 032/83 

666 Dunakeszi 032/87 

667 Dunakeszi 030/263 

668 Dunakeszi 030/254 

669 Dunakeszi 030/255 

670 Dunakeszi 032/74 

671 Dunakeszi 032/91 

672 Dunakeszi 027/24 

673 Dunakeszi (024/3) 

674 Dunakeszi 030/261 

675 Dunakeszi 030/262 

676 Dunakeszi (031/1) 

677 Dunakeszi 030/258 

678 Dunakeszi 030/259 

679 Dunakeszi 030/264 

680 Dunakeszi 030/266 

681 Dunakeszi 030/265 

682 Dunakeszi 030/270 

683 Dunakeszi 030/271 

684 Dunakeszi 024/4 
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685 Dunakeszi 022 

686 Dunakeszi 032/71 

687 Dunakeszi 032/75 

688 Dunakeszi 032/77 

689 Dunakeszi 032/79 

690 Dunakeszi 032/81 

691 Dunakeszi (028/11) 

692 Dunakeszi 032/73 

693 Dunakeszi 032/69 

694 Dunakeszi 023 

695 Dunakeszi (016/6) 

696 Dunakeszi 034/32 

697 Dunakeszi 034/24 

698 Dunakeszi (016/7) 

699 Dunakeszi 034/25 

700 Dunakeszi 034/33 

701 Dunakeszi 034/37 

702 Dunakeszi 034/38 

703 Dunakeszi 034/28 

704 Dunakeszi 034/27 

705 Dunakeszi 015/6 

706 Dunakeszi 034/50 

707 Dunakeszi 034/42 

708 Dunakeszi 034/86 

709 Dunakeszi 034/53 

710 Dunakeszi 034/45 

711 Dunakeszi 034/49 

712 Dunakeszi 034/46 

713 Dunakeszi 034/87 

714 Dunakeszi 034/39 

715 Dunakeszi 034/26 

716 Dunakeszi 034/35 

717 Dunakeszi 034/34 

718 Dunakeszi 034/29 

719 Dunakeszi 034/84 

720 Dunakeszi 034/85 

721 Dunakeszi 030/272 

722 Dunakeszi 030/273 

723 Dunakeszi 030/274 

724 Dunakeszi 030/278 

725 Dunakeszi 030/277 

726 Dunakeszi 030/280 

727 Dunakeszi 030/281 
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728 Dunakeszi 030/267 

729 Dunakeszi 030/275 

730 Dunakeszi 030/269 

731 Dunakeszi 032/27 

732 Dunakeszi 032/46 

733 Dunakeszi 032/56 

734 Dunakeszi 032/51 

735 Dunakeszi 032/50 

736 Dunakeszi 032/54 

737 Dunakeszi 032/52 

738 Dunakeszi 032/42 

739 Dunakeszi 032/44 

740 Dunakeszi 032/48 

741 Dunakeszi 032/26 

742 Dunakeszi 019/63 

743 Dunakeszi 019/52 

744 Dunakeszi 032/61 

745 Dunakeszi 032/70 

746 Dunakeszi 032/67 

747 Dunakeszi 032/68 

748 Dunakeszi 032/64 

749 Dunakeszi 032/59 

750 Dunakeszi 032/60 

751 Dunakeszi 032/57 

752 Dunakeszi 032/58 

753 Dunakeszi 032/53 

754 Dunakeszi 032/55 

755 Dunakeszi (028/10) 

756 Dunakeszi 032/63 

757 Dunakeszi 032/65 

758 Dunakeszi 032/62 

759 Dunakeszi 019/56 

760 Dunakeszi 019/62 

761 Dunakeszi 019/53 

762 Dunakeszi 019/55 

763 Dunakeszi 019/54 

764 Dunakeszi 019/51 

765 Dunakeszi 019/50 

766 Dunakeszi 019/49 

767 Dunakeszi 032/66 

768 Dunakeszi 034/71 

769 Dunakeszi 034/75 

770 Dunakeszi 034/77 
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771 Dunakeszi 034/73 

772 Dunakeszi 034/81 

773 Dunakeszi 034/79 

774 Dunakeszi 034/76 

775 Dunakeszi 032/37 

776 Dunakeszi 034/78 

777 Dunakeszi 034/83 

778 Dunakeszi 034/80 

779 Dunakeszi 034/82 

780 Dunakeszi (032/40) 

781 Dunakeszi (033/1) 

782 Dunakeszi 032/31 

783 Dunakeszi 032/34 

784 Dunakeszi 019/17 

785 Dunakeszi 019/16 

786 Dunakeszi 019/15 

787 Dunakeszi 019/14 

788 Dunakeszi 019/13 

789 Dunakeszi 019/12 

790 Dunakeszi 019/11 

791 Dunakeszi 019/10 

792 Dunakeszi 019/9 

793 Dunakeszi 019/8 

794 Dunakeszi 019/7 

795 Dunakeszi 032/29 

796 Dunakeszi 032/30 

797 Dunakeszi (033/2) 

798 Dunakeszi 017/3 

799 Dunakeszi 017/4 

800 Fót (0229/3) 

801 Fót (0233/2) 

802 Fót 0234/2 

803 Fót 0235/2 

804 Fót (0236/15) 

805 Fót (0235/1) 

806 Fót (0229/2) 

807 Fót 0214/8 

808 Fót 0214/2 

809 Fót (0229/5) 

810 Fót 0236/12 

811 Fót 0230 

812 Fót 0231 

813 Fót 0226 
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814 Fót 0228 

815 Fót 0228 

816 Fót 0220/4 

817 Fót (0227/1) 

818 Fót 0232/3 

819 Fót 0232/4 

820 Fót (0229/4) 

821 Fót 0220/5 

822 Fót 0232/2 

823 Fót 0234/1 

824 Fót (0233/1) 

825 Fót 0236/10 

826 Fót 0272/10 

827 Fót 0272/12 

828 Fót 0272/11 

829 Fót 0272/130 

830 Fót 0272/129 

831 Fót 0272/14 

832 Fót 0272/17 

833 Fót 0272/15 

834 Fót 0272/18 

835 Fót 0272/107 

836 Fót 0272/108 

837 Fót 0272/109 

838 Fót 0272/110 

839 Fót 0272/111 

840 Fót 0272/146 

841 Fót 0272/147 

842 Fót 0272/148 

843 Fót 0272/149 

844 Fót 0272/150 

845 Fót 0272/151 

846 Fót 0272/152 

847 Fót 0272/153 

848 Fót (0272/155) 

849 Fót 0272/156 

850 Fót 0272/157 

851 Fót 0272/158 

852 Fót 0272/159 

853 Fót 0272/160 

854 Fót 0272/161 

855 Fót 0272/162 

856 Fót 0272/163 
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857 Fót 0272/164 

858 Fót 0272/154 

859 Fót 0272/125 

860 Fót 0272/126 

861 Fót 0272/128 

862 Fót 0272/127 

863 Fót 0272/145 

864 Fót 0272/9 

865 Fót 0272/124 

866 Fót 0265/88 

867 Fót (0265/93) 

868 Fót 0265/101 

869 Fót 0265/102 

870 Fót 0265/103 

871 Fót 0265/110 

872 Fót 0265/104 

873 Fót 0265/105 

874 Fót 0265/106 

875 Fót 0265/107 

876 Fót 0265/109 

877 Fót 0265/111 

878 Fót 0265/108 

879 Fót 0265/112 

880 Fót 0265/113 

881 Fót 0265/114 

882 Fót 0265/115 

883 Fót 0265/116 

884 Fót 0265/117 

885 Fót (0266/1) 

886 Fót (0266/4) 

887 Fót 0272/142 

888 Fót 0272/144 

889 Fót 0272/143 

890 Fót 0272/141 

891 Fót 0272/140 

892 Fót (0266/3) 

893 Fót 0265/89 

894 Fót 0265/91 

895 Fót 0265/90 

896 Fót 0272/28 

897 Fót 0272/13 

898 Fót 0272/16 

899 Fót 0272/19 
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900 Fót 0272/20 

901 Fót 0272/23 

902 Fót 0272/25 

903 Fót 0272/22 

904 Fót 0276/3 

905 Fót 0276/16 

906 Fót 0276/18 

907 Fót 0276/19 

908 Fót 0276/21 

909 Fót 0276/20 

910 Fót 0276/22 

911 Fót 0276/23 

912 Fót 0276/24 

913 Fót 0276/25 

914 Fót 0276/158 

915 Fót 0276/26 

916 Fót 0276/27 

917 Fót 0276/28 

918 Fót 0276/29 

919 Fót 0276/30 

920 Fót 0276/31 

921 Fót 0276/32 

922 Fót 0276/33 

923 Fót 0276/34 

924 Fót 0276/157 

925 Fót 0276/159 

926 Fót 05/48 

927 Fót 05/49 

928 Fót 05/50 

929 Fót 05/51 

930 Fót 05/52 

931 Fót 05/6 

932 Fót 0279/66 

933 Fót 0279/67 

934 Fót 0279/68 

935 Fót 0279/69 

936 Fót 0279/70 

937 Fót 0279/72 

938 Fót 0279/71 

939 Fót 0279/74 

940 Fót 0279/76 

941 Fót 0279/78 

942 Fót 0279/79 
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943 Fót 0279/82 

944 Fót 0279/83 

945 Fót 0279/89 

946 Fót 0276/8 

947 Fót (0277/3) 

948 Fót 0276/48 

949 Fót 0276/50 

950 Fót 0276/53 

951 Fót 0276/49 

952 Fót 0276/132 

953 Fót (0277/2) 

954 Fót 0276/47 

955 Fót (0277/4) 

956 Fót (0279/4) 

957 Fót (0279/5) 

958 Fót 0279/64 

959 Fót 0279/55 

960 Fót 0279/56 

961 Fót 0279/58 

962 Fót 0279/60 

963 Fót 0279/57 

964 Fót 0279/59 

965 Fót 0279/61 

966 Fót 0279/62 

967 Fót 0279/63 

968 Fót 0279/65 

969 Fót 0255/10 

970 Fót 0255/11 

971 Fót 0255/18 

972 Fót 0255/19 

973 Fót 05/4 

974 Fót 05/5 

975 Fót 05/53 

976 Fót 05/56 

977 Fót (0279/7) 

978 Fót 0279/90 

979 Fót 0279/11 

980 Fót 0279/87 

981 Fót 0279/12 

982 Fót 0279/15 

983 Fót 0279/13 

984 Fót 0279/14 

985 Fót 0279/17 
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986 Fót 0279/16 

987 Fót 0279/18 

988 Fót 0279/19 

989 Fót 0279/20 

990 Fót 0279/21 

991 Fót 0279/22 

992 Fót 0279/23 

993 Fót 0279/24 

994 Fót 0279/25 

995 Fót 0279/26 

996 Fót 0279/27 

997 Fót 0279/86 

998 Fót 0279/88 

999 Fót (0280/1) 

1000 Fót (0280/2) 

1001 Fót (0279/8) 

1002 Fót 05/58 

1003 Fót 05/55 

1004 Fót (02) 

1005 Fót 05/54 

1006 Fót 05/57 

1007 Fót 0265/2 

1008 Fót 0265/94 

1009 Fót 0265/95 

1010 Fót 0265/96 

1011 Fót 0265/97 

1012 Fót 0265/98 

1013 Fót 0265/99 

1014 Fót 0265/100 

1015 Fót (2021) 

1016 Fót 2024 

1017 Fót 2022 

1018 Fót 2595/2 

1019 Fót (0275/3) 

1020 Fót (0275/7) 

1021 Fót 0276/107 

1022 Fót 0276/108 

1023 Fót 0276/109 

1024 Fót 0276/110 

1025 Fót 0276/152 

1026 Fót 0276/153 

1027 Fót 2595/1 

1028 Fót 05/59 
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1029 Fót 0255/2 

1030 Fót 0255/4 

1031 Fót 0255/15 

1032 Fót 0262/4 

1033 Fót 0255/14 

1034 Fót 0255/12 

1035 Fót 0255/13 

1036 Fót 0255/16 

1037 Fót 0255/17 

1038 Fót (0256/2) 

1039 Fót (0256/3) 

1040 Fót (0256/1) 

1041 Fót 0257/2 

1042 Fót (0261) 

1043 Fót (0263/1) 

1044 Fót (0263/2) 

1045 Fót 0262/27 

1046 Fót 0262/22 

1047 Fót 0262/26 

1048 Fót (0264) 

1049 Fót 0272/133 

1050 Fót 0272/139 

1051 Fót 0272/137 

1052 Fót 0272/134 

1053 Fót 0272/135 

1054 Fót 0272/136 

1055 Fót 0272/138 

1056 Fót 0272/132 

1057 Fót 0265/92 

1058 Fót 0272/3 

1059 Fót 0272/7 

1060 Fót 0272/21 

1061 Fót 0272/24 

1062 Fót 0272/27 

1063 Fót 0272/112 

1064 Fót 0272/113 

1065 Fót 0272/114 

1066 Fót 0272/116 

1067 Fót 0272/117 

1068 Fót 0272/118 

1069 Fót 0272/119 

1070 Fót 0272/120 

1071 Fót 0272/121 
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1072 Fót 0272/165 

1073 Fót 0272/166 

1074 Fót 0272/167 

1075 Fót 0272/168 

1076 Fót (0275/6) 

1077 Fót 0272/122 

1078 Fót 0272/115 

1079 Fót 0272/106 

1080 Fót 0272/105 

1081 Fót 0272/101 

1082 Fót 0272/104 

1083 Fót 0272/123 

1084 Fót 0272/26 

1085 Fót 0272/29 

1086 Fót 0272/30 

1087 Fót 0272/32 

1088 Fót 0272/33 

1089 Fót 0272/35 

1090 Fót 0272/34 

1091 Fót 0272/31 

1092 Fót 0272/37 

1093 Fót 0272/38 

1094 Fót 0272/39 

1095 Fót 0272/41 

1096 Fót 0272/40 

1097 Fót 0272/42 

1098 Fót 0272/36 

1099 Fót 0272/103 

1100 Fót 0272/98 

1101 Fót 0272/99 

1102 Fót 0272/100 

1103 Fót 0272/102 

1104 Fót 0272/96 

1105 Fót 0272/97 

1106 Fót 0272/83 

1107 Fót 0272/87 

1108 Fót 0272/89 

1109 Fót 0272/90 

1110 Fót 0272/86 

1111 Fót 0272/91 

1112 Fót 0272/92 

1113 Fót 0272/93 

1114 Fót 0272/94 
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1115 Fót 0272/95 

1116 Fót 0273/2 

1117 Fót 0272/60 

1118 Fót 0272/61 

1119 Fót 0272/62 

1120 Fót 0272/63 

1121 Fót 0272/64 

1122 Fót 0272/65 

1123 Fót 0272/66 

1124 Fót 0272/85 

1125 Fót 0276/42 

1126 Fót 0276/43 

1127 Fót 0276/44 

1128 Fót 0276/45 

1129 Fót 0276/46 

1130 Fót (0275/5) 

1131 Fót (0275/4) 

1132 Fót 0272/67 

1133 Fót 0272/69 

1134 Fót 0272/70 

1135 Fót 0272/74 

1136 Fót 0272/72 

1137 Fót 0272/71 

1138 Fót 0272/68 

1139 Fót 0272/76 

1140 Fót 0272/73 

1141 Fót 0272/75 

1142 Fót 0272/77 

1143 Fót 0272/79 

1144 Fót 0272/80 

1145 Fót 0272/82 

1146 Fót 0272/84 

1147 Fót 0272/78 

1148 Fót 0272/81 

1149 Fót 0272/88 

1150 Fót 0276/10 

1151 Fót 0276/11 

1152 Fót 0276/12 

1153 Fót 0276/13 

1154 Fót 0276/15 

1155 Fót 0276/35 

1156 Fót 0276/36 

1157 Fót 0276/37 
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1158 Fót 0276/38 

1159 Fót 0276/39 

1160 Fót 0276/40 

1161 Fót 0276/41 

1162 Fót (0276/14) 

1163 Fót 0276/155 

1164 Fót 0276/154 

1165 Fót 0276/55 

1166 Fót 0276/52 

1167 Fót 0276/57 

1168 Fót 0276/51 

1169 Fót 0276/56 

1170 Fót 0276/59 

1171 Fót 0276/61 

1172 Fót 0276/62 

1173 Fót 0276/63 

1174 Fót 0276/69 

1175 Fót 0276/67 

1176 Fót 0276/70 

1177 Fót 0276/74 

1178 Fót 0276/71 

1179 Fót 0276/73 

1180 Fót 0276/65 

1181 Fót 0276/68 

1182 Fót 0276/64 

1183 Fót 0276/66 

1184 Fót 0276/72 

1185 Fót 0276/75 

1186 Fót 0276/76 

1187 Fót 0276/81 

1188 Fót 0276/80 

1189 Fót 0276/78 

1190 Fót 0276/77 

1191 Fót 0276/79 

1192 Fót 0276/83 

1193 Fót 0276/82 

1194 Fót 0276/86 

1195 Fót 0276/89 

1196 Fót 0276/88 

1197 Fót 0276/84 

1198 Fót 0276/87 

1199 Fót 0276/85 

1200 Fót 0276/91 
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1201 Fót 0276/94 

1202 Fót 0276/93 

1203 Fót 0276/90 

1204 Fót 0276/92 

1205 Fót 0276/97 

1206 Fót 0276/96 

1207 Fót 0276/95 

1208 Fót 0276/133 

1209 Fót 0276/134 

1210 Fót 0276/135 

1211 Fót 0276/136 

1212 Fót 0276/137 

1213 Fót 0276/138 

1214 Fót 0276/139 

1215 Fót 0276/140 

1216 Fót 0276/141 

1217 Fót 0276/142 

1218 Fót 0276/143 

1219 Fót 0276/144 

1220 Fót 0276/145 

1221 Fót 0276/146 

1222 Fót 0276/147 

1223 Fót 0276/148 

1224 Fót 0276/149 

1225 Fót 0276/150 

1226 Fót 0276/58 

1227 Fót 0276/60 

1228 Fót 0276/98 

1229 Fót 0276/100 

1230 Fót 0276/101 

1231 Fót 0276/99 

1232 Fót 0276/102 

1233 Fót 0276/103 

1234 Fót 0276/104 

1235 Fót 0276/105 

1236 Fót 0276/112 

1237 Fót (0276/106) 

1238 Fót 0276/129 

1239 Fót 0276/130 

1240 Fót 0276/131 

1241 Fót 0276/151 

1242 Fót 0276/113 

1243 Fót 0276/111 
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1244 Fót 0279/28 

1245 Fót 0279/35 

1246 Fót 0279/36 

1247 Fót 0279/37 

1248 Fót 0279/38 

1249 Fót 0279/29 

1250 Fót 0279/30 

1251 Fót 0279/31 

1252 Fót 0279/39 

1253 Fót 0279/32 

1254 Fót 0279/33 

1255 Fót 0279/34 

1256 Fót 0279/41 

1257 Fót 0279/42 

1258 Fót 0279/40 

1259 Fót 0279/43 

1260 Fót 0279/44 

1261 Fót 0279/45 

1262 Fót 0279/46 

1263 Fót 0279/47 

1264 Fót 0279/48 

1265 Fót 0279/49 

1266 Fót 0279/50 

1267 Fót 0279/51 

1268 Fót 0279/73 

1269 Fót 0279/75 

1270 Fót 0279/77 

1271 Fót 0279/80 

1272 Fót 0279/81 

1273 Fót 0279/84 

1274 Fót 0279/85 

1275 Fót 0253 

1276 Fót (0254) 

1277 Fót 0262/25 

1278 Fót 0262/11 

1279 Fót 0262/23 

1280 Fót 0262/20 

1281 Fót (0261) 

1282 Fót 0259 

1283 Fót 0262/19 

1284 Fót 0262/7 

1285 Fót 0262/9 

1286 Fót 0262/2 
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1287 Fót 0262/18 

1288 Fót 0262/24 

1289 Fót 0262/3 

1290 Fót 0262/17 

1291 Fót 0262/21 

1292 Fót 0257/58 

1293 Fót 0257/4 

1294 Fót 0260 

1295 Fót 2020 

1296 Fót (0261) 

1297 Fót 0262/16 

1298 Göd 084/67 

1299 Göd (085/3) 

1300 Göd 085/4 

1301 Göd (086/3) 

1302 Göd (086/5) 

1303 Göd (086/7) 

1304 Göd 085/11 

1305 Göd 085/10 

1306 Göd (086/1) 

1307 Göd (048/2) 

1308 Göd (048/3) 

1309 Göd (048/5) 

1310 Göd 059/6 

1311 Göd (048/4) 

1312 Göd 059/13 

1313 Göd 057/25 

1314 Göd 057/24 

1315 Göd 057/56 

1316 Göd 057/58 

1317 Göd (062/40) 

1318 Göd 057/55 

1319 Göd 057/26 

1320 Göd 057/51 

1321 Göd 057/52 

1322 Göd (062/6) 

1323 Göd (062/7) 

1324 Göd 062/36 

1325 Göd 062/39 

1326 Göd 062/48 

1327 Göd 062/49 

1328 Göd 062/50 

1329 Göd (063/3) 
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1330 Göd 081/5 

1331 Göd (063/1) 

1332 Göd 062/47 

1333 Göd 057/47 

1334 Göd 057/48 

1335 Göd 057/49 

1336 Göd 057/57 

1337 Göd 057/59 

1338 Göd 062/43 

1339 Göd 062/52 

1340 Göd 062/53 

1341 Göd 062/25 

1342 Göd 062/54 

1343 Göd 062/26 

1344 Göd 062/51 

1345 Göd 059/7 

1346 Göd 059/4 

1347 Göd (060/3) 

1348 Göd 060/5 

1349 Göd 059/10 

1350 Göd 060/4 

1351 Göd 059/14 

1352 Göd 058/3 

1353 Göd 059/9 

1354 Göd (062/1) 

1355 Göd (062/2) 

1356 Göd 062/44 

1357 Göd 062/45 

1358 Göd 058/4 

1359 Göd 058/2 

1360 Göd (060/2) 

1361 Göd 062/46 

1362 Göd (062/5) 

1363 Göd (063/5) 

1364 Göd 081/4 

1365 Göd 081/8 

1366 Göd 081/12 

1367 Göd 081/3 

1368 Göd 062/12 

1369 Göd 062/11 

1370 Göd (063/4) 

1371 Göd 081/6 

1372 Göd (082/3) 
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1373 Göd 082/5 

1374 Göd 082/4 

1375 Göd 084/96 

1376 Göd 084/98 

1377 Göd 084/99 

1378 Göd 081/11 

1379 Göd (082/2) 

1380 Göd (084/5) 

1381 Göd 084/85 

1382 Göd 084/68 

1383 Göd 084/32 

1384 Göd 084/33 

1385 Göd 084/69 

1386 Göd (084/70) 

1387 Göd 084/72 

1388 Göd 084/73 

1389 Göd 084/87 

1390 Göd 084/91 

1391 Göd 084/93 

1392 Göd 084/95 

1393 Göd 084/97 

1394 Göd 084/28 

1395 Göd 084/89 

1396 Göd 084/94 

1397 Göd (084/71) 

1398 Göd 084/75 

1399 Göd 084/101 

1400 Göd 084/77 

1401 Göd 084/79 

1402 Göd 084/102 

1403 Göd 084/81 

1404 Göd 084/83 

1405 Göd 085/5 

1406 Göd (086/6) 

1407 Göd 084/103 

1408 Göd 084/104 

1409 Göd 084/105 

1410 Göd 084/80 

1411 Göd 084/100 

1412 Göd 084/84 

1413 Göd 084/86 

1414 Göd 084/88 

1415 Göd 084/90 
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1416 Göd 084/82 

1417 Göd 084/92 

1418 Göd 081/9 

1419 Göd (098) 

1420 Göd (087) 

1421 Göd 059/8 

1422 Göd 081/10 

1423 Göd (107) 

1424 Göd (0172) 

1425 Göd (0171) 

1426 Göd (1001) 

1427 Göd (071) 

1428 Göd (074) 

1429 Göd 073/6 

1430 Göd 0174 

1431 Göd 073/9 

1432 Göd 073/8 

1433 Göd 073/7 

1434 Göd (0173) 

1435 Göd (9249) 

1436 Göd (9248) 

1437 Göd (9115) 

1438 Göd (9002) 

1439 Göd (8749) 

1440 Göd (8708) 

1441 Göd (8453) 

1442 Göd (8452) 

1443 Göd (8451) 

1444 Göd (0320) 

1445 Göd (0304) 

1446 Göd (0303) 

1447 Göd (0302) 

1448 Göd (0301) 

1449 Göd (0300) 

1450 Göd (0292) 

1451 Göd (0291) 

1452 Göd (0290) 

1453 Göd (0288) 

1454 Göd (0282) 

1455 Göd (0281) 

1456 Göd (0278) 

1457 Göd (0277) 

1458 Göd (0276) 
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1459 Göd (0275) 

1460 Göd (0274) 

1461 Göd (0273) 

1462 Göd (0272) 

1463 Göd (0269) 

1464 Göd (0268) 

1465 Göd (0267) 

1466 Göd (0264) 

1467 Göd (0263) 

1468 Göd (0262) 

1469 Göd (0261) 

1470 Göd (0260) 

1471 Göd (0257) 

1472 Göd (0256) 

1473 Göd (0252) 

1474 Göd (0239) 

1475 Göd (0230) 

1476 Göd (0221) 

1477 Göd (0219) 

1478 Göd (098) 

1479 Göd 0212 

1480 Göd 0213 

1481 Göd 0214 

1482 Göd 0215 

1483 Göd 0216 

1484 Göd 0217 

1485 Göd 0218 

1486 Göd 0222 

1487 Göd 0223 

1488 Göd 0231 

1489 Göd 0232 

1490 Göd 0233 

1491 Göd 0234 

1492 Göd 0235 

1493 Göd 0236 

1494 Göd 0237 

1495 Göd 0238 

1496 Göd 0240 

1497 Göd 0241 

1498 Göd 0242 

1499 Göd 0243 

1500 Göd 0244 

1501 Göd 0245 
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1502 Göd 0246 

1503 Göd 0247 

1504 Göd 0248 

1505 Göd 0249 

1506 Göd 0250 

1507 Göd 0251 

1508 Göd 0253 

1509 Göd 0254 

1510 Göd 0255 

1511 Göd 0258 

1512 Göd 0259 

1513 Göd 0265 

1514 Göd 0266 

1515 Göd 0270 

1516 Göd 0271 

1517 Göd 0279 

1518 Göd 0280 

1519 Göd 0283 

1520 Göd 0284 

1521 Göd 0285 

1522 Göd 0286 

1523 Göd 0286 

1524 Göd 0287 

1525 Göd 0289 

1526 Göd 0293 

1527 Göd 0294 

1528 Göd 0295 

1529 Göd 0296 

1530 Göd 0297 

1531 Göd 0298 

1532 Göd 0299 

1533 Göd 0305 

1534 Göd 0306 

1535 Göd 0307 

1536 Göd 0308 

1537 Göd 0309 

1538 Göd 0310 

1539 Göd 0314 

1540 Göd 0315 

1541 Göd 0316 

1542 Göd 0317 

1543 Göd 0318 

1544 Göd 0319 
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1545 Göd 0321 

1546 Göd 6980 

1547 Göd 8447 

1548 Göd 8448 

1549 Göd 8449 

1550 Göd 8450 

1551 Göd 8698 

1552 Göd 8699 

1553 Göd 8700 

1554 Göd 8701 

1555 Göd 8702 

1556 Göd 8702 

1557 Göd 8703 

1558 Göd 8704 

1559 Göd 8705 

1560 Göd 8706 

1561 Göd 8707 

1562 Göd 8709 

1563 Göd 8710 

1564 Göd 8711 

1565 Göd 8712 

1566 Göd 8713 

1567 Göd 8714 

1568 Göd 8715 

1569 Göd 9006 

1570 Göd 9007 

1571 Göd 9008 

1572 Göd 9009 

1573 Göd 9010 

1574 Göd 9107 

1575 Göd 9218 

1576 Göd 9219 

1577 Göd 9220 

1578 Göd 9221 

1579 Göd 9243 

1580 Göd 9244 

1581 Göd 9245 

1582 Göd 9246 

1583 Göd 9247 

1584 Göd 9250 

1585 Göd 6901/2 

1586 Göd (0102/2) 

1587 Göd (0102/4) 
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1588 Göd (0102/8) 

1589 Göd (0102/9) 

1590 Göd (0103/4) 

1591 Göd (0104/10) 

1592 Göd (0105/2) 

1593 Göd (0105/3) 

1594 Göd (042/3) 

1595 Göd (042/5) 

1596 Göd (042/6) 

1597 Göd (042/7) 

1598 Göd (047/5) 

1599 Göd (048/2) 

1600 Göd (048/3) 

1601 Göd (048/5) 

1602 Göd (099/4) 

1603 Göd 0101/2 

1604 Göd 0101/3 

1605 Göd 0101/4 

1606 Göd 0102/15 

1607 Göd 0102/16 

1608 Göd 0102/6 

1609 Göd 0104/100 

1610 Göd 0104/101 

1611 Göd 0104/102 

1612 Göd 0104/103 

1613 Göd 0104/104 

1614 Göd 0104/106 

1615 Göd 0104/107 

1616 Göd 0104/108 

1617 Göd 0104/109 

1618 Göd 0104/110 

1619 Göd 0104/111 

1620 Göd 0104/112 

1621 Göd 0104/113 

1622 Göd 0104/114 

1623 Göd 0104/121 

1624 Göd 0104/122 

1625 Göd 0104/123 

1626 Göd 0104/124 

1627 Göd 0104/125 

1628 Göd 0104/126 

1629 Göd 0104/128 

1630 Göd 0104/3 
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1631 Göd 0104/32 

1632 Göd 0104/4 

1633 Göd 0104/42 

1634 Göd 0104/43 

1635 Göd 0104/44 

1636 Göd 0104/45 

1637 Göd 0104/46 

1638 Göd 0104/51 

1639 Göd 0104/52 

1640 Göd 0104/53 

1641 Göd 0104/54 

1642 Göd 0104/55 

1643 Göd 0104/56 

1644 Göd 0104/58 

1645 Göd 0104/59 

1646 Göd 0104/60 

1647 Göd 0104/61 

1648 Göd 0104/62 

1649 Göd 0104/63 

1650 Göd 0104/64 

1651 Göd 0104/65 

1652 Göd 0104/66 

1653 Göd 0104/67 

1654 Göd 0104/68 

1655 Göd 0104/69 

1656 Göd 0104/70 

1657 Göd 0104/71 

1658 Göd 0104/72 

1659 Göd 0104/73 

1660 Göd 0104/74 

1661 Göd 0104/75 

1662 Göd 0104/76 

1663 Göd 0104/77 

1664 Göd 0104/78 

1665 Göd 0104/79 

1666 Göd 0104/80 

1667 Göd 0104/81 

1668 Göd 0104/82 

1669 Göd 0104/83 

1670 Göd 0104/84 

1671 Göd 0104/85 

1672 Göd 0104/86 

1673 Göd 0104/87 
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1674 Göd 0104/88 

1675 Göd 0104/89 

1676 Göd 0104/90 

1677 Göd 0104/91 

1678 Göd 0104/92 

1679 Göd 0104/93 

1680 Göd 0104/94 

1681 Göd 0104/95 

1682 Göd 0104/96 

1683 Göd 0104/97 

1684 Göd 0104/98 

1685 Göd 0104/99 

1686 Göd 0105/5 

1687 Göd 0105/6 

1688 Göd 0220) 

1689 Göd 047/4 

1690 Göd 047/9 

1691 Göd 099/21 

1692 Göd 099/22 

1693 Göd 099/25 

1694 Göd 099/26 

1695 Göd 099/27 

1696 Göd 099/28 

1697 Göd 099/29 

1698 Göd 099/3 

1699 Göd 099/30 

1700 Göd 099/31 

1701 Göd 099/32 

1702 Göd 099/6 

1703 Sződ (2751) 

1704 Sződ (0321) 

1705 Sződ (0320) 

1706 Sződ 0323 

1707 Sződ 0324 

1708 Sződ 0325 

1709 Sződ 0326 

1710 Sződ 0328 

1711 Sződ 0330 

1712 Sződ 0331 

1713 Sződ 2748/3 

1714 Sződ 2748/4 

1715 Sződ 2748/5 

1716 Sződ 2748/6 
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1717 Sződ 2748/7 

1718 Sződ (0256/13) 

1719 Sződ (0256/14) 

1720 Sződ (0261/3) 

1721 Sződ (0261/5) 

1722 Sződ (0322/1) 

1723 Sződ (0322/2) 

1724 Sződ (2748/36) 

1725 Sződ (2748/37) 

1726 Sződ 0168/13 

1727 Sződ 0168/2 

1728 Sződ 0168/3 

1729 Sződ 0168/7 

1730 Sződ 0169/5 

1731 Sződ 0169/7 

1732 Sződ 0169/8 

1733 Sződ 0207/11 

1734 Sződ 0207/12 

1735 Sződ 0207/16 

1736 Sződ 0207/17 

1737 Sződ 0207/19 

1738 Sződ 0207/3 

1739 Sződ 0207/7 

1740 Sződ 0208/3 

1741 Sződ 0208/4 

1742 Sződ 0209/12 

1743 Sződ 0209/17 

1744 Sződ 0209/18 

1745 Sződ 0209/19 

1746 Sződ 0209/20 

1747 Sződ 0209/21 

1748 Sződ 0209/22 

1749 Sződ 0209/23 

1750 Sződ 0209/24 

1751 Sződ 0209/25 

1752 Sződ 0209/26 

1753 Sződ 0209/27 

1754 Sződ 0209/4 

1755 Sződ 0209/5 

1756 Sződ 0209/6 

1757 Sződ 0209/7 

1758 Sződ 0210/2 

1759 Sződ 0210/3 
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1760 Sződ 0210/4 

1761 Sződ 0211/2 

1762 Sződ 0211/3 

1763 Sződ 0211/4 

1764 Sződ 0211/5 

1765 Sződ 0226/5 

1766 Sződ 0251/11 

1767 Sződ 0251/12 

1768 Sződ 0251/13 

1769 Sződ 0251/14 

1770 Sződ 0251/3 

1771 Sződ 0251/4 

1772 Sződ 0251/8 

1773 Sződ 0253/2 

1774 Sződ 0254/3 

1775 Sződ 0254/4 

1776 Sződ 0254/5 

1777 Sződ 0255/3 

1778 Sződ 0255/4 

1779 Sződ 0255/5 

1780 Sződ 0255/6 

1781 Sződ 0255/7 

1782 Sződ 0255/8 

1783 Sződ 0256/10 

1784 Sződ 0256/11 

1785 Sződ 0256/12 

1786 Sződ 0256/15 

1787 Sződ 0256/5 

1788 Sződ 0256/6 

1789 Sződ 0256/7 

1790 Sződ 0256/8 

1791 Sződ 0256/9 

1792 Sződ 0259/10 

1793 Sződ 0259/11 

1794 Sződ 0259/12 

1795 Sződ 0259/5 

1796 Sződ 0259/8 

1797 Sződ 0259/9 

1798 Sződ 0260/10 

1799 Sződ 0260/12 

1800 Sződ 0260/14 

1801 Sződ 0260/15 

1802 Sződ 0260/4 
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1803 Sződ 0260/8 

1804 Sződ 0260/9 

1805 Sződ 0261/16 

1806 Sződ 0261/17 

1807 Sződ 0261/4 

1808 Sződ 0261/6 

1809 Sződ 0261/7 

1810 Sződ 02610/13 

1811 Sződ 0262/3 

1812 Sződ 0262/5 

1813 Sződ 0264/1 

1814 Sződ 0308/1 

1815 Sződ 0327/1 

1816 Sződ 0327/2 

1817 Sződ 0329/1 

1818 Sződ 0329/2 

1819 Sződ 033/3 

1820 Sződliget (09) 

1821 Sződliget 019 

1822 Sződliget 034 

1823 Sződliget 05/4 

1824 Sződliget 05/6 

1825 Sződliget 05/8 

1826 Sződliget 05/9 

1827 Sződliget 05/10 

1828 Sződliget 05/11 

1829 Sződliget 05/12 

1830 Sződliget 05/13 

1831 Sződliget 05/14 

1832 Sződliget 06/5 

1833 Sződliget 06/7 

1834 Sződliget 06/8 

1835 Sződliget 06/10 

1836 Sződliget 07/2 

1837 Sződliget 07/9 

1838 Sződliget 07/11 

1839 Sződliget 07/13 

1840 Sződliget 07/14 

1841 Sződliget 07/15 

1842 Sződliget 07/16 

1843 Sződliget 07/17 

1844 Sződliget 07/18 

1845 Sződliget 07/19 
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1846 Sződliget 07/20 

1847 Sződliget 07/21 

1848 Sződliget 07/22 

1849 Sződliget 07/23 

1850 Sződliget 07/24 

1851 Sződliget 07/25 

1852 Sződliget 07/26 

1853 Sződliget 08/8 

1854 Sződliget 08/10 

1855 Sződliget 08/12 

1856 Sződliget 08/15 

1857 Sződliget 08/17 

1858 Sződliget 08/19 

1859 Sződliget 08/20 

1860 Sződliget 08/21 

1861 Sződliget 08/25 

1862 Sződliget 08/26 

1863 Sződliget 08/27 

1864 Sződliget 08/28 

1865 Sződliget 08/29 

1866 Sződliget 08/30 

1867 Sződliget 08/31 

1868 Sződliget 2748/3 

1869 Sződliget 2748/4 

1870 Sződliget 2748/5 

1871 Sződliget 2748/6 

1872 Sződliget 2748/7 

1873 Sződliget (010/1) 

1874 Sződliget (010/4) 

1875 Sződliget (010/5) 

1876 Sződliget (010/6) 

1877 Sződliget (011/22) 

1878 Sződliget (011/9) 

1879 Sződliget (02/3) 

1880 Sződliget (02/4) 

1881 Sződliget (037/20) 

1882 Sződliget (037/23) 

1883 Sződliget (037/26) 

1884 Sződliget (037/29) 

1885 Sződliget (037/30) 

1886 Sződliget (037/8) 

1887 Sződliget (04/1) 

1888 Sződliget (040/10) 
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1889 Sződliget (040/11) 

1890 Sződliget (040/12) 

1891 Sződliget (040/13) 

1892 Sződliget (040/3) 

1893 Sződliget (040/7) 

1894 Sződliget (040/9) 

1895 Sződliget (041/4) 

1896 Sződliget (042/13) 

1897 Sződliget (042/14) 

1898 Sződliget (042/15) 

1899 Sződliget (042/6) 

1900 Sződliget (043/2) 

1901 Sződliget (07/2) 

1902 Sződliget (07/5) 

1903 Sződliget (2748/36) 

1904 Sződliget (2748/37) 

1905 Sződliget 011/12 

1906 Sződliget 011/12 

1907 Sződliget 011/13 

1908 Sződliget 011/16 

1909 Sződliget 011/17 

1910 Sződliget 011/23 

1911 Sződliget 011/23 

1912 Sződliget 011/23 

1913 Sződliget 011/24 

1914 Sződliget 011/6 

1915 Sződliget 011/8 

1916 Sződliget 013/10 

1917 Sződliget 013/11 

1918 Sződliget 013/12 

1919 Sződliget 013/3 

1920 Sződliget 013/6 

1921 Sződliget 013/8 

1922 Sződliget 013/9 

1923 Sződliget 016/1 

1924 Sződliget 016/3 

1925 Sződliget 016/4 

1926 Sződliget 018/10 

1927 Sződliget 018/11 

1928 Sződliget 018/12 

1929 Sződliget 018/13 

1930 Sződliget 018/14 

1931 Sződliget 018/15 
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1932 Sződliget 018/16 

1933 Sződliget 018/7 

1934 Sződliget 018/8 

1935 Sződliget 0308/1 

1936 Sződliget 033/2 

1937 Sződliget 033/3 

1938 Sződliget 035/10 

1939 Sződliget 035/13 

1940 Sződliget 035/14 

1941 Sződliget 035/15 

1942 Sződliget 035/16 

1943 Sződliget 035/3 

1944 Sződliget 035/4 

1945 Sződliget 035/6 

1946 Sződliget 035/7 

1947 Sződliget 035/8 

1948 Sződliget 035/9 

1949 Sződliget 037/13 

1950 Sződliget 037/32 

1951 Sződliget 037/33 

1952 Sződliget 037/34 

1953 Sződliget 037/35 

1954 Sződliget 037/36 

1955 Sződliget 037/37 

1956 Sződliget 037/38 

1957 Sződliget 037/39 

1958 Sződliget 037/4 

1959 Sződliget 037/41 

1960 Sződliget 037/43 

1961 Sződliget 037/44 

1962 Sződliget 037/46 

1963 Sződliget 037/47 

1964 Sződliget 037/48 

1965 Sződliget 037/49 

1966 Sződliget 037/5 

1967 Sződliget 037/50 

1968 Sződliget 037/51 

1969 Sződliget 037/52 

1970 Sződliget 037/53 

1971 Sződliget 037/54 

1972 Sződliget 037/55 

1973 Sződliget 037/7 

1974 Sződliget 038/2 
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1975 Sződliget 041/6 

1976 Sződliget 042/11 

1977 Sződliget 042/7 

1978 Sződliget 042/8 

1979 Sződliget 043/24 

1980 Sződliget 043/26 

1981 Sződliget 043/27 

1982 Sződliget 043/6 

1983 Sződliget 043/8 

1984 Sződliget 045/2 

1985 Sződliget 045/3 

1986 Sződliget 045/4 

1987 Sződliget 08/32 

1988 Sződliget 08/34 

1989 Sződliget 08/35 

1990 Sződliget 08/37 

1991 Sződliget 08/38 

1992 Sződliget 08/39 

1993 Sződliget 08/41 

1994 Csörög (029) 

1995 Csörög 030 

1996 Csörög (028/2) 

1997 Csörög 028/5 

1998 Csörög 028/6 

1999 Csörög 028/7 

2000 Csörög 028/8 

2001 Csörög 028/9 

2002 Vác (0358) 

2003 Vác (0331/2) 

2004 Vác (0357/10) 

2005 Vác (0357/143) 

2006 Vác (0357/163) 

2007 Vác (0357/195) 

2008 Vác (0357/250) 

2009 Vác (0357/269) 

2010 Vác (0357/270) 

2011 Vác (0359/1) 

2012 Vác (0359/5) 

2013 Vác (0359/6) 

2014 Vác (0359/7) 

2015 Vác (0373/1) 

2016 Vác (0373/2) 

2017 Vác (0373/3) 
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2018 Vác (0374/2) 

2019 Vác (0381/147) 

2020 Vác (0381/148) 

2021 Vác (0381/25) 

2022 Vác (0381/5) 

2023 Vác (0382/1) 

2024 Vác (0382/3) 

2025 Vác (0382/4) 

2026 Vác (0384/6) 

2027 Vác (0386/1) 

2028 Vác (0386/2) 

2029 Vác (0386/4) 

2030 Vác (0386/7) 

2031 Vác (0386/8) 

2032 Vác 0349/1 

2033 Vác 0349/2 

2034 Vác 0349/4 

2035 Vác 0349/7 

2036 Vác 0349/8 

2037 Vác 0349/9 

2038 Vác 0357/105 

2039 Vác 0357/106 

2040 Vác 0357/107 

2041 Vác 0357/108 

2042 Vác 0357/109 

2043 Vác 0357/110 

2044 Vác 0357/111 

2045 Vác 0357/112 

2046 Vác 0357/113 

2047 Vác 0357/114 

2048 Vác 0357/129 

2049 Vác 0357/132 

2050 Vác 0357/133 

2051 Vác 0357/136 

2052 Vác 0357/137 

2053 Vác 0357/140 

2054 Vác 0357/141 

2055 Vác 0357/146 

2056 Vác 0357/147 

2057 Vác 0357/150 

2058 Vác 0357/151 

2059 Vác 0357/154 

2060 Vác 0357/155 
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2061 Vác 0357/158 

2062 Vác 0357/159 

2063 Vác 0357/162 

2064 Vác 0357/166 

2065 Vác 0357/167 

2066 Vác 0357/178 

2067 Vác 0357/179 

2068 Vác 0357/182 

2069 Vác 0357/183 

2070 Vác 0357/186 

2071 Vác 0357/187 

2072 Vác 0357/190 

2073 Vác 0357/191 

2074 Vác 0357/194 

2075 Vác 0357/197 

2076 Vác 0357/198 

2077 Vác 0357/201 

2078 Vác 0357/202 

2079 Vác 0357/205 

2080 Vác 0357/206 

2081 Vác 0357/209 

2082 Vác 0357/251 

2083 Vác 0357/252 

2084 Vác 0357/253 

2085 Vác 0357/254 

2086 Vác 0357/255 

2087 Vác 0357/256 

2088 Vác 0357/257 

2089 Vác 0357/258 

2090 Vác 0357/259 

2091 Vác 0357/260 

2092 Vác 0357/261 

2093 Vác 0357/262 

2094 Vác 0357/263 

2095 Vác 0357/264 

2096 Vác 0357/265 

2097 Vác 0357/266 

2098 Vác 0357/267 

2099 Vác 0357/268 

2100 Vác 0357/271 

2101 Vác 0357/272 

2102 Vác 0357/273 

2103 Vác 0357/274 
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2104 Vác 0357/275 

2105 Vác 0357/276 

2106 Vác 0357/277 

2107 Vác 0357/278 

2108 Vác 0357/279 

2109 Vác 0357/280 

2110 Vác 0357/281 

2111 Vác 0357/282 

2112 Vác 0357/283 

2113 Vác 0357/284 

2114 Vác 0357/285 

2115 Vác 0357/286 

2116 Vác 0357/287 

2117 Vác 0357/288 

2118 Vác 0357/289 

2119 Vác 0357/290 

2120 Vác 0357/291 

2121 Vác 0357/292 

2122 Vác 0357/293 

2123 Vác 0357/294 

2124 Vác 0357/295 

2125 Vác 0357/296 

2126 Vác 0357/297 

2127 Vác 0357/298 

2128 Vác 0357/299 

2129 Vác 0357/300 

2130 Vác 0357/301 

2131 Vác 0357/302 

2132 Vác 0357/303 

2133 Vác 0357/304 

2134 Vác 0357/305 

2135 Vác 0357/306 

2136 Vác 0357/79 

2137 Vác 0360/23 

2138 Vác 0381/10 

2139 Vác 0381/100 

2140 Vác 0381/101 

2141 Vác 0381/102 

2142 Vác 0381/103 

2143 Vác 0381/104 

2144 Vác 0381/105 

2145 Vác 0381/109 

2146 Vác 0381/11 
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2147 Vác 0381/110 

2148 Vác 0381/12 

2149 Vác 0381/13 

2150 Vác 0381/14 

2151 Vác 0381/145 

2152 Vác 0381/146 

2153 Vác 0381/149 

2154 Vác 0381/15 

2155 Vác 0381/150 

2156 Vác 0381/29 

2157 Vác 0381/4 

2158 Vác 0381/6 

2159 Vác 0381/98 

2160 Vác 0381/99 

2161 Vác 0383/10 

2162 Vác 0383/12 

2163 Vác 0383/13 

2164 Vác 0383/9 

2165 Vác 0384/2 

2166 Vác 0384/28 

2167 Vác 0384/29 
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A Kormány 137/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló  
2016. évi CXLII. törvény szerinti módosítással érintett egyes kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontjában,
a 2. és 3. alcím tekintetében a  környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110.  § (7)  bekezdés 
6. pontjában,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 21. alpontjában,
az 5. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (12) bekezdés 
a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 7. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény  
47. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 8. alcím tekintetében a  vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény 88.  § (1)  bekezdés 12.  pontjában, valamint 
a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés m) pontjában,
a 9. alcím tekintetében a  tűz elleni védekezésről, a  műszaki mentésről és a  tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. törvény  
47. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 10. alcím tekintetében a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában,
a 11. alcím tekintetében a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7a) bekezdésében,
a 12. alcím tekintetében a nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló 2016. évi XV. törvény 47. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet 19/A.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) A  bírságot az  eljáró hatóság jogerős határozatában megjelölt a  Magyar Államkincstár által e  célra létrehozott 
központosított beszedési számlaszámra átutalási megbízás útján vagy készpénzátutalási megbízással kell 
megfizetni a  bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. Az  átutalási megbízás 
vagy készpénzátutalási megbízás közlemény rovatában a „bírság” szó feltüntetése mellett a  kötelezett nevére és 
a határozat számára kell hivatkozni.”

2. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet módosítása

2. §  A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 39.  § (5)  bekezdésében és 39.  § 
(6) bekezdésében a „bírságbeszedési fizetési számlájára kell” szövegrész helyébe a „Magyar Államkincstárnál vezetett 
központosított beszedési számlájára kell” szöveg lép.

3. A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet

3. §  A felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdésében 
a  „megjelölt számlára” szövegrész helyébe a  „megjelölt, a  Magyar Államkincstár által e  célra létrehozott 
központosított beszedési számlára” szöveg lép.

4. A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az e tevékenységekre 
vonatkozó rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának 
rendjéről és az ellenőrzésben történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.)  
Korm. rendelet módosítása

4. §  A közigazgatási bírsággal sújtandó közlekedési szabályszegések köréről, az  e  tevékenységekre vonatkozó 
rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegéről, felhasználásának rendjéről és az  ellenőrzésben 
történő közreműködés feltételeiről szóló 410/2007. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 410/2007.  
Korm. rendelet) 10.  § (1)  bekezdésében a  „10023002-01451715-30000003 számú célelszámolási számlájára” 
szövegrész helyébe a „központosított beszedési számlára” szöveg lép.
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5. §  Hatályát veszti a 410/2007. Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése.

5. Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének 
részletes szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet módosítása

6. §  Az egészségügyi államigazgatási szerv eljárásában kiszabott egészségügyi bírság megfizetésének részletes 
szabályairól szóló 79/2010. (III. 25.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően, ha az egészségügyi bírságot – egészségügyi államigazgatási szervként 
eljárva – a  rendvédelmi szervek, a  Magyar Honvédség, a  Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat, az  Országgyűlési 
Őrség, valamint a  honvédelemért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdasági társaságok 
közegészségügyi-járványügyi feladatait ellátó egyes szervek kijelöléséről szóló kormányrendeletben meghatározott 
közegészségügyi-járványügyi hatósági jogkör gyakorlója szabta ki, azt a kiszabó részére
a) az Országos Rendőr-főkapitányság által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett,
b) a Terrorelhárítási Központ által kiszabott bírság esetén a Magyar Államkincstárnál vezetett,
c) a  Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által kiszabott bírság esetén a  Magyar 
Államkincstárnál vezetett, valamint
d) a  Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat által kiszabott bírság esetén a  határozatban 
megjelölt, a Magyar Honvédség Közegészségügyi Járványügyi Szolgálat Magyar Államkincstárnál vezetett
központosított beszedési számlára kell befizetni.”

6. A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet módosítása

7. §  A polgári célú pirotechnikai tevékenységekről szóló 173/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban:  
173/2011. Korm. rendelet) 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bírságot az eljáró hatóság jogerős határozatában megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott 
központosított beszedési számlaszámra átutalási megbízás útján vagy készpénz-átutalási megbízással kell 
megfizetni a  bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül. Az  átutalási megbízás 
vagy készpénz-átutalási megbízás közlemény rovatában a „bírság” szó feltüntetése mellett a  kötelezett nevére és 
a határozat számára kell hivatkozni.”

8. §  Hatályát veszti a 173/2011. Korm. rendelet 6. melléklete.

7. A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a tűzvédelmi bírságról és a tűzvédelemmel 
foglalkozók kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet módosítása

9. §  A tűzvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervezetekről, a  tűzvédelmi bírságról és a  tűzvédelemmel foglalkozók 
kötelező élet- és balesetbiztosításáról szóló 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 8/A.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Ttv. 43.  §-ában meghatározott tűzvédelmi bírságot a  bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 30 napon belül kell a  határozatban megjelölt, a  Magyar Államkincstár által e  célra létrehozott 
központosított beszedési számlára befizetni (a továbbiakban: befizetés).”

8. A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának 
ellenőrzésére és a bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az egyes 
szabálytalanságokért kiszabható bírságok összegéről, valamint a bírságolással összefüggő hatósági 
feladatok általános szabályairól szóló 312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

10. §  A hivatásos katasztrófavédelmi szerv eljárásai során a  veszélyes áruk vasúti és belvízi szállításának ellenőrzésére 
és a  bírság kivetésére vonatkozó egységes eljárás szabályairól, továbbá az  egyes szabálytalanságokért kiszabható 
bírságok összegéről, valamint a  bírságolással összefüggő hatósági feladatok általános szabályairól szóló  
312/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„17.  § A  bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a  bírságot a  határozatban 
megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni.”
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9. A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól 
szóló 367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet módosítása

11. §  A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság piacfelügyeleti eljárásának részletes szabályairól szóló  
367/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  bírságot a  bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a  határozatban 
megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni.”

10. A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a bírság 
kivetésének szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet módosítása

12. §  A veszélyes áru légi szállításával kapcsolatos katasztrófavédelmi hatósági ellenőrzésről és a  bírság kivetésének 
szabályairól szóló 313/2014. (XII. 12.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  bírságot a  bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül a  határozatban 
megjelölt, a Magyar Államkincstár által e célra létrehozott központosított beszedési számlára kell befizetni.”

11. A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.)  
Korm. rendelet módosítása

13. §  A vízgazdálkodási bírság megállapításának részletes szabályairól szóló 438/2015. (XII. 28.) Korm. rendelet 4.  § 
(1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A vízügyi hatóság által kiszabott vízgazdálkodási bírságot a bírságot kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől 
számított 15 napon belül kell a  határozatban megjelölt, a  Magyar Államkincstár által e  célra létrehozott 
központosított beszedési számlára befizetni.”

12. A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 
115/2016. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása

14. §  A nemzeti otthonteremtési közösségekről szóló törvény végrehajtásának szabályairól szóló 115/2016. (VI. 6.)  
Korm. rendelet 41. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  tagot megillető állami támogatás kifizetése a  központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások” előirányzat 
terhére történik.”

13. Záró rendelkezések

15. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő nyolcadik napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól 
szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  földrendező és a  földkiadó bizottságokról szóló 1993.  évi II.  törvény 15.  §-ában kapott felhatalmazás alapján, 
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §  A részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes szabályairól szóló 
374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 8. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) Az  (5)  bekezdés szerinti változás meghatározását a  járási hivatal a  hiba kiigazítására irányuló eljárásában 
a (3) bekezdés szerint átadott adatok, valamint az állami távérzékelési adatbázisban található, 5 évnél nem régebbi, 
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lombtalan vegetációs periódusban készült, legalább 20 cm terepi felbontású ±40 cm négyzetes középhiba 
megbízhatóságú, vagy ennél pontosabb, államilag átvett ortofotó felhasználásával is végezheti.”

2. §  A Korm. rendelet 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24.  § (1) A  megosztási eljárással kapcsolatban a  kormányhivatalt kiinduló földrészletenként az  1.  mellékletben 
meghatározott költségtérítés illeti meg, amely a megosztási eljárás végrehajtása során felmerülő személyi juttatás 
(a  projekt keretében alkalmazott munkavállaló munkabére, céljuttatás, túlóra), munkaadókat terhelő járulékok, 
dologi kiadások és beruházások finanszírozására szolgál.
(2) A költségtérítés terhére az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 15. melléklete szerinti 
K1103 Céljuttatás, projektprémium rovaton is teljesíthető kifizetés.”

3. §  A Korm. rendelet a következő 36. §-sal egészül ki:
„36. § E rendeletnek a részarány földkiadás során keletkezett osztatlan közös tulajdon megszüntetésének részletes 
szabályairól szóló 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról szóló 138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelettel 
(a  továbbiakban: MódR.) megállapított 24.  §-át a  MódR. hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is 
alkalmazni kell.”

4. §  A Korm. rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

5. §  A Korm. rendelet
a) 10.  § (1)  bekezdés b)  pontjában az  „átvezetésére irányuló eljárás jogerősen lezárult” szövegrész helyébe 

az „átvezetése megtörtént”,
b) 10. § (2) bekezdésében a „teljesüléséről” szövegrész helyébe a „teljesüléséről, valamint esetleges fellebbezés 

tényéről”,
c) 12.  § (1)  bekezdésében a  „megosztást a  15.  § (4)  bekezdésében meghatározott” szövegrész helyébe 

a  „megosztást egyezség esetén az  egyezségi okirat kelte, sorsolás esetén a  15.  § (4)  bekezdésében 
meghatározott”

szöveg lép.

6. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 138/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 374/2014. (XII. 31.) Korm. rendelethez

Az osztatlan közös földtulajdon megszüntetésével kapcsolatos, az Fkbt. 12/F. § (3) bekezdése alapján 
a járási hivatalt megillető költségtérítés

Járási hivatalok adminisztrációs költségei

A B

1. Munkafolyamat megnevezése Költség (Ft)

2. Ügyfelek értesítése az eljárás megindulásáról 13 000

3. Adatszolgáltatás földmérők és jogi szolgáltatók részére  5 000

4. Mezőgazdászi helyszínelés és földminősítés 13 000

5. Osztásirány meghatározás  6 500

6. Megosztási vázrajz műszaki vizsgálata, záradékolása 15 000
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7. Ingatlan-nyilvántartási határozathozatal, postázás (változás-
átvezetési eljárás)

13 000

8. Összes költség 65 500
”

A Kormány 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló  
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. § (7) bekezdés 3. és 17. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a  közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
174/A.  § (1)  bekezdés a)–c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében megállapított 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 
314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A  környezethasználó az  előzetes vizsgálati dokumentációban értékeli azokat a  tervezett tevékenység 
környezeti hatásainak értékelése szempontjából jelentős környezeti információkat, amelyek a  hatásterület, illetve 
az  ott folytatott korábbi tevékenységek vizsgálata nyomán rendelkezésére állnak vagy általa beszerezhetők 
(a  továbbiakban: megalapozó információk). A  környezetvédelmi hatóság az  előzetes vizsgálati eljárás során 
hivatalból is értékeli azokat a  megalapozó információkat, amelyeket az  előzetes vizsgálati dokumentáció nem 
tartalmaz, de azok rendelkezésére állnak.”

2. §  A Khvr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  (2)  bekezdés a)  pont ac)  alpontja szerinti esetben a  határozat indokolása tartalmazza a  tevékenységnek 
az  előzetes vizsgálati dokumentációban bemutatott olyan jellemzőit és tervezett intézkedéseit, amelyek célja 
a  jelentős kedvezőtlen hatások elkerülése vagy megelőzése. A környezetvédelmi hatóság a határozata rendelkező 
részében meghatározhat olyan környezetvédelmi feltételeket, illetve szempontokat, amelyeket a  tevékenység 
engedélyezése során figyelembe kell venni.”

3. §  A Khvr. 5/A. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A konzultációs kérelemben – a 3. § (2a) bekezdésében foglaltak alkalmazásával – értékelni kell a megalapozó 
információkat.”

4. § (1) A Khvr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A környezeti hatásvizsgálati eljárás kiterjed a környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységnek
a) az élővilágra, a biológiai sokféleségre, különös figyelemmel a védett természeti területekre és értékekre, valamint 
a Natura 2000 területekre,
b) a tájra,
c) a földre, a levegőre, a vízre,
d) az éghajlatra,
e) az épített környezetre és a kulturális örökség elemeire,
f ) a környezeti elemek rendszereire, folyamataira, szerkezetére gyakorolt hatásainak
az ügyek egyedi sajátosságainak figyelembevételével történő meghatározására, valamint a  tevékenység ennek 
alapján történő engedélyezhetőségére.”
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 (2) A Khvr. 6. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az  (1)  bekezdés szerinti eljárás magában foglalja az  ott felsorolt hatások következtében érintett 
népesség egészségi állapotában, valamint társadalmi, gazdasági helyzetében – különösen életminőségében, 
területhasználata feltételeiben – várható változásoknak az értékelését.”

 (3) A Khvr. 6. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) A környezeti hatásvizsgálati eljárás – e rendeletben meghatározott tartalommal – kiterjed az ipari baleseteknek 
és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások vizsgálatára is.”

5. §  A Khvr. a következő 6/A. §-sal egészül ki:
„6/A. § A környezeti hatásvizsgálat magában foglalja
a) a környezeti hatástanulmánynak a kérelmező által történő elkészítését és benyújtását,
b) a szakhatóságok részvételét a környezeti hatásvizsgálati eljárásban,
c) az  érintett nyilvánosság és a  feladatkörükben érintett szervezetek környezeti hatásvizsgálati eljárásba történő 
bevonását,
d) országhatáron átterjedő hatás esetén a nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását,
e) a  környezeti hatástanulmány és a  környezethasználó által benyújtott hiánypótlásoknak, a  c) és a  d)  pont 
keretében kapott információknak a környezetvédelmi hatóság és a szakhatóságok általi értékelését,
f ) szükség szerint a  környezetvédelmi hatóság rendelkezésére álló egyéb információk értékelését, illetve az  általa 
elvégzett további vizsgálatokat,
g) a környezetvédelmi engedély tárgyában hozott, a c)–f ) pontok szerinti információk és vizsgálatok eredményeinek 
figyelembevételével meghozott döntést.”

6. §  A Khvr. 7. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdésekkel egészül ki:
„(3a) Ha a  környezeti hatástanulmány minősített adatot vagy üzleti titoknak minősülő adatot (a  továbbiakban 
együtt: titok) tartalmaz, akkor azokat a kérelemhez külön iratban kell csatolni. Az eljárás során a környezetvédelmi 
hatóság gondoskodik arról, hogy a  titok jogosulatlan személy számára ne váljon megismerhetővé. A  titokra 
az e rendelet szerinti nyilvánosságra hozatal szabályai nem vonatkoznak.
(3b) A  környezeti hatástanulmányban – a  3.  § (2a)  bekezdésében foglaltak alkalmazásával – értékelni kell 
megalapozó információkat, illetve azokat a környezetvédelmi hatóság hivatalból is figyelembe veszi.”

7. § (1) A Khvr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  környezetvédelmi hatóság az  érintett nyilvánosságtól, a  megkeresett szervektől, valamint a  nemzetközi 
környezeti hatásvizsgálati eljárás során kapott, a  környezeti hatások értékelése szempontjából lényeges 
észrevételeket a szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja.”

 (2) A Khvr. 10. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között:)
„a) elő kell írni azokat az  intézkedéseket, amelyek a  jelentős kedvezőtlen környezeti hatások elkerülésére, 
megelőzésére vagy csökkentésére, és – ha lehetséges – kiegyenlítésére vonatkoznak, továbbá szükség szerint az 5. § 
(2) bekezdés c) pont cb) alpontjában foglaltakat;”

 (3) A Khvr. 10. § (4) bekezdés b) pontja a következő be) és bf ) alponttal egészül ki:
(A környezetvédelmi engedély megadásáról szóló határozatban az engedély feltételei között:
előírhatók:)
„be) az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését célzó, illetve energiahatékonyságot növelő intézkedések,
bf ) az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodást célzó intézkedések, ha a hatásvizsgálat eredményét figyelembe véve 
azok megvalósítása nem jár aránytalanul magas költséggel.”

 (4) A Khvr. 10. §-a a következő (4a) és (4b) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A  (4)  bekezdés b)  pont ba)  alpontjában meghatározott ellenőrzés tárgyát képező paraméterek típusát és 
az  ellenőrzés időtartamát a  tevékenység jellegéhez, helyéhez és volumenéhez, valamint a  környezetre gyakorolt 
hatások mértékékéhez igazodva, az arányosság szem előtt tartásával kell meghatározni.
(4b) A  környezetvédelmi engedélyben olyan ellenőrzési eljárások is előírhatók, amelyek végzésére 
a környezethasználó az egyes környezeti elemekre és tényezőkre vonatkozó jogszabályok alapján kötelezett.”

 (5) A Khvr. 10. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A környezetvédelmi hatóság határozatának indokolása – törvényben meghatározottakon túl – tartalmazza
a) az érintett nyilvánosság eljárásban való részvételének ismertetését,
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b) az érintett nyilvánosság észrevételeinek összefoglalását és értékelését,
c) a  környezeti hatásvizsgálati dokumentáció, valamint az  eljárás során beszerzett további információk 
és bizonyítékok összefoglalását és értékelését, ideértve a  nemzetközi hatásvizsgálati eljárás során kapott 
észrevételeket is,
d) azt, hogy a környezetvédelmi hatóság az egyes bizonyítékokat mennyiben vette figyelembe, vagy mely okoknál 
fogva hagyta figyelmen kívül.”

8. §  A Khvr. a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B.  § A  környezetvédelmi hatóság a  tevékenység engedélynek megfelelő megvalósítását, illetve a  környezetre 
gyakorolt jelentős kedvezőtlen hatások elkerülése, megelőzése, csökkentése vagy kiegyenlítése érdekében 
szükséges intézkedések végrehajtását – az  e  rendeletben, valamint az  egyes környezeti elemekre és tényezőkre 
vonatkozó szabályozásban foglalt előírások szerint, szükség szerint hatósági ellenőrzéssel – figyelemmel kíséri.”

9. §  A Khvr. a következő 29/J. §-sal egészül ki:
„29/J.  § E  rendeletnek a  környezeti hatásvizsgálati és az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról 
szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet és a  környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási 
feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 139/2017. (VI. 9.) 
Korm. rendelettel (a továbbiakban: Mkr12.) megállapított rendelkezéseit az Mkr12. hatálybalépését követően indult 
vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.”

10. §  A Khvr.
a) 4. számú melléklete az 1. melléklet,
b) 5. számú melléklete a 2. melléklet,
c) 6. számú melléklete a 3. melléklet,
d) 7. számú melléklete a 4. melléklet,
e) 13. számú melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.

11. §  A Khvr. 2.  § (2)  bekezdés e)  pontjában az „amely a  3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik” 
szövegrész helyébe az „amely a 3. számú melléklet szerinti tevékenységnek minősül, vagy olyan tevékenység, amely 
a 3. számú mellékletben meghatározott küszöbérték alá esik” szöveg lép.

12. §  Hatályát veszti a Khvr.
a) 5. § (2) bekezdés a) pont ac) alpontjában az „ , a Kvt. 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti” szövegrész,
b) 6. § (2) bekezdésében az „a)–c) pontjai” szövegrész,
c) 25/B. § (1) bekezdés b) pontja.

2. A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek 
kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása

13. §  A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

3. Záró rendelkezések

14. §  Ez a  rendelet az  egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló 2011/92/EK 
irányelv módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/52/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést 
szolgálja.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

 1. A Khvr. 4. számú melléklet 1. pont b) alpont bh) alpontja a következő 6. ponttal egészül ki:
(Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén
a tevékenység telepítéséhez, megvalósításához és felhagyásához szükséges kapcsolódó műveletek:)
„6. a  telepítést megelőző bontási munkálatok ismertetése, az  azok során keletkező hulladékok és a  kezelésükre 
tervezett intézkedések, továbbá az előbbieknek az egyes környezeti elemekre gyakorolt hatásának bemutatása;”

 2. A Khvr. 4. számú melléklet 1. pont f ) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén)
„f ) a tevékenység telepítése, működése, felhagyása során az egyes környezeti elemekre várhatóan gyakorolt hatások 
előzetes becslése, figyelembe véve a c) pontban leírt befolyásoló tényezőket is, különösen
fa) a hatótényezők milyen jellegű hatásfolyamatokat indíthatnak el, új telepítésnél annak becslése is, hogy a terület 
állapota és funkciói miként változhatnak meg a telepítés következtében, beleértve az éghajlatváltozást,
fb) a hatásfolyamatok milyen területekre terjedhetnek ki; e területeket térképen is körül kell határolni,
fc) az  fb)  pont szerinti területről rendelkezésre álló környezeti állapot, területhasználati és demográfiai adatok, 
valamint a  hatásfolyamatok jellegének ismeretében milyen és mennyire jelentős környezeti állapotváltozások 
(hatások) léphetnek fel,
fd) a  védett természeti területet, barlangot, Natura 2000 területet, és a  terület természetvédelmi státuszától 
függetlenül a védett fajokat érintő hatások ismertetése,
fe) a tájra (a táj szerkezetére, használatára, jellegére és a tájképre) gyakorolt hatások ismertetése,
ff) a felszíni és felszín alatti víztesteket, valamint a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló kormányrendelet 
szerinti, az  ivóvízkivételre kijelölt és megkülönböztetett védelem alatt álló területeket érintő hatások a  vízgyűjtő-
gazdálkodási tervben foglaltak figyelembevételével;”

 3. A Khvr. 4. számú melléklet 1. pont g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén)
„g) az  f )  pont ff)  alpontja alapján azonosított – a  vizek állapotromlását okozó – kedvezőtlen környezeti hatások 
csökkentése érdekében javasolt intézkedések;”

 4. A Khvr. 4. számú melléklet 1. pontja a következő h) és i) alponttal egészül ki:
(Az 1. vagy a 3. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén)
„h) az éghajlatváltozással összefüggésben
ha) a  b)  pontban számításba vett változatoknak az  éghajlatváltozással szembeni érzékenységére vonatkozó 
elemzése (a továbbiakban: érzékenységelemzés),
hb) a telepítési hely és a feltételezhető hatásterület kitettségének értékelése,
hc) az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozóan a lehetséges hatások elemzése,
hd) a hc) pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában készített kockázatértékelés,
he) a tervezett tevékenységre vonatkozóan az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás bemutatása,
hf ) annak bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz 
való alkalmazkodási képességére;
hg) az  1. számú mellékletbe tartozó tevékenységek esetén számszerűen be kell mutatni az  egyes üvegházhatású 
gázok várható éves kibocsátását tonnában kifejezve;
i) a megalapozó információk bemutatása.”

2. melléklet a 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

 1. A Khvr. 5. számú melléklet 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények jellemzői:)
„b) más természeti erőforrás – különösen a talaj, a földterület, a vizek és a biológiai sokféleség – igénybevételének 
vagy használata korlátozásának nagysága;”

 2. A Khvr. 5. számú melléklet 1. pontja a következő i)–k) alpontokkal egészül ki:
(A tevékenység és a kapcsolódó műveletek, létesítmények jellemzői:)
„i) az emberi egészségre közvetlen és közvetett módon ártalmas környezeti kockázatok mértéke, megelőzhetősége 
vagy csökkenthetősége;
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j) az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra való érzékenység mértéke, figyelembe véve az érzékenységelemzés 
eredményeit;
k) a tervezett tevékenység hatásának mértéke a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodási 
képességére.”

 3. A Khvr. 5. számú melléklet 2. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a következő d) és 
e) alpontokkal egészül ki:
(A telepítési hely és a feltételezhető hatásterületek érzékenysége, különösen)
„c) abszorpciós kapacitása (beleértve az  érintett környezeti elemek és rendszerek terhelhetőségét, megújulási 
képességét, szennyezésmegkötő és pufferkapacitását), különösen az alábbi területeken:
ca) vizes élőhelyek, hegyvidéki és erdőterületek,
cb) védett természeti területek, barlangok, Natura 2000 területek, természeti területek, érzékeny természeti 
területek, a terület természetvédelmi státuszától függetlenül a védett fajok élőhelyei, az ökológiai hálózat elemei,
cba) Natura 2000 területen különösen:
1. az érintett Natura 2000 terület egységére, a Natura 2000 ökológiai hálózat koherenciájára gyakorolt hatás mértéke,
2. a terület kijelölése alapjául szolgáló fajok, élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetére gyakorolt hatás mértéke,
3. a  jelölő fajok és élőhelytípusok kedvező természetvédelmi helyzetének fenntartásához szükséges környezeti 
elemek állapotára gyakorolt hatás mértéke,
cbb) védett területen különösen a védett területek állapotára, állagára és jellegére gyakorolt hatás mértéke,
cc) ahol valamely szennyezettségi határértéket már túlléptek,
cd) sűrűn lakott területek,
ce) történeti tájak, műemléki területek, műemlékek és régészeti örökség területei, megőrzendő karakterű 
települések vagy településrészek;
d) a természeti veszélyforrásoknak való kitettsége, annak mértéke és gyakorisága;
e) a  4. számú melléklet ha) és hb)  alpontjaiban meghatározott érzékenységelemzésben és kitettség-értékelésben 
a közepes vagy magas értéket mutató éghajlati tényezők.”

 4. A Khvr. 5. számú melléklet 3. pont h) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A várható környezeti hatások jellemzői, figyelembe véve az 1. és 2. pontban lévő szempontokkal való összefüggést:)
„h) a végső hatásviselőket (embert, természeti rendszereket) érő kedvezőtlen vagy zavaró hatások mértéke és”

3. melléklet a 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

 1. A Khvr. 6. számú melléklet 2. pont a) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes 
leírása, különösen)
„a) az  előzetes vizsgálathoz vagy az  előzetes konzultációhoz benyújtott dokumentáció szerinti alapadatok  
[4.  számú melléklet 1. b)  pontja] részletezése – megjelölve azt, ha az  ott leírtakhoz képest változás történt –, 
valamint az alapadatokon kívül a következők bemutatása:
aa) a telepítési hely környezetében működő veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek tevékenységének ismertetése, 
jellemzése, az  ezekkel való esetleges kapcsolatok bemutatása (különösen technológiai, közmű-, szolgáltatási 
kapcsolat),
ab) a természeti katasztrófáknak (különösen földrengések, vízkárok) való kitettség bemutatása.”

 2. A Khvr. 6. számú melléklet 2. pontja a következő d)–f ) alpontokkal egészül ki:
(A tervezett tevékenység – ideértve a kapcsolódó műveleteket és létesítményeket is – számba vett változatainak részletes 
leírása, különösen)
„d) a  környezethasználó tevékenységétől független, potenciális külső kiváltó okok és az  ezekből származó 
hatótényezők bemutatása, különösen:
da) a  veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemekre visszavezethető okok, amelyek kiválthatják vagy fokozhatják 
a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait,
db) a természeti katasztrófákra (különösen földrengések, vízkárok) visszavezethető okok, amelyek kiválthatják vagy 
fokozhatják a hatótényezők kockázatát, illetve hatásait.
e) a  telepítés, működés és felhagyás során keletkező maradékok, hulladékok, a  környezeti elemeket érintő 
kibocsátások típusa és mennyisége;
f ) a megalapozó információk bemutatása.”
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 3. A Khvr. 6. számú melléklet 3. pont c) alpont cca) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása
A hatásterületnek a tevékenység megvalósítása nélkül fennálló környezeti állapotát is le kell írni. A leírásnak új telepítés 
esetén tartalmaznia kell)
„cca) a telepítés helyeként kiválasztott terület jelenlegi állapotának ismertetését, különösen a természeti és épített 
környezet értékei, a tájkép és a tájhasználat, a tájszerkezet és a táj jellegének bemutatását,”

 4. A Khvr. 6. számú melléklet 3. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A hatásfolyamatok és a hatásterületek leírása)
„d) Éghajlatvédelmi szempontok szerint
da) be kell mutatni, hogy a  tervezett tevékenység számba vett változatai milyen mértékben érzékenyek 
az éghajlatváltozással összefüggő hatásokra, jelentős érzékenység esetén részletes adatokkal alátámasztottan;
db) értékelni kell a tervezett tevékenységre vonatkozóan a telepítési hely és a feltételezhető hatásterületen jellemző 
természeti veszélyforrásoknak való kitettséget, legalább az elmúlt harminc évre vonatkozó és a klímamodellekből 
származtatható, jövőbeli, legalább harminc évre vonatkozó adatokkal alátámasztva;
dc) ha a  da) és db)  alpont szerinti érzékenységelemzés és a  kitettség értékelése az  egyes éghajlati tényezők 
vonatkozásában jelentős értéket mutat, az egyes éghajlati tényezőkre vonatkozó feltételezhető hatásokat elemezni 
kell, a db) alpont szerinti időtávra vonatkozó adatokkal alátámasztva;
dd) a  dc)  pont szerint bemutatott lehetséges hatások vonatkozásában kockázatelemzést kell készíteni, és 
szövegesen értékelni kell, hogy miként változik a  kockázat mértéke a  db)  pont szerinti jövőbeli időtávra 
vonatkozóan;
de) az alkalmazkodási intézkedések eredményességének nyomon követésére vonatkozó javaslatot kell tenni,
df ) be kell mutatni, hogy a tervezett tevékenység hogyan hat a feltételezhető hatásterület éghajlatváltozáshoz való 
alkalmazkodási képességére.”

 5. A Khvr. 6. számú melléklet 4. pont a) alpont ae) és af ) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A várható környezeti hatások becslése és értékelése
a  bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az  érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen 
az alábbi tényezők figyelembevételével:)
„ae) tájkép, tájhasználat, tájszerkezet, tájjelleg megváltozása,
af ) a  veszélyeztetett vagy várhatóan károsodó, megsemmisülő természeti és épített környezet értékeinek, 
rendszereinek, valamint a tájjelleget meghatározó tájelemek ritkasága, pótolhatósága,”

 6. A Khvr. 6. számú melléklet 4. pont a) alpontja a következő ak)–am) alponttal egészül ki:
(A várható környezeti hatások becslése és értékelése
a  bekövetkező környezeti állapotváltozások jellemzése az  érintett környezeti elemek és rendszerek szerint, különösen 
az alábbi tényezők figyelembevételével:)
„ak) az  üvegházhatású gázok várható kibocsátásának – éves és tonnában meghatározott – bemutatása 
számításokkal alátámasztva,
al) az  olyan, lehetséges alkalmazkodási intézkedések, valamint az  üvegházhatású gázok kibocsátásának 
csökkentését, illetve ellentételezését szolgáló intézkedések bemutatása, amelyek éghajlati, ökológiai és környezeti 
szempontból hasznosak, továbbá megvalósításuk nem jár aránytalanul magas költséggel,
am) annak számításokkal alátámasztott bemutatása, hogy a tervezett tevékenység hogyan érinti az üvegházhatású 
gázok megkötését vagy növényzet általi elnyelését;”

 7. A Khvr. 6. számú melléklet 4. pontja a következő d)–e) alpontokkal egészül ki:
(A várható környezeti hatások becslése és értékelése)
„d) baleset-, üzemzavar-kockázat mértékének bemutatása, különös tekintettel a  felhasznált anyagokra és 
az alkalmazott technológiára;
e) az ipari baleseteknek és a természeti katasztrófáknak való kitettségből eredő várható hatások bemutatása.”

 8. A Khvr. 6. számú melléklet 8. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közérthető összefoglaló)
„c) a környezeti hatások – figyelemmel a 6. § (1) bekezdésre – becslése, értékelése;”

 9. A Khvr. 6. számú melléklet 8. pontja a következő f ) alponttal egészül ki:
„f ) a  lehetséges igénybevettséget, zavarást, veszélyeztetést, szennyezettséget, károsítást és kipusztítást elkerülő, 
megelőző, csökkentő, kiegyenlítő intézkedések bemutatása.”
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4. melléklet a 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A Khvr. 7. számú melléklet I. 1. pont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Hatásterület típusok
A közvetlen hatások területei: az egyes hatótényezőkhöz hozzárendelhető területek, amelyek lehetnek)
„b) a föld, víz, élővilág, épített környezet közvetlen igénybevételének, a tájban várható változások területei.”

5. melléklet a 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A Khvr. 13. számú melléklet III. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„III. A környezeti hatótényezők azonosítása

A válasz igen vagy nem lehet. Amennyiben a válasz igen, akkor szükséges a környezeti hatás megnevezése is.  
Ha ismert, meg kell adni a környezeti hatások nagyságát, mértékét, és a kedvezőtlen hatások elhárítására tervezett 
intézkedéseket is.

1. A tevékenység kiépítése és/vagy működtetése jelent-e fizikai változtatás(oka)t a megvalósítás helyszínén  
(a domborzaton, a földhasználatban, a lefolyási viszonyokban, a meder és partja morfológiájában, a felszín alatti 
víz szintjében, az élővilágban, a tájban stb.)?

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

2. A tevékenység működése közben felhasznál-e, illetve tárol-e, szállít-e, kezel-e, termel-e olyan veszélyes 
anyagokat, amelyek károsak, vagy kockázatot jelentenek az emberi egészségre vagy a környezetre, annak 
valamely elemére?

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

3. Jár-e a tevékenység vízkivétellel felszíni, illetve felszín alatti vizekből? (A vízkivétel mennyiségének 
meghatározása.)

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

4. A tevékenység kiépítése, illetve működtetése során keletkezik-e önálló kezelést igénylő szennyvíziszap, illetve  
a szokásos mértékű települési hulladéktól eltérő típusú hulladék?

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

5. A tevékenység bocsát-e ki szennyező anyagokat vagy bármilyen veszélyes, mérgező vagy egészségre káros 
anyagot, üvegházhatású gázt (pl. CO2, CH4) a levegőbe?

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

6. Jellemző-e, hogy a tevékenység kiépítése, működtetése zajt, rezgést, bűzt okoz, illetve fényt, hőenergiát vagy 
elektromágneses sugárzást bocsát ki?

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

7. Lesz-e a tevékenységnek a talajba, felszíni vízbe vagy felszín alatti vizekbe történő kibocsátása?

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

8. Jár-e a tevékenység működtetése szennyvízgyűjtéssel, szennyvízkibocsátással vagy speciális kezelést, ipari 
előtisztítást igénylő szennyvizek keletkezésével?

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

9. A környezetterhelés megelőzésére, csökkentésére tervbe vett intézkedések, alkalmazni kívánt berendezések 
(beleértve a haváriák, balesetek megelőzését, elhárítását), az éghajlatváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás 
érdekében tervbe vett intézkedések:

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

10. További fontosnak tartott jellemzők:

....................................................................................................................................................................................................................................
”
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6. melléklet a 139/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 
71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. mellékletének II. pontjában foglalt táblázat a következő 5. sorral egészül ki:
(II. Az  előzetes vizsgálati, a  környezeti hatásvizsgálati, az  egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban, 
az összevont eljárásban valamint a felülvizsgálati eljárásban kijelölt szakhatóságok

A B C D

1. Bevonás és közreműködés feltétele Szakkérdés Első fok Másodfok

2. Előzetes vizsgálat Környezeti 

hatásvizsgálat

Egységes környezet 

használati 

engedélyezés

)

5. – Minden 
esetben.

– a) az ipari baleseti 
kockázatok 
tekintetében: 
a veszélyes 
anyagokkal 
kapcsolatos súlyos 
baleseteknek való 
kitettségből eredő 
várható hatások 
elbírálása            
b) a természeti 
katasztrófáknak 
való kitettség 
tekintetében: 
annak elbírálása, 
hogy a kérelem 
megfelelően 
tartalmazza-e 
a telepítési hely 
környezetében feltárt 
kockázatokat és azok 
várható hatásait.

a hivatásos 
katasztrófa- 
védelmi szerv 
területi szerve

a hivatásos 
katasztrófa-
védelmi szerv 
központi 
szerve

A Kormány 140/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 28.) 
Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény 10. § a) és b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A  turisztikai térségek és a  kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 28.) 
Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

 (2) A Korm. rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet a 140/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 1. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
„3. Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség kiemelt turisztikai fejlesztési térség:
3. a. Tokaj turisztikai fejlesztési térség:
Abaújkér
Abaújszántó
Abaújvár
Alsóberecki
Alsóregmec
Baskó
Bekecs
Bodroghalom
Bodrogkeresztúr
Bodrogkisfalud
Bodrogolaszi
Boldogkőújfalu
Boldogkőváralja
Bózsva
Cigánd
Encs
Erdőbénye
Erdőhorváti
Felsőberecki
Filkeháza
Füzér
Füzérkajata
Füzérkomlós
Füzérradvány
Golop
Gönc
Györgytarló
Háromhuta
Hejce
Hercegkút
Hernádvécse
Hollóháza
Karcsa
Karos
Kéked
Kishuta
Komlóska
Korlát
Legyesbénye
Mád
Makkoshotyka
Mezőzombor
Mikóháza
Mogyoróska
Monok
Nagyhuta
Olaszliszka
Pácin
Pálháza
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Pányok
Pusztafalu
Rakamaz
Rátka
Regéc
Sárazsadány
Sárospatak
Sátoraljaújhely
Sima
Szegi
Szegilong
Szerencs
Tállya
Tarcal
Telkibánya
Tokaj
Tolcsva
Vágáshuta
Vajdácska
Vámosújfalu
Viss
Vizsoly
Zalkod
3. b. Felső-Tisza kiemelt turisztikai fejlesztési térség:
Csaroda
Dombrád
Gyulaháza
Kékcse
Kisar
Kisvárda
Komlódtótfalu
Kölcse
Mezőladány
Nagyar
Panyola
Penyige
Szabolcs
Szabolcsveresmart
Szatmárcseke
Tákos
Tarpa
Tiszabecs
Tiszakanyár
Tiszamogyorós
Tiszatelek
Tivadar
Tuzsér
Túristvándi
Vásárosnamény
3. c. Nyírség turisztikai fejlesztési térség:
Baktalórántháza
Érpatak
Levelek
Máriapócs
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Nyírbátor
Nyíregyháza
Vaja”

2. melléklet a 140/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A Korm. rendelet 2. melléklete a következő 3. ponttal egészül ki:
(Kiemelt turisztikai fejlesztési térségek:)
„3. Tokaj, Felső-Tisza és Nyírség”

A Kormány 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a Kerepesi úti Sportpark beruházás megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány
a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 
2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 4. § tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás 
alapján,
az 5. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2011. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés b), h) és k) pontjában,
a 6. § tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az 1. mellékletben felsorolt 
közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek az ingatlan-nyilvántartás szerint
a) a Budapest VIII. kerület 38830/2 helyrajzi szám,
b) a Budapest VIII. kerület 38831 helyrajzi szám,
c) a Budapest VIII. kerület 38821/1 helyrajzi szám
alatt nyilvántartott ingatlanokon (a  továbbiakban együtt: Ingatlanok) a  2019. évi Maccabi Európa Játékok 
(a  továbbiakban: Játékok) Budapesten történő megrendezéséhez szükséges bontási, kármentesítési és építési 
beruházásokkal (a továbbiakban együtt: Beruházás) függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a Beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek
a) az útépítési és közmű csatlakozási munkák érdekében az  (1)  bekezdés szerinti ingatlanokkal szomszédos 

ingatlanokat érintik,
b) a Beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Budapest Főváros Kormányhivatalát vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.
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4. §  A Beruházással összefüggésben
a) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
b) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.

5. § (1) A Beruházással összefüggésben előzetes régészeti dokumentáció készítése nem szükséges, ha a kulturális örökség 
védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 23/C. § (2) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelelő örökségvédelmi 
hatástanulmány a Beruházáshoz köthetően már rendelkezésre áll.

 (2) Ha az  (1)  bekezdés szerinti dokumentumok egyike sem áll rendelkezésre, egyszerűsített előzetes régészeti 
dokumentációt kell készíteni.

6. § (1) A Beruházás, illetve a Játékokkal összefüggő összes építési-szerelési beruházás járulékos közbeszerzési szolgáltatója, 
beruházás-lebonyolítója és műszaki ellenőre kizárólagos joggal a  BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, 
Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság.

 (2) Az  (1)  bekezdés szerinti lebonyolítói feladatkörbe az  épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 
LXXVIII. törvény 43.  § (1)  bekezdés c), d), f )–h), j) és k)  pontjában, az  építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 
191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 7.  § (3)  bekezdésében, továbbá az  építési beruházások, valamint az  építési 
beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5.  §-ában foglalt feladatokon túlmenően – az  építésügyi szakmagyakorlásra 
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok betartásával – minden olyan feladat, illetve tevékenység ellátása 
beletartozik, ami az  építési tevékenység szakszerű megvalósításának előkészítésével, ellenőrzésével vagy 
irányításával kapcsolatos.

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

8. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 141/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

A Beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánított 
közigazgatási hatósági ügyek

 1. általános építésügyi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. építményeken kívüli és belüli felvonó, mozgólépcső, emelők, gépi működtetési közlekedési berendezések 

engedélyezésére irányuló hatósági eljárások,
 4. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
 5. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
 6. tűzvédelmi hatósági eljárások,
 7. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
 8. hírközlési hatósági eljárások,
 9. környezetvédelmi hatósági eljárások,
10. természetvédelmi hatósági eljárások,
11. útügyi hatósági eljárások,
12. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
13. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
14. földmérési hatósági eljárások,
15. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
16. bányahatósági engedélyezési eljárások,
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17. élelmiszerlánc-felügyeleti eljárás,
18. közegészségügyi hatósági eljárások,
19. területrendezési hatósági eljárások,
20. régészeti feltárásokkal kapcsolatos eljárások,
21. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárások,
22. fás szárú növények kivágására vonatkozó eljárások,
23. rendészeti hatósági eljárások,
24. erdővédelmi hatósági eljárások,
25. azok az  1–24.  pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek a  Beruházás 

megvalósításához és használatbavételéhez szükségesek,
26. az 1–25. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a jánossomorjai építőanyag-gyártó beruházás kialakításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek 
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), d) és e) pontjában,
a 4. § a) pontja tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 
16. pont 16.2. alpontjában, 17. pontjában,
a 4. § b) és c) pontja tekintetében a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (1) bekezdés c) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 15.  cikk (1)  bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a  következőket 
rendeli el:

1. § (1) A  Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja azokat az  1.  mellékletben 
felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek a  Jánossomorja város külterületén az  ingatlan-nyilvántartás 
szerinti 0158/53 helyrajzi számon nyilvántartott földrészletet, illetve az  ezen földrészletből telekalakítási eljárás 
jogerős befejezését követően kialakított földrészleteken megvalósításra kerülő építőanyag-gyártó kapacitásbővítő 
beruházás, illetve az  ahhoz kapcsolódó építmények, infrastrukturális fejlesztések megvalósítására irányuló 
beruházással függenek össze.

 (2) Az (1) bekezdés alkalmazásában a beruházással összefüggőnek kell tekinteni mindazokat a közigazgatási hatósági 
ügyeket, amelyek az  (1)  bekezdés szerinti beruházás megvalósításához, használatbavételéhez és üzemeltetésének 
beindításához szükségesek.

2. §  A Kormány az  1.  § (1)  bekezdése szerinti kiemelt jelentőségű ügyekben koordinációs feladatokat ellátó 
kormánymegbízottként a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatalt vezető kormánymegbízottat jelöli ki.

3. § (1) Az  ügyfélnek az  eljárás megindítása előtt benyújtott kérelmére az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási 
hatósági ügyekben a  szakhatóság – a  hatóság határozatának meghozataláig felhasználható – előzetes 
szakhatósági állásfoglalást ad ki azzal, hogy a kérelemhez benyújtott előzetes szakhatósági hozzájárulást a hatóság 
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (8) bekezdése 
szerint használja fel.

 (2) Az  1.  § (1)  bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül 
végrehajtható.

4. §  Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggésben
a) építészeti-műszaki tervtanácsi véleményt nem kell beszerezni,
b) településképi véleményezési eljárást nem kell lefolytatni, és
c) településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.
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5. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

6. §  E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépésekor folyamatban lévő közigazgatási hatósági ügyekben is alkalmazni kell.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 142/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

Az 1. § (1) bekezdése szerinti beruházással összefüggő, nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánított közigazgatási hatósági ügyek

 1. építésügyi és építésfelügyeleti hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 2. örökségvédelmi hatósági engedélyezési és tudomásulvételi eljárások,
 3. régészeti hatósági eljárások,
 4. környezetvédelmi hatósági eljárások,
 5. természetvédelmi hatósági eljárások,
 6. földvédelmi hatósági eljárások,
 7. erdővédelmi hatósági eljárások,
 8. útügyi hatósági eljárások,
 9. vasúti és szalagpálya hatósági engedélyezési eljárás,
10. vízügyi és vízvédelmi hatósági engedélyezési eljárások,
11. mérésügyi és műszaki biztonsági hatósági engedélyezési eljárások,
12. a műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági 

engedélyezési eljárások,
13. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,
14. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,
15. területrendezési hatósági eljárások,
16. földmérési hatósági eljárások,
17. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,
18. hírközlési hatósági eljárások,
19. bányahatósági engedélyezési eljárások,
20. tűzvédelmi hatósági eljárások,
21. közegészségügyi hatósági eljárások,
22. veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésre vonatkozó katasztrófavédelmi 

engedélyezési eljárások,
23. azok az 1–22. pontban nem szereplő hatósági engedélyezési eljárások, amelyek az 1. § (1) bekezdése szerinti 

beruházás megvalósításához és használatbavételéhez és üzemeltetésének beindításához szükségesek,
24. az 1–23. pontban felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések módosítására irányuló hatósági eljárások.

A Kormány 143/2017. (VI. 9.) Korm. rendelete
a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a  nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12.  § (5)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  Alaptörvény 
15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
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1. §  A Modern Városok Program és az  Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló egyes 
beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű 
üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) a következő 9. §-sal egészül ki:
„9. § E rendeletnek a Modern Városok Program és az Árpád-ház Program keretében Székesfehérváron megvalósuló 
egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt 
jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 5/2017. (I. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 143/2017. (VI. 9.) 
Korm. rendelettel (a  továbbiakban: Módr1.) megállapított 1.  mellékletében foglalt táblázat 2. és 6. sorát a  Módr1. 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

2. §  A Rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

1. melléklet a 143/2017. (VI. 9.) Korm. rendelethez

 1.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 2. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(A) (B)

(1.) (Beruházás megnevezése) (Beruházás azonosító adatai)

„

2. Alba Aréna multifunkcionális csarnok 
megvalósítása, valamint az ahhoz kapcsolódó 
infrastruktúra-fejlesztések

– a multifunkcionális csarnok építése tekintetében 
a Székesfehérvár 020262/25 helyrajzi számon 
nyilvántartott ingatlan;
– multifunkcionális csarnok tartalék építési telke 
tekintetében a Székesfehérvár 020262/26 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlan;
– a multifunkcionális csarnok megvalósításához 
kapcsolódó fejlesztések tekintetében 
a Székesfehérvár 12219/1, 12219/9, 12219/10, 
12220/2, 12220/3, 14273, 14310, 14311, 14317, 
14318, 14319, 14439, 14444, 14446, 14447, 
020178/2, 020255, 020259/2 és 020177/10 helyrajzi 
számon nyilvántartott ingatlanok;
– a multifunkcionális csarnok megvalósításához 
kapcsolódóan egyéb közműfejlesztés és 
környezetrendezés tekintetében a Székesfehérvár 
9822/11, 9823/7, 9823/10, 12220/1, 14277, 14435/3, 
14463 és 020262/20 helyrajzi számon nyilvántartott 
ingatlanok

”
 2.  A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következő 6. sorral egészül ki:

(A) (B)

(1.) (Beruházás megnevezése) (Beruházás azonosító adatai)

„

6. Székesfehérvár – Börgönd repülőtér és ipari terület 
fejlesztése

Székesfehérvár 020430/12, valamint Aba 0238/4, 
0238/5, 0238/6, 0238/7, 0238/8, 0238/9, 0238/10, 
0238/11, 0238/12, 0238/13, 0238/14, 0238/15, 
0238/16, 0238/17, 0238/18, 0238/19, 0238/20 és 
0241 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok

”
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A földművelésügyi miniszter 31/2017. (VI. 9.) FM rendelete
a belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedések támogatásáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. §  A belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási 
és promóciós intézkedésekről, és a 3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 
1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet) alapján a  belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekhez (a  továbbiakban: program) pályázat útján európai uniós 
támogatás igényelhető.

2. § (1) A pályázónak a programot végrehajtó szervezet kiválasztása céljából lefolytatott versenyeztetési eljárás keretében 
– ha az nem tartozik a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény hatálya alá – legalább három ajánlatot kell 
bekérnie.

 (2) A  pályázónak a  végrehajtó szervezetre és annak kiválasztására vonatkozó dokumentumokat legkésőbb 
az  1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11.  cikkének (2)  bekezdése szerinti, az  Európai Bizottság 
(a  továbbiakban: Bizottság) végrehajtási jogi aktusáról való értesítés napjától számított negyvenöt naptári napon 
belül kell benyújtania a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) részére.

3. § (1) Az  1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben, valamint a  belső piacon és harmadik országokban 
megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 
1144/2014/EU európai parlament és tanácsi rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról 
szóló, 2015. október 7-i 2015/1831/EU végrehajtási bizottsági rendeletben (a  továbbiakban: 2015/1831/EU 
végrehajtási bizottsági rendelet) meghatározott tagállami feladatokat a  Kincstár látja el. A  kifizetéshez szükséges 
nyomtatványokat a Kincstár közleményben rendszeresíti.

 (2) Az  1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 14.  cikk (1)  bekezdése szerinti, a  11.  cikkben foglaltak 
alapján kiválasztott egyszerű programok keretében benyújtott pályázatok elfogadásáról, és a Bizottság végrehajtási 
jogi aktusába foglalt európai uniós forrásból történő támogatásról szóló tájékoztatást követően a Kincstár a program 
végrehajtására és annak finanszírozására szerződést köt a  pályázóval. Előleg igénylése esetén a  pályázó legkésőbb 
az  előlegfizetés iránti kérelem Kincstárhoz történő benyújtásával egyidejűleg – a  2015/1831/EU végrehajtási 
bizottsági rendelet 13. cikkében foglaltakra figyelemmel – a Kincstár javára szóló biztosítékot köteles nyújtani.

 (3) Az Európai Bizottság által elfogadott, (2) bekezdés szerinti pályázatok listáját a Kincstár a honlapján közzéteszi.

4. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

5. §  Ez a rendelet
a) a  belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó 

tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről, és a  3/2008/EK tanácsi rendelet hatályon kívül 
helyezéséről szóló, 2014. október 22-i 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,

b) a  belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet kiegészítéséről szóló, 2015. április 23-i 2015/1829/EU felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
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c) a  belső piacon és harmadik országokban megvalósított, mezőgazdasági termékekre vonatkozó 
tájékoztatásnyújtási és promóciós intézkedésekről szóló 1144/2014/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet alkalmazására vonatkozó szabályok megállapításáról szóló, 2015. október 7-i 2015/1831/EU 
végrehajtási bizottsági rendelet

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

6. §  Hatályát veszti a  mezőgazdasági termékek harmadik országokban és belső piacon történő megismertetésével és 
promóciójával kapcsolatos intézkedésekről szóló 46/2005. (V. 23.) FVM rendelet.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 32/2017. (VI. 9.) FM rendelete
az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

A természet védelméről szóló 1996.  évi LIII.  törvény 85.  § (2)  bekezdés 3.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 4. és 9. pontjában meghatározott feladatkörömben 
eljárva – a  9–15. alcímben foglaltak tekintetében a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) 
Korm. rendelet 4. § 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – 
a következőket rendelem el:

1. A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 
20/1992. (XI. 6.) KTM rendelet módosítása

1. §  A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes területeinek fokozottan védetté nyilvánításáról szóló 20/1992. (XI. 6.) 
KTM rendelet 4. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park 
Igazgatóság” szöveg lép.

2. A Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló  
31/1993. (XII. 2.) KTM rendelet módosítása

2. §  A Háros-szigeti Ártéri-erdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 31/1993. (XII. 2.) KTM rendelet 3.  §-ában 
a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg 
lép.

3. A Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 4/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 
módosítása

3. §  A Peregi Parkerdő Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 4/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3. §-ában a „Budapesti 
Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

4. A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 
módosítása

4. §  A Rácalmási-szigetek Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 5/1996. (IV. 17.) KTM rendelet 3.  §-ában 
a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg 
lép.
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5. A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról szóló  
24/1996. (X. 9.) KTM rendelet módosítása

5. §  A Pilisi Tájvédelmi Körzet bővítéséről és egyes helyrajzi számainak módosításáról szóló 24/1996. (X. 9.) KTM rendelet 
4. §-ában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” 
szöveg lép.

6. A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendelet 
módosítása

6. §  A Rétszilasi-tavak Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 25/1996. (X. 9.) KTM rendelet 3. §-ában a „Budapesti 
Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

7. A Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 1/1997. (I. 8.) KTM rendelet módosítása

7. §  A Gellérthegy Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 1/1997. (I. 8.) KTM rendelet 3.  §-ában a  „Budapesti 
Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

8. A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet módosítása

8. §  A Sárvíz-völgye Tájvédelmi Körzet létesítéséről szóló 26/1997. (VIII. 1.) KTM rendelet 3.  §-ában a  „Budapesti 
Természetvédelmi Igazgatóság” szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság” szöveg lép.

9. A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelet 
módosításáról

9. §  A Bécsi-domb Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 14/2006. (III. 21.) KvVM rendelet Melléklet 3.  pont 
3.1.1.  alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának” szövegrész helyébe az 
„az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.

10. Az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/2006. (III. 21.) KvVM rendelet 
módosítása

10. §  Az Ikva-patak menti Természetvédelmi Terület létesítéséről szóló 15/2006. (III. 21.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 
3.2.1.  alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájának” szövegrész helyébe az 
„az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal” szöveg lép.

11. A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről szóló 14/2007. (III. 30.) 
KvVM rendelet módosítása

11. §  A Belsőbárándi-tátorjános természetvédelmi terület létesítéséről szóló 14/2007. (III. 30.) KvVM rendelet Melléklet 
3. pont 3.2.2. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes regionális irodájával” szövegrész helyébe 
az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatallal” szöveg lép.

12. A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról 
szóló 29/2007. (X. 6.) KvVM rendelet módosítása

12. §  A Sümegi Fehér-kövek természetvédelmi terület létesítéséről és erdőrezervátummá nyilvánításáról szóló 29/2007. 
(X.  6.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 3.  pont 3.1.1.  alpontjában és a  3.  pont 3.2.1.  alpontjában az „a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal illetékes területi irodájával” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró 
illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatallal” szöveg lép.



8606 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 86. szám 

13. A Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi 
kezeléséről szóló 34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosítása

13. §  A Babócsai Basa-kert természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről szóló 
34/2007. (X. 18.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.2.4. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes 
irodájának” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal” 
szöveg lép.

14. A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi 
kezeléséről szóló 73/2007. (X. 18.) KvVM rendelet módosítása

14. §  A Szarvasi arborétum természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról és természetvédelmi kezeléséről szóló 
73/2007. (X. 18.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.9. alpontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal regionális irodáját” 
szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatalt” szöveg lép.

15. A Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló  
159/2007. (XII. 27.) KvVM rendelet módosítása

15. §  A Nagycenki-hársfasor természetvédelmi terület védettségének fenntartásáról szóló 159/2007. (XII. 27.) 
KvVM  rendelet Melléklet 3.  pont 3.1.  alpont 3.1.5.  pontjában az „a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal illetékes 
regionális irodájának” szövegrész helyébe az „az örökségvédelmi hatóságként eljáró illetékes járási (fővárosi kerületi) 
hivatal” szöveg lép.

16. A Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési 
tervéről szóló 15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet módosítása

16. §  A Háros-szigeti ártéri erdő természetvédelmi terület bővítéséről és természetvédelmi kezelési tervéről szóló 
15/2009. (IX. 17.) KvVM rendelet Melléklet 3. pont 3.1.3. alpontjában a „Budapesti Természetvédelmi Igazgatósággal” 
szövegrész helyébe a „Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósággal” szöveg lép.

17. A Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet módosítása

17. §  Hatályát veszti a Duna-Ipoly Nemzeti Park létesítéséről szóló 34/1997. (XI. 20.) KTM rendelet 3. § (3) bekezdése.

18. Záró rendelkezések

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

A földművelésügyi miniszter 33/2017. (VI. 9.) FM rendelete
a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri rendeletek 
módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a  halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás 
egyes kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- 
és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –,
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a 2. alcím tekintetében a  pálinkáról, a  törkölypálinkáról és a  Pálinka Nemzeti Tanácsról szóló 2008.  évi LXXIII.  törvény 15.  § 
(2) bekezdésének a) és c) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. 
(VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az  élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008.  évi XLVI.  törvény 76.  § (2)  bekezdés 26. és 
30. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 
65. § 3. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. alcím tekintetében a  szőlőtermesztésről és a  borgazdálkodásról szóló 2004.  évi XVIII.  törvény 57.  § (1)  bekezdésének 
f )  pontjában, valamint a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1. és 2.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva,
a 7. alcím tekintetében a mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez 
kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (4)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás 
alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65. § 1. pontjában, meghatározott 
feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4. § 7. pontjában 
meghatározott feladatkörében eljáró Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben –,
a 8. alcím tekintetében a  szakképzésről szóló 2011.  évi CLXXXVII.  törvény 90.  § c)  pontjában kapott felhatalmazás alapján, 
a  Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1–3. és 6.  pontjában meghatározott 
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások 
igénylésének és kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az egyes állatbetegségek megelőzésével, illetve leküzdésével kapcsolatos támogatások igénylésének és 
kifizetésének rendjéről szóló 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 
33/2010. (XI. 25.) VM rendelet módosítása

2. §  Az országos pálinka- és törkölypálinka-versenyről, valamint az érzékszervi bírálók képzéséről szóló 33/2010. (XI. 25.) 
VM rendelet [a továbbiakban: 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet] 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A versenyre kizárólag
a) a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban: Jöt.) 3. § (1) bekezdés 5. pontja szerinti adóraktár 
engedélyese,
b) a  Jöt. 3. § (1) bekezdés 26. pontja szerinti jövedéki engedélyes kereskedő és a  Jöt. 3. § (1) bekezdés 28. pontja 
szerinti jövedéki kiskereskedő
nevezhet terméket.”

3. §  A 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„10.  § A  versenyre benevezni kizárólag a  Jöt. szerinti okmánnyal rendelkező terméket lehet. Az  okmány másolati 
példányát át kell adni a verseny rendezőjének.”

4. §  A 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet 16. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. § Sajátmárkás pálinka díjazásakor az eredményhirdetés során, valamint az oklevélen meg kell nevezni a főzést 
végző adóraktárat is.”

5. §  A 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet 9.  § (2)  bekezdésében a „kereskedő” szövegrész helyébe a „jövedéki engedélyes 
kereskedő és a jövedéki kiskereskedő” szöveg lép.

6. §  Hatályát veszti a 33/2010. (XI. 25.) VM rendelet
a) 1. § a) és b) pontja,
b) 2. §-ában az „ , amelynek lebonyolítására pályázni lehet” szövegrész,
c) 5–6. §-a,
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d) 11–13. §-a,
e) 29–30. §-a.

3. A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló  
52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet módosítása

7. §  A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. A szőlőfeldolgozás és a borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással 
történő lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet módosítása

8. §  A szőlőfeldolgozás és a  borkészítés során keletkező melléktermékek kivonásáról és támogatással történő 
lepárlásáról szóló 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet [a továbbiakban: 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet] 16. § (2) bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A támogatási kérelemhez mellékelni kell a következőket:)
„b) a  borászati melléktermékek lepárlására vonatkozóan a  jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény egyes 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: jövedéki vhr.) 1. melléklete 
szerinti adóraktári nyilvántartás másolatát azokra a  hónapokra vonatkozóan, amelyekben az  adott borászati 
melléktermékeket lepárolták,”

9. §  A 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet
a) 17.  § (5)  bekezdésében az „a jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól 

törvény (a  továbbiakban: Jöt.)” szövegrész helyébe az  „a jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Jöt.)” szöveg,

b) 20.  § (2)  bekezdésében az „a jövedéki termékek veszteségnormáiról szóló miniszteri rendelet” szövegrész 
helyébe az „a jövedéki vhr.” szöveg

lép.

10. §  Hatályát veszti a 70/2012. (VII. 16.) VM rendelet 16. § (2) bekezdés c) pontja.

5. A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) 
támogatásról szóló 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet módosítása

11. §  A szőlő- és gyümölcsös ültetvények műveléséhez nyújtott csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 
91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet [a továbbiakban: 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet] 1. § d) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) támogatási kérelem: a  mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és 
szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet [a  továbbiakban: 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet] 5.  § 
(1)  bekezdés a)  pontja szerinti éves, valamint b)  pontja szerinti negyedik negyedévre vonatkozó adóbevallási 
nyomtatvány részeként benyújtott mezőgazdasági csekély összegű támogatás iránti kérelem;”

12. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 1. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„d) támogatási kérelem: a  jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény (a  továbbiakban: jövedéki törvény) 82.  § 
(3) bekezdés a) pontja szerinti éves, b) pontja szerinti negyedik negyedévre vonatkozó, valamint c) pontja szerinti 
tizenkettedik hónapra vonatkozó adóbevallási nyomtatvány részeként benyújtott mezőgazdasági csekély összegű 
támogatás iránti kérelem;”

13. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer,
a) a 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként 
vagy
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b) a  341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5.  § (1)  bekezdés b)  pontja szerinti negyedik negyedéves adóbevallási 
nyomtatvány részeként
nyújtható be.”

14. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatási kérelem kizárólag a tárgyévet követő évben évente egyszer,
a) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés a) pontja szerinti éves adóbevallási nyomtatvány részeként,
b) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés b) pontja szerinti negyedik negyedéves adóbevallási nyomtatvány részeként 
vagy
c) a jövedéki törvény 82. § (3) bekezdés c) pontja szerinti tizenkettedik havi adóbevallási nyomtatvány részeként
nyújtható be.”

15. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 10. §-sal egészül ki:
„10.  § (1) E  rendeletnek a jövedéki adóval és az állattenyésztési támogatásokkal összefüggő egyes miniszteri 
rendeletek módosításáról szóló 33/2017. (VI. 9.) FM rendelettel [a  továbbiakban: 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet] 
megállapított 1. § d) pontját, 3. § b) pontját, 4. § (2) bekezdését, 5. § (1) bekezdését, 5. § (3) bekezdés e) pontját, 
6. § (1) bekezdését, valamint 2. és 3. mellékletét a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő 
ügyekben is alkalmazni kell.
(2) E rendeletnek a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelettel hatályon kívül helyezett 11. §-át a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben sem kell alkalmazni.”

16. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet a következő 11. §-sal egészül ki:
„11. § E rendeletnek a 4. § (1) bekezdése szerinti támogatási összeget a jövedéki törvény
a) 82.  § (3)  bekezdés a)  pontja szerinti éves és a  b)  pontja szerinti negyedik negyedéves bevallás részeként 
benyújtott támogatási kérelmek tekintetében a 2016. tárgyévtől kezdődően,
b) 82.  § (3)  bekezdés c)  pontja szerinti tizenkettedik havi bevallás részeként benyújtott támogatási kérelmek 
tekintetében a 2017. tárgyévtől kezdődően
kell alkalmazni.”

17. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

18. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

19. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet
a) 3.  § b)  pontjában a „jövedéki törvény 117.  §-a” szövegrész helyébe a „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet” 

szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdésében a  „jövedéki törvény 117.  §-ában” szövegrész helyébe a  „341/2007. (XII. 15.) 

Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében” szöveg,
c) 5.  § (3)  bekezdés e)  pontjában a „jövedéki adóról szóló 2016.  évi LXVIII.  törvény egyes rendelkezéseinek 

végrehajtásáról szóló NGM rendelet (a  továbbiakban: jövedéki vhr.) 79.  §” szövegrész helyébe a „341/2007. 
(XII. 15.) Korm. rendelet” szöveg,

d) 6.  § (1)  bekezdésében a  „jövedéki vhr.” szövegrész helyébe a  „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5.  § 
(4) bekezdése” szöveg,

e) 3.  mellékletében a „jövedéki törvény 117.  § (1)  bekezdésében” szövegrész helyébe a „341/2007. (XII. 15.) 
Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében” szöveg

lép.

20. §  A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet
a) 3.  § b)  pontjában a „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „jövedéki törvény 117.  §-a” 

szöveg,
b) 4.  § (2)  bekezdésében a  „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2.  § (2)  bekezdésében” szövegrész helyébe 

a „jövedéki törvény 117. § (1) bekezdésében” szöveg,
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c) 5. § (3) bekezdés e) pontjában a „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „jövedéki adóról 
szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet 
(a továbbiakban: jövedéki vhr.) 79. §” szöveg,

d) 6. § (1) bekezdésében a „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 5. § (4) bekezdése” szövegrész helyébe a „jövedéki 
vhr. 79. § (6) bekezdése” szöveg,

e) 3. mellékletében a „341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdésében” szövegrész helyébe a „jövedéki 
törvény 117. § (1) bekezdésében” szöveg

lép.

21. §  Hatályát veszti a 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 11. §-a.

6. A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló 
mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet 
módosítása

22. §  A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a  törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági 
csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet [a  továbbiakban: 78/2013. (IX. 10.) 
VM rendelet] 5. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A  támogatási kérelmet 2017. június 5. és július 10. között a  Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár) 
részére, a Kincstár által rendszeresített és a honlapján közzétett nyomtatványon kell postai úton benyújtani.”

23. §  A 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet
a) 4. § (1) bekezdésében a „2016. évre” szövegrész helyébe a „2017. évre” szöveg, a „30 millió” szövegrész helyébe 

a „40 millió” szöveg,
b) 4. § (3) bekezdésében a „2016. évre” szövegrész helyébe a „2017. évre” szöveg,
c) 6.  § (1)  bekezdésében a „Magyar Államkincstár (a  továbbiakban: Kincstár)” szövegrész helyébe a „Kincstár” 

szöveg
lép.

7. A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 
7/2015. (III. 11.) FM rendelet módosítása

24. §  A tenyészkoca állatjóléti támogatása igénybevételének feltételeiről szóló 7/2015. (III. 11.) FM rendelet 
[a továbbiakban: 7/2015. (III. 11.) FM rendelet] 1. § 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„7. tenyészkoca: az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) szerinti, a tárgynegyedév 
záró napját megelőző 365 napon belül fialt tenyészkoca és a tárgynegyedév záró napját megelőző 150 napon belül 
termékenyített tenyészkoca süldő;”

25. §  A 7/2015. (III. 11.) FM rendelet
a) 1. § 9. pontjában a „Sertés-ENAR rendeletben” szövegrész helyébe a „sertések jelöléséről, valamint Egységes 

Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendeletben (a  továbbiakban: 
Sertés-ENAR rendelet)” szöveg,

b) 2.  § (4)  bekezdésében az „az élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszerben (a  továbbiakban: FELIR)” 
szövegrész helyébe az „a FELIR-ben” szöveg

lép.

8. Az agrár szakképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet 
módosítása

26. §  Az agrár szaképesítések mestervizsga követelményeiről szóló 58/2016. (VIII. 25.) FM rendelet
a) 2.  melléklet I. rész 3.  pont 3.3.1.11. Jövedéki ügyintézés: alpontjában a  „Jövedéki adóról és a  jövedéki 

termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény” szövegrész helyébe 
a „Jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény” szöveg,
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b) 2.  melléklet I. rész 4.  pont 4.1.12. Jövedéki ügyintézés: alpontjában, 4.  pont 4.2.1.12. Jövedéki ügyintézés: 
alpontjában, 5.  pont 5.1.3. Szóbeli vizsgatevékenység alpont A) A  vizsgafeladat megnevezése: Szakmai 
szóbeli vizsgafeladat pontjában a  „jövedéki adóról és a  jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003.  évi CXXVII.  törvény” szövegrész helyébe a  „jövedéki adóról szóló 2016.  évi 
LXVIII. törvény” szöveg

lép.

9. Záró rendelkezés

27. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) E rendelet 2–10., 12., 14., 16., 18., 20. §-a 2017. július 1-jén lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter

1. melléklet a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelethez
„1. számú melléklet a 148/2007. (XII. 8.) FVM rendelethez

A B C D

1. 2015–20

2. Technikai kód
Támogatási jogcím (állatbetegség 

megnevezése)
Támogatható állatfajok

Támogatható költségek maximális, áfát 

nem tartalmazó értéke forintban, szolgáltatási 

egységenként, amely tartalmazza a felhasznált 

eszközök, állatgyógyászati készítmények,  

továbbá a mintaküldés költségeit

3. A001 Szarvasmarha-tuberkulózis szarvasmarha, bivaly, 
szarvasfélék

Allergiás bőrpróba:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft

4. A002 Szarvasmarha-brucellózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

5. A003 Enzootiás 
szarvasmarha-leukózis

szarvasmarha Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

6. B002 IBR/IPV szarvasmarha, bivaly Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:  
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagy létszámú állattartó telep:  
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa, VN: 1120 Ft, PCR: 5500 Ft
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7. A004 Juh/Kecske Brucellózis  
(Brucella melitensis)

juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft 

8. A005 Aujeszky-féle betegség sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa, VN: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

9. B003 Salmonella pullorum házityúk Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
500 Ft

10. B004 Salmonella gallinarum házityúk Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
500 Ft

11. A006 Klasszikus sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1540 Ft, PCR: 5500 Ft

12. B005 Afrikai sertéspestis sertés, vaddisznó Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
9800 Ft 

13. B006 Sertések hólyagos betegsége sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1260 Ft, VN: 2000 Ft, PCR: 5500 Ft

14. A007 Madárinfluenza valamennyi madárfaj Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–100. egyed: 140 Ft
minden további egyed: 28 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat:
HAG próba: 840 Ft, RT PCR: 5500 Ft
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15. B007 Kéknyelv betegség szarvasmarha, juh, kecske, 
bivaly

Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:  
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagy létszámú állattartó telep:  
400 Ft/egyed/alkalom
Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1260 Ft, PCR: 5500 Ft

16. B008 Paratuberkulózis szarvasmarha, bivaly Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1500 Ft

17. A008 Szarvasmarhák szivacsos 
agyvelőbántalma vagy súrlókór

valamennyi emlős állatfaj Mintavétel: 3500 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Prion ELISA: 5600 Ft

18. B009 Campylobacteriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
7000 Ft

19. B010 Listeriosis valamennyi baromfi faj Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
11 200 Ft

20. A009 Szalmonellózis valamennyi gazdasági 
haszonállat

Immunizálás: 70 Ft/egyed/alkalom
Gyógykezelés: 7 Ft/egyed (csak 
a nemzeti ellenőrzési terv alá még nem 
tartozó állományok esetében)
Mintavétel: 7000 Ft/légtér/alkalom
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat 
(maximum: 21 000 Ft/légtér/alkalom): 
Salmonella kimutatása:  
6300 Ft/vizsgálat* Salmonella 
szerotipizálása: 7700 Ft/db
Broiler állományból izolált Salmonella 
törzs szerocsoport szűrővizsgálata:  
3500 Ft/db
H antigén meghatározása: 4900 Ft/db
Törzs vakcina eredetének vizsgálata: 
3500 Ft/db

21. A010 Sertés brucellózis sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

22. A011 PRRS sertés Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
Elisa: 1820 Ft, PCR: 5500 Ft
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23. C001 Kapcsolódó állat-egészségügyi 
szolgáltatás, gyógykezelés, 
immunizálás

baromfi, szarvasmarha,
sertés (tenyészkoca), 
házinyúl és
vemhes üsző

Szolgáltatási díj és anyagköltség: 
legfeljebb 4200 Ft/vágóhídra szállított 
állategység (ÁE)**
Legalább egyszer fialt koca után 
havonta 2100 Ft/egyed
Vemhes üsző esetén legfeljebb:  
2610 Ft/egyed/hó

24. B012 Myxomatózis elleni vakcinázás házinyúl Vakcinázás: 250 Ft/alkalom/vakcina

25. B013 Nyulak vérzéses betegsége 
(RHDV) elleni vakcinázás

házinyúl Vakcinázás: 250 Ft/alkalom/vakcina

26. E001 Takonykór (Malleus) egypatások Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
KK: 1000 Ft

27. E002 Lovak fertőző kevésvérűsége 
(FKV)

egypatások Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
AGID: 2500 Ft

28. F001 Kecskék arthritis-encephalitise 
(CAE)

kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

29. F002 Maedi-visna juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1000 Ft

30. F003 Mycoplasma agalactiae (kecske 
és juh fertőző elapasztása)

kecske (tenyészbak import, 
bejelentett mentesítés 
esetén)

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1450 Ft

31. F004 Chlamydophila abortus juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1400 Ft

32. F005 Juh/Kecske Brucellózis
(Brucella ovis)

juh, kecske Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 2100 Ft
2–5. egyed: 1400 Ft
minden további egyed: 560 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
1400 Ft
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33. F006 Lépfene ló, szarvasmarha, juh, kecske, 
bivaly

Immunizálás:
Kis létszámú állattartó telep:  
1400 Ft/egyed/alkalom
Nagy létszámú állattartó telep:  
400 Ft/egyed/alkalom

34. D001 Koi Herpes Virus (KHV) közönséges ponty, koi ponty Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
5500 Ft/pool (1 pool=5 egyed)

35. D002 Pontyfélék tavaszi virémiája 
(SVC)

közönséges ponty, koi ponty, 
fehér busa, pettyes busa, 
ezüstkárász, kárász, amur, 
szürke harcsa, compó

Mintavétel:
Gazdaságonkénti első egyed: 1500 Ft
2–30. egyed: 100 Ft
Laboratóriumi diagnosztikai vizsgálat: 
2300 Ft/pool (1 pool=5 egyed)

 * Egy vizsgálatnak 1 minta vagy gyűjtőminta vizsgálata számít, ahány szalmonelladúsítás történik, annyiszor 6300 Ft 
számolható el a szalmonellakimutatásra (napos állatokból 5 állat vizsgálata = 1 minta = 6300 Ft).
** Állategység:
– Szarvasmarha esetében az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési támogatásról 
szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 808/2014//EU 
bizottsági rendelet II. melléklete szerint: 6 hónapos kor alatt 0,4 ÁE, 6–24 hó között 0,6 ÁE, illetve 24 hónap felett 1 ÁE.
– Baromfi esetében (kivéve: pulyka) az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) nyújtandó vidékfejlesztési 
támogatásról szóló 1305/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alkalmazási szabályainak megállapításáról szóló 
808/2014//EU bizottsági rendelet II. melléklete szerint: egyéb baromfi: 0,003 ÁE.
– A pulyka esetében a  baromfi ágazatban igénybe vehető állatjóléti támogatások feltételeiről szóló 139/2007. (XI. 28.) FVM 
rendelet 1. számú melléklete szerint: 0,0067 ÁE.
– A házinyúl esetében az  átlagos állatsűrűség megállapításának szabályairól szóló 57/2015. (IV. 30.) VM rendelet 1.  melléklete 
alapján 0,002 ÁE.
Mintavételi eljárások esetében, amennyiben az  állatokat többféle betegség kapcsán szeretnék bevizsgálni, azt csak egyszeri 
vérvétellel lehet megtenni (többszörös vérvétel nem számolható el).”

2. melléklet a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelethez

A kistermelői élelmiszer-termelés, -előállítás és -értékesítés feltételeiről szóló 52/2010. (IV. 30.) FVM rendelet 
1. melléklet A. részében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

„20.
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 
71. § b) pontja szerinti bérfőzött párlat 
értékesítése

2 hl tiszta szesznek 
megfelelő párlat”

3. melléklet a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelethez

A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklet 5–6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik 
negyedéves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a  tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját 
képező számlaadatok [a mezőgazdaságban felhasznált gázolaj utáni jövedékiadó-visszatérítés feltételeiről és 
szabályairól szóló 341/2007. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a  szőlő- és 
gyümölcsös ágazatban felhasznált számlák alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve által igazolt]:
a) a számla száma;
b) a számla kelte;
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c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;
d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;
e) a visszatérítés alapját képző gázolaj mennyisége literben.
6. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik 
negyedéves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a  tárgyévi teljes jövedékiadó-visszatérítés alapját 
képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár).”

4. melléklet a 33/2017. (VI. 9.) FM rendelethez

A 91/2012. (VIII. 29.) VM rendelet 2. melléklet 5–6. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik 
negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-
visszatérítés alapját képező számlaadatok (a jövedéki törvény 117.  §-a szerinti, a  mezőgazdaságban felhasznált 
gázolaj utáni jövedékiadó-visszaigénylés alapján történő jövedéki adó visszaigényléséhez a  szőlő- és gyümölcsös 
ágazatban felhasznált számlák alapján a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve által igazolt):
a) a számla száma;
b) a számla kelte;
c) a számlákkal alátámasztott gázolaj-felhasználás éve;
d) a számlán feltüntetett gázolaj mennyisége literben;
e) a visszatérítés alapját képző gázolaj mennyisége literben.
6. Az éves adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a jövedékiadó-visszatérítés alapját képező, a negyedik 
negyedéves és a tizenkettedik havi adóbevallás részeként benyújtott igénylés esetén a tárgyévi teljes jövedékiadó-
visszatérítés alapját képező gázolaj 1 hektárra jutó mennyisége (liter/hektár).”

A földművelésügyi miniszter 34/2017. (VI. 9.) FM rendelete
a tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 
74/2016. (XI. 29.) FM rendelet és a tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak 
nyújtandó kivételes alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) 
FM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007. évi XVII. törvény 81.  § (5)  bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a  Kormány tagjainak feladat- és 
hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 65.  § 1.  pontban meghatározott feladatkörömben eljárva – a  Kormány 
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 4.  § 7.  pontban meghatározott feladatkörében eljáró 
Miniszterelnökséget vezető miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról 
szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosítása

1. §  A tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű támogatásáról szóló 74/2016. 
(XI.  29.) FM rendelet [a továbbiakban: 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet] 4.  § (4)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(4) A  (3)  bekezdés alkalmazásában minden megkezdett ötven anyajuh vagy anyakecske egyedszám alapján egy 
tenyészkos vagy egy tenyészbak után igényelhető támogatás.”

2. §  A 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet az alábbi 9. §-sal egészül ki:
„9.  § E  rendeletnek a  tenyészkos és tenyészbak tenyésztésbe állításának mezőgazdasági csekély összegű 
támogatásáról szóló 74/2016. (XI. 29.) FM rendelet módosításáról szóló 34/2017. (VI. 9.) FM rendelettel 
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[a  továbbiakban: 34/2017. (VI. 9.) FM rendelet] megállapított 4.  § (4)  bekezdését a  34/2017. (VI. 9.) FM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.”

2. A tejtermelőknek és az egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes 
alkalmazkodási támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet módosítása

3. §  A tejtermelőknek és az  egyéb állattenyésztési ágazatok gazdálkodóinak nyújtandó kivételes alkalmazkodási 
támogatás igénybevételének feltételeiről szóló 3/2017. (I. 23.) FM rendelet
a) 2.  § (3)  bekezdésében az  „adott egyedre anyatehén támogatás” szövegrész helyébe az  „adott egyedre 

2015. évtől kezdődően anyatehén támogatás” szöveg,
b) 3. § (2) bekezdésében a „március 1-jéig” szövegrész helyébe a „június 15-éig” szöveg
lép.

3. Záró rendelkezés

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

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  földművelésügyi miniszter
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IX. Határozatok Tára

A Kormány 1331/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a 2019. évi ISF Combat Games és a 2020. évi ISF Gymnasiade megrendezéséhez szükséges kormányzati 
intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a  Magyar Diáksport Szövetség 2019. évi ISF Combat Games (a  továbbiakban: Combat Games), valamint 

a 2020. évi ISF Gymnasiade (a továbbiakban: Gymnasiade) megrendezésére vonatkozó pályázat benyújtásával;
 2. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával – gondoskodjon 

a  Combat Games rendezési jogának elnyerése esetén a  megrendezéshez 2019. évben szükséges legfeljebb 
3000  eurónak megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül legfeljebb 101 millió Ft rendezési költség 
fedezetéül szolgáló forrás biztosításáról a  2019. évi központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezetben;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

 3. felhívja az  emberi erőforrások miniszterét, hogy – a  nemzetgazdasági miniszter bevonásával – gondoskodjon 
a Gymnasiade rendezési jogának elnyerése esetén a megrendezéshez 2019. évben szükséges legfeljebb 50 000 eurónak 
megfelelő forintösszegű jogdíj, valamint ezen felül a  2020. évben szükséges legfeljebb 163,275  millió Ft rendezési 
költség fedezetéül szolgáló forrás biztosításáról a  2019. és 2020. évi központi költségvetés Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezetben;

Felelős: emberi erőforrások minisztere
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: a 2019. és a 2020. évi központi költségvetés tervezése során

 4. felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon a  Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. útján a  Combat 
Games és a Gymnasiade lebonyolításához kapcsolódó turisztikai szempontok érvényesítéséről.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a pályázat elnyerése esetén azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1332/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) 
magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány
 1. egyetért a  II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) 

című rendezvény 2018. januári, budapesti helyszínű megrendezésével a  magyar V4 elnökség egyik kiemelt 
eseményeként;

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert és a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a  magas 
szintű rendezvény megszervezésével összefüggő koordinációs és szervezési feladatok ellátásának megkezdéséről 
egy erre a célra létesülő tárcaközi munkacsoport keretein belül, melynek vezetőit a két felelős miniszter jelöli ki;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: folyamatos
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 3. felhívja a Miniszterelnökséget vezető minisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjanak a kétnapos 
rendezvény részletes koncepciójának, költségvetési, finanszírozási tervének, ütemezésének és a  rendezvény 
lebonyolítása során követendő munkamegosztásnak a kidolgozásáról, és azt együttesen terjesszék elő a Kormány 
döntésére.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1333/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás elleni nemzeti kockázatértékelésről szóló intézkedési tervről

Kormány a pénzmosáshoz és a terrorizmus finanszírozáshoz kapcsolódó kockázatok feltárása és csökkentése érdekében
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  OECD mellett működő Pénzügyi Akciócsoport ajánlásai és 

metodológiája, az  Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága 2016. évi 
országjelentésének (a  továbbiakban: Moneyval jelentés) ajánlásai figyelembevételével, a  pénzügyi rendszerek 
pénzmosás vagy terrorizmusfinanszírozás céljára való felhasználásának megelőzéséről, a  648/2012/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról, valamint a  2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv és 
a 2006/70/EK bizottsági irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2015. május 20-i 2015/849/EU európai parlamenti 
és tanácsi irányelv (a  továbbiakban: Irányelv) 7.  cikkében előírtaknak való megfelelés érdekében az  Európai 
Koordinációs Tárcaközi Bizottság 34.1. Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport, valamint a  belügyminiszter, 
a  külgazdasági és külügyminiszter, az  igazságügyi miniszter és az  emberi erőforrások minisztere bevonásával 
dolgozza ki a nemzeti kockázatértékelésre és felülvizsgálatára vonatkozó módszertant;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 34.1. Pénzmosás Elleni 
Szabályozási Alcsoport, valamint a  belügyminiszter, a  külgazdasági és külügyminiszter, az  igazságügyi miniszter 
és az emberi erőforrások minisztere bevonásával, a Moneyval jelentés nemzeti kockázatértékelést érintő ajánlásai, 
valamint az  1.  pont szerint kidolgozott módszertan alapján, továbbá az  Irányelv 6.  cikkében meghatározott, 
az Európai Bizottság által publikálásra kerülő, határon átnyúló pénzmosás és terrorizmus finanszírozás kockázatait 
feltáró szupranacionális kockázatértékelés eredményei figyelembevételével vizsgálja felül a  2015 decemberében 
a nemzetgazdasági miniszter által jóváhagyott nemzeti kockázatértékelést;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. augusztus 1.

 3. felhívja a  belügyminisztert, hogy a  nemzetgazdasági miniszter, a  külgazdasági és külügyminiszter, az  igazságügyi 
miniszter és az  emberi erőforrások minisztere bevonásával hozzon létre szakértői munkacsoportot a  nyomozó 
hatóságok, a  vámhatóság, a  nemzetbiztonsági szolgálatok, a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott, 
a belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó szerv, valamint a terrorizmust elhárító szerv, a bíróságok 
és az  Országos Bírósági Hivatal részvételével; a  munkacsoport feladata a  2.  pontban meghatározott felülvizsgálat 
elvégzése a  bűnmegelőzési, bűnfelderítési, bűnüldözési szempontokra figyelemmel és az  ügyészi, valamint 
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a  bírói joggyakorlat ilyen irányú elemzésére kiterjedően, egyben javaslattétel a  pénzmosással és a  terrorizmus 
finanszírozással kapcsolatos kockázatok kezelésére;

Felelős: belügyminiszter
 nemzetgazdasági miniszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. augusztus 1.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  Európai Koordinációs Tárcaközi Bizottság 34.1. Pénzmosás Elleni 
Szabályozási Alcsoport bevonásával, valamint a  pénzmosás elleni szabályozásban kijelölt felügyeletet ellátó 
szervek, köztük a  pénzügyi szektor felügyeletét ellátó Magyar Nemzeti Bank részvételével hozzon létre szakértői 
munkacsoportot a 2. pontban meghatározott, a  felügyeleti tevékenység során felmerült tapasztalatok elemzésére, 
valamint az érintett szektorok jellemzőire koncentráló felülvizsgálat elvégzése céljából, és egyben tegyen javaslatot 
a pénzmosással és a terrorizmus finanszírozással kapcsolatos kockázatok kezelésére;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2017. augusztus 1.

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  belügyminiszter, a  külgazdasági és külügyminiszter, az  igazságügyi 
miniszter és az emberi erőforrások minisztere bevonásával a 2. pontban meghatározott felülvizsgálat eredményéről 
készítsen előterjesztést – amely tartalmazza a kockázatok kezeléséhez esetlegesen szükséges jogszabály-módosítási 
javaslatokat, valamint egyéb, jogalkotást nem igénylő intézkedéseket –, és azt nyújtsa be a Kormány számára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
 külgazdasági és külügyminiszter
 igazságügyi miniszter
 emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2017. szeptember 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1334/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiáról

A Kormány elfogadja a  számára bemutatott Digitális Kereskedelem-fejlesztési Stratégiát (a  továbbiakban: DKFS), és annak 
megvalósítása érdekében a következő feladatokat határozza meg:
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok 

összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos és a nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával 
dolgozza ki a DKFS nyomonkövetési rendszerét;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és 

megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. június 30.

 2. felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Központi Statisztikai Hivatal elnöke útján, a  DKFS első 
éves áttekintése során vizsgálja meg a  nemzetgazdasági miniszterrel együttműködve a  digitális kereskedelemhez 
kapcsolódó GDP, foglalkoztatás és belföldi értékesítés mérhetőségét hatékonyabbá tevő fogalomhasználat, 
kutatási-mérési programok szükségességét, és ennek fennállása esetén tegyen azokra javaslatot;

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
 nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. március 31.
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 3. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszterrel és a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos 
kormányzati feladatok összehangolásáért és megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztossal együttműködve 
vizsgálja meg a  DKFS-ben meghatározott, magyar kereskedők digitális piacra lépésének, a  fennálló digitális kereskedők 
piacbővítésének, a hagyományos kereskedők digitális kereskedővé válásának, kereskedők infokommunikációs technológia 
beszerzéseinek jelenlegi lehetőségeit és jövőbeli ösztönzési lehetőségeit, valamint készítse el és terjessze a Kormány elé 
a támogatás jelenlegi és lehetséges – hazai vagy egyéb fejlesztési forrásból megvalósítható – formáiról szóló jelentést;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 a Digitális Jólét Programjával kapcsolatos kormányzati feladatok összehangolásáért és 

megvalósításáért felelős miniszterelnöki biztos
Határidő: 2017. július 31.

 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  Miniszterelnökséget vezető miniszter, az  emberi erőforrások 
minisztere és a  nemzeti fejlesztési miniszter bevonásával vizsgálja meg a  DKFS-ben meghatározott elektronikus 
kereskedelem képzési program elindításának lehetőségét, valamint készítse el és terjessze a  Kormány elé a  hazai 
kereskedők digitális képességeinek fejlesztésére irányuló iskolarendszerű, valamint egyéb képzési programok 
megvalósítására vonatkozó intézkedési tervet;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 Miniszterelnökséget vezető miniszter
 emberi erőforrások minisztere
 nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. augusztus 31.

 5. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  nemzeti fejlesztési miniszter, az  igazságügyi miniszter és 
a  földművelésügyi miniszter bevonásával vizsgálja meg a  belföldi digitális kereskedőkre vonatkozó szabályozás 
fejlesztésének, jogkövetés segítésének, különösen a  belföldi digitális kereskedelemmel kapcsolatos adminisztratív 
terhek csökkentésének és a kereskedelem környezeti fenntarthatósága erősítésének lehetőségeit;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 igazságügyi miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2017. november 30.

 6. felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és a földművelésügyi miniszter bevonásával 
vizsgálja meg a belföldi lakosság belföldi digitális kereskedőktől való – elsősorban belföldi eredetű áru – vásárlására 
ösztönzésének, valamint a belföldi helyi termék forgalom digitális kereskedelemben történő növelésének lehetőségét.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 nemzeti fejlesztési miniszter
 földművelésügyi miniszter
Határidő: 2018. január 31.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1335/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
Magyarország 2017–2050 közötti Élelmiszergazdasági Koncepciójáról

A Kormány a  magyar élelmiszergazdaságban rejlő lehetőségek kihasználása, az  ágazat hosszú távú és kiegyensúlyozott 
fejlesztése érdekében
 1. elfogadja Magyarország 2017–2050 közötti Élelmiszergazdasági Koncepcióját (a  továbbiakban: Koncepció), és 

elrendeli annak közzétételét a kormányzati portálon;
Felelős: földművelésügyi miniszter
Határidő: azonnal
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 2. felhívja a  belügyminisztert, a  földművelésügyi minisztert, a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, 
a  nemzetgazdasági minisztert és a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  szakpolitikai intézkedések és stratégiai 
dokumentumok kidolgozása, valamint a  jogalkotási tevékenység során vegyék figyelembe a  Koncepcióban 
meghatározott célokat és feladatokat.

Felelős: belügyminiszter 
földművelésügyi miniszter 
Miniszterelnökséget vezető miniszter 
nemzetgazdasági miniszter 
nemzeti fejlesztési miniszter

Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1336/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a Nemzeti Bionika Program megvalósításáról

A Kormány
 1.  egyetért a  Nemzeti Bionika Programnak 1900,0 millió forint keretösszegben a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és 

Innovációs Alapból történő – 2017. július 1-jével kezdődő – a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 
(a továbbiakban: NKFI Hivatal) által a támogatási szerződésben meghatározott futamidejű támogatásával;

 2.  felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy – az  NKFI Hivatal elnökének bevonásával – intézkedjen 
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Semmelweis Egyetem és a Bionikai Innovációs Központ Nonprofit Korlátolt 
Felelősségű Társaság – mint kedvezményezettek – együttműködésében megvalósuló Nemzeti Bionika Program 
támogatása céljából a támogatási szerződés megkötése iránt.

Felelős:  Miniszterelnökséget vezető miniszter, az NKFI Hivatal elnöke útján
Határidő:  2017. június 30.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1337/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a Bionikai Innovációs Központ létrehozása elnevezésű projekt lezárásáról és a Bionikai Innovációs Központ 
létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012. (XI. 13.) Korm. határozat hatályon kívül 
helyezéséről

 1.  A  Kormány egyetért a  Bionikai Innovációs Központ létrehozása elnevezésű projekt (a  továbbiakban: Projekt) 
lezárásával és felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 
Hivatal elnökének bevonásával intézkedjen
a) a Projekt támogatásának 2017. június 30-ával történő lezárásáról – 2017. július 15-ig terjedő beszámolási 

kötelezettség mellett –,
b) a Projekt támogatására kötött támogatási szerződés megszüntetéséről, valamint
c) a fel nem használt támogatás visszafizetése és a támogatási szerződés vagy a vonatkozó jogszabályok alapján 

esetlegesen fennálló további visszafizetési kötelezettség érvényesítése iránt.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal 

elnöke útján
Határidő: 2017. június 30.
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 2.  Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
 3.  Hatályát veszti a  Bionikai Innovációs Központ létrehozásával kapcsolatos egyes feladatokról szóló 1493/2012.  

(XI. 13.) Korm. határozat.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1338/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények 
felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során 
alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

A Kormány egyetért azzal, hogy a  Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet, valamint a  Nemzeti 
Művelődési Intézet közfeladatai ellátásával összefüggésben – a feladatok jellegére tekintettel – a központi hivatalok 
és a  költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos 
intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat 10. pontjában foglaltakat nem kell alkalmazni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1339/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a Nigériát, Kelet-Afrikát és Jement sújtó éhínség enyhítése céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének 
Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról

A Kormány
 1. egyetért azzal, hogy Magyarország az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja (a továbbiakban: 

WFP) részére egyszeri rendkívüli felajánlást tegyen az  élelmiszerhiánnyal küzdő jemeni, nigériai, dél-szudáni, 
szomáliai és kenyai közösségek ellátására;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott felajánlás teljesítése érdekében 
gondoskodjon
a) a WFP javára történő befizetés teljesítéséhez szükséges 309 550 000 forint,
b) az  a)  alpontban meghatározott forrás felhasználásához kapcsolódó banki átutalási költségekre további  

1 052 470 forint,
azaz összesen 310 602 470 forint biztosításáról a Magyarország központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 
1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezet 7. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Nemzetközi 
tagdíjak és európai uniós befizetések alcím 1. Nemzetközi tagdíjak és kötelező jellegű, önkéntes hozzájárulások 
jogcímcsoport javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök



8624 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2017. évi 86. szám 

A Kormány 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről

A Kormány
 1. egyetért az Alkotmányvédelmi Hivatal szervezeti rendszerének megerősítésével;
 2. a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 4. melléklet 

2. pontja alapján jóváhagyja a Kvtv. 1. melléklet XIV. Belügyminisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 22. A  terrorellenes intézkedések megvalósításához kapcsolódó kiadások alcím legfeljebb 498,4 millió forint 
összeggel történő túllépését;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: azonnal

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon az  1.  pont szerinti cél megvalósításához szükséges 
források a  2018–2020. évi központi költségvetés XIV. Belügyminisztérium fejezet, 8. Alkotmányvédelmi Hivatal 
címen történő rendelkezésre állásáról
a) a 2018. évben egyszeri jelleggel 1101,3 millió forint,
b) a 2019. évben beépülő jelleggel legfeljebb 1629,9 millió forint,
c) a 2020. évben beépülő jelleggel további legfeljebb 528,6 millió forint
összegben. A forrás biztosítása során vizsgálni szükséges a szervezet tárgyév március 31-ei tartósan üres álláshelyei 
számát.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
 belügyminiszter
Határidő: a felmerülés ütemében, illetve az adott évi központi költségvetés tervezésekor

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről

A Kormány
 1. egyetért a  minimálbér- és a  garantált bérminimum-emelésnek a  gazdálkodásra gyakorolt közvetlen és közvetett 

hatásai okán, valamint a  piaci viszonyokhoz igazodó jövedelemszint biztosítása érdekében az  Emberi Erőforrások 
Minisztériuma tulajdonosi joggyakorlása alatt álló, egyes többségi állami tulajdonú gazdasági társaságoknál  
2017. január 1-jétől megvalósuló bérfejlesztés végrehajtásával;

 2. az 1. pontban meghatározott cél megvalósítása érdekében felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi 
erőforrások miniszterével együttműködve gondoskodjon
a) a 2017. évben 727,0 millió forint,
b) a 2018. évben 1225,0 millió forint,
c) a 2019. évtől – bázisba épülő jelleggel – 1607,0 millió forint
költségvetési forrás biztosításáról a  központi költségvetésről szóló törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma 
fejezet 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 28. Gazdasági társaságok által ellátott feladatok támogatása alcím 
javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: az a) pont tekintetében 2017. június 30.
 a b) pont tekintetében a 2018. évi központi költségvetés végrehajtása során
 a c) pont tekintetében a 2019. évi központi költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1342/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról

A Kormány
 1. egyetért a hazai vízipar külpiaci tevékenységét elősegítő pályázati program elindításával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  pályázati program működtetésével összefüggésben 

az 1. pontban meghatározott cél elérése érdekében 100 millió forint összegű forrás biztosításáról a Magyarország 2017. évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert és a nemzetgazdasági minisztert, hogy a 2018. évi költségvetési törvény 
tervezése során gondoskodjanak 300 millió forint forrás biztosításáról a  Külgazdasági és Külügyminisztérium 
fejezetében;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter, külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: a 2018. évtől a központi költségvetési törvény tervezése során

 4. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy a belügyminiszter bevonásával, a szakmai stratégiai célkitűzésekkel 
összhangban és a meghatározásra kerülő súlyponti régiók figyelembevételével dolgozza ki a hazai vízipari vállalatok 
külpiaci tevékenységének fokozását elősegítő pályázati program működtetésének szabályait és feltételrendszerét;

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: 2017. június 30.

 5. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  belügyminiszter bevonásával készítsen a  Kormány részére 
jelentést a pályázati program működésének tapasztalatairól.

Felelős: külgazdasági és külügyminiszter, belügyminiszter
Határidő: 2018. február 28.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1343/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
Magyarország külképviseletei infokommunikációs hálózati kapcsolatainak tartós finanszírozásáról

A Kormány egyetért azzal, hogy Magyarország sikeres és hatékony diplomáciai tevékenységének folytatásához elengedhetetlen, 
hogy a  magyar külképviseletek biztonságos, gyors és stabil kommunikációs csatornán keresztül tarthassák a  kapcsolatot 
az  anyaországgal és egymással, ezért az  ezen a  területen megvalósult infokommunikációs fejlesztések megfelelő minőségű 
üzemeltetésének tartós biztosítása érdekében
 1. felhívja a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy a  külképviseleti hálózati szolgáltatások tartós és biztonságos 

üzemeltetése érdekében a 2017. évtől kezdődően legalább 5 éves időtartamra kössön szolgáltatási szerződést;
Felelős: külgazdasági és külügyminiszter
Határidő: azonnal

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1. melléklet XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára biztosítson 1882,9 millió forint forrást;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: felmerülés ütemében

 3. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pontban meghatározott feladat végrehajtása érdekében 
2018. évtől gondoskodjon – bázisba épülően – 1991,5 millió forint biztosításáról a  XVIII. Külgazdasági és 
Külügyminisztérium fejezet, 2. Külképviseletek igazgatása cím javára.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: 2018. évben felmerülés ütemében, 2019. évtől a költségvetés tervezése során

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek 
közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

A Kormány a  Magyarország 2017.  évi központi költségvetéséről szóló 2016.  évi XC.  törvény (a  továbbiakban: 
Kvtv.) 19.  § (1)  bekezdés a)  pontjában biztosított jogkörében eljárva elrendeli az  önkormányzati és az  állami 
szociális és köznevelési feladatellátásban bekövetkező változásokkal összefüggésben a  Kvtv. 1.  melléklet IX. Helyi 
önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A  helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak 
támogatása cím terhére, a  Kvtv. 1.  melléklet XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet javára összesen 
452 381 694 forint egyszeri átcsoportosítását az 1. melléklet szerint.

Felelős: nemzetgazdasági miniszter 
belügyminiszter 
emberi erőforrások minisztere

Határidő: azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozathoz

IX. Helyi önkormányzatok támogatásai
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

forintban
Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím K I A D Á S O K (+/-) következő

csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

IX.  Helyi önkormányzatok támogatásai

1 A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

334395 2 A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

K5 egyéb működési célú kiadások -277 124 145

334406 3

K5 egyéb működési célú kiadások -175 257 549

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer 

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 

K1 Személyi juttatás 132 770 063

K2
26 620 723

334484 18 Klebelsberg Központ 

K1 Személyi juttatás -15 141 679

K2
-3 331 169

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

244234
3

K5 251 239 233

19 Szociális célú humánszolgáltatások

244201 1

K5 56 785 212

346473 8

K5 3 439 311

egyéb működési célú kiadások

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

egyéb működési célú kiadások

egyéb működési célú kiadások

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 

a Kormány hatáskörében
Költségvetési év: 2017.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

Államház-
tartási 
egyedi 

azonosító

A települési önkormányzatok egyes szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 
feladatainak támogatása

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 
adó

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi 
ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások
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forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- B E V É T E L A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása

forintban
Államház-

tartási Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás
egyedi szám szám szám cím cím előir. név név név cím cím (+/-) következő

azonosító csop. szám szám csop. név Kiemelt előirányzat évre 
szám név neve áthúzódó

hatása
XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma

2 Szociális és Gyermekvédelmi intézményrendszer 

334462 3 Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei 159 390 786

334484 18 Klebelsberg Központ -18 472 848

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

2 Normatív finanszírozás

244234
3 251 239 233

19 Szociális célú humánszolgáltatások

244201 1 56 785 212

346473 8 3 439 311

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra
Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

A támogatás folyósítása/zárolása (módosítása +/-) Összesen I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezetet irányító szerv időarányos
Állami Számvevőszék teljesítményarányos   
Magyar Államkincstár egyéb: azonnal 452 381 694 452 381 694
Nemzetgazdasági Minisztérium
* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

2 példány

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Az adatlap 5 példányban töltendő ki
1 példány

Köznevelési célú humánszolgáltatás és működési támogatás

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

1 példány

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű   

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    a.) a költségvetési évben egyszeri jellegű  

Szociális humánszolgáltatók részére biztosított szociális- és gyermekvédelmi 
ágazati pótlék, és egyéb ágazati bérrendezéssel összefüggő támogatások

Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása

1 példány
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A Kormány 1345/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-
átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

 1. Az  egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról 
szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat (a továbbiakban: Határozat) 2. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” 
oszlopának
a) 5. sorában a „Herman Ottó út felújítása” szövegrész helyébe az „útfelújítás” szöveg,
b) 11. sorában az „ingatlanvásárlás” szövegrész helyébe az „ingatlanvásárlás és ingatlanfelújítás” szöveg,
c) 15. sorában az „útfelújítás” szövegrész helyébe az „út- és járdafelújítás” szöveg,
d) 22. sorában az „épületének felújítása” szövegrész helyébe az „építése” szöveg,
e) 23. sorában az „óvoda fejlesztése” szövegrész helyébe az „önkormányzati épület fejlesztése” szöveg,
f ) 32. sorában a „felújítása” szövegrész helyébe a „megvásárlása” szöveg,
g) 35. sorában az „építési telkek kialakítása” szövegrész helyébe az „ingatlanvásárlás, építési telkek kialakítása” 

szöveg,
h) 39. sorában a „megvalósítása” szövegrész helyébe a „megvalósítása támogatásnyújtással” szöveg,
i) 45. sorában a „Pesterzsébeti híd fejlesztése” szövegrész helyébe a „Pesterzsébeti gyalogos és kerékpáros híd 

utasforgalmi, kereskedelmi és vendéglátó kiszolgáló egységekkel projekt megvalósítása” szöveg,
j) 49. sorában a „felújítása” szövegrész helyébe a „felújítása érdekében támogatás nyújtása” szöveg,
k) 50. sorában az  „ivóvízminőség javítási programhoz kapcsolódóan üzempróba lefolytatásának költségei” 

szövegrész helyébe az „önkormányzati utak helyreállítása” szöveg,
l) 51. sorában a  „műfüves focipálya kialakítása érdekében támogatás nyújtása” szövegrész helyébe 

a „sportfejlesztés” szöveg,
m) 53. sorában a „városközpont” szövegrész helyébe az „ingatlanvásárlás, városközpont” szöveg,
n) 54. sorában a  „fejlesztése” szövegrész helyébe az  „építése, eszközbeszerzés, bölcsőde kialakításához 

infrastruktúra fejlesztése” szöveg,
o) 58. sorában a „kazánház helyreállítása” szövegrész helyébe az „Általános Iskola és Tájház felújítása” szöveg,
p) 79. sorában az  „ingatlan belterületbe vonásának költségei” szövegrész helyébe a  „közvilágítás kiépítése” 

szöveg,
q) 88. sorában a „II. üteme” szövegrész helyébe a „II. üteme részben támogatás nyújtásával” szöveg
lép.

 2. A Határozat 3. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának
a) 3. sorában a „fürdőfejlesztés érdekében támogatás nyújtása” szövegrész helyébe a „fürdőfejlesztés” szöveg,
b) 11. sorában a  „rendszerek fejlesztése, közlekedésfejlesztés” szövegrész helyébe a  „rendszerek fejlesztése, 

optikai hálózat fejlesztése, közlekedésfejlesztés” szöveg
c) 14. sorában a „Szanki tó gátjának helyreállítása” szövegrész helyébe a „Szajki-tavak gátjának helyreállítása” 

szöveg,
d) 33. sorában az  „önkormányzati ingatlan felújítása” szövegrész helyébe a  „közmű- és önkormányzati 

ingatlanfejlesztések” szöveg,
e) 38. sorában az „út- és járdafelújítás” szövegrész helyébe az „út- és járdafelújítás, óvodai tálalókonyha felújítása” 

szöveg,
f ) 39. sorában az  „autóbusz-pályaudvar felújítása, belterületi útfejlesztése, Hánta közigazgatási területen 

művelődési ház felújítása” szövegrész helyébe a „belterületi útfejlesztés, Hánta városrészben művelődési ház 
felújítása” szöveg,

g) 52. sorában az „útfelújítás, szociális bérlakás állomány felújítása, sportcsarnok felújítása” szövegrész helyébe 
az „útfelújítás, csapadékvíz-elvezetés, szociálisbérlakás-állomány felújítása, sportcsarnok felújítása érdekében 
támogatás nyújtása, kamerarendszer bővítése, járdafelújítás, a  Batthyány-kastélyhoz tartozó kocsiszín 
felújítása” szöveg,

h) 57. sorában a  „gyógyfürdő fejlesztéséhez támogatás nyújtása” szövegrész helyébe a  „gyógyfürdő 
fejlesztéséhez kapcsolódó hiteltörlesztés” szöveg,

i) 60. sorában az „önkormányzati utak felújítása” szövegrész helyébe az „önkormányzati utak felújítása, óvoda 
épületenergetikai korszerűsítése” szöveg,

j) 61. sorában a „járdafelújítás, közterület-fejlesztés eszközbeszerzéssel” szövegrész helyébe az „utak, járdák, 
hidak helyreállítása, közterületen lévő pincefelületek egységesítése” szöveg,
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k) 70. sorában a  „művelődési- és sportcentrum kialakítása I. ütem” szövegrész helyébe a  „művelődési és 
sportcentrum kialakítása I. ütem – művelődési központ építése” szöveg,

l) 75. sorában a „ravatalozó újjáépítése” szövegrész helyébe a „ravatalozó újjáépítése, szállító jármű beszerzése” 
szöveg,

m) 77. sorában a „belterületi út fejlesztése” szövegrész helyébe a „belterületi út, járda, parkoló és buszmegálló 
fejlesztése” szöveg,

n) 79. sorában a „Szanki tó gátjának helyreállítása” szövegrész helyébe a „Szajki-tavak gátjának helyreállítása” 
szöveg,

o) 84. sorában az „önkormányzati intézmény energetikai célú felújítása” szövegrész helyébe az „önkormányzati 
intézmény energetikai célú felújítása, ivóvízgerinc kiépítése, útfelújítás, ingatlanvásárlás” szöveg,

p) 85. sorában az „óvoda felújítás, belterületi utak felújítása” szövegrész helyébe az „óvodafelújítás, belterületi 
utak felújítása és járdaépítés” szöveg

lép.
 3. A Határozat 4. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának

a) 3. sorában az „óvoda tetőszerkezetének javítása” szövegrész helyébe az „óvoda tetőszerkezetének felújítása, 
energetikai, fűtési rendszer korszerűsítése, hőszigetelés, napelemes rendszer bővítése, kül- és beltéri 
eszközök beszerzése, szabadtéri színpad és mini KRESZ-pálya építése” szöveg,

b) 16. sorában az „ingatlanvásárlás” szövegrész helyébe az „ingatlanvásárlás és ingatlanfelújítás” szöveg,
c) 19. sorában a  „Vásártér infrastruktúra-fejlesztés, útfelújítás” szövegrész helyébe a  „vásártér infrastruktúra-

fejlesztés területvásárlással” szöveg,
d) 33. sorában a „sportcsarnok és közösségi ház építés” szövegrész helyébe a „Csernai Pál Közösségi Központ 

megvalósítása” szöveg,
e) 38. sorában az „építési telkek közművesítése” szövegrész helyébe az „építési telkek közművesítése, útépítés” 

szöveg,
f ) 57. sorában az „önkormányzati fejlesztés” szövegrész helyébe az „ingatlanvásárlás” szöveg,
g) 70. sorában a „közös hivatal épületének korszerűsítése, belvíz elvezetés és területrendezés, hévízkút fúrása” 

szövegrész helyébe a „hévízkút fúrása” szöveg
lép.

 4. A Határozat 5. pontjában foglalt táblázat „Támogatási cél” oszlopának
a) 2. sorában a „járdafelújítás” szövegrész helyébe az „önkormányzati ingatlan felújítása” szöveg,
b) 7. sorában az „ingatlanvásárlás idősek otthona kialakítása érdekében” szövegrész helyébe az „ingatlanvásárlás, 

ingatlanfelújítás idősek otthona kialakítása érdekében” szöveg,
c) 10. sorában az „önkormányzati intézmények fejlesztése” szövegrész helyébe a „járdafelújítás” szöveg,
d) 21. sorában a „szabadidőpark fejlesztése” szövegrész helyébe az „ingatlanvásárlás, szabadidőpark fejlesztése” 

szöveg,
e) 50. sorában a „templomfelújításhoz támogatás nyújtása” szövegrész helyébe a „templomfelújítás” szöveg,
f ) 52. sorában a „belterületi útfelújítás” szövegrész helyébe a „járdafelújítás” szöveg,
g) 55. sorában az „óvodai tornaszoba kialakítása” szövegrész helyébe a „tornaszoba kialakítása” szöveg
lép.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Kormány 1346/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
az IKOP-1.1.0-15-2017-00029 azonosító számú („M8 autóút Körmend–Rábafüzes, országhatár szakasz  
2×1 sávos előkészítése és építése” című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról

A Kormány
 1.  egyetért az  IKOP-1.1.0-15-2017-00029 azonosító számú, „M8 autóút Körmend–Rábafüzes, országhatár szakasz  

2×1 sávos előkészítése és építése” című projekt (a továbbiakban: projekt) előkészítési költségeinek 1.  melléklet 
szerinti finanszírozásával,

 2.  egyetért a projekt támogatási szerződésének az 1. melléklet szerinti megkötésével,
Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: 2017. július 31.

 3.  felhívja a  nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a  kivitelező kiválasztására irányuló feltételes közbeszerzési eljárás 
során megismert, a  kivitelezésre vonatkozó árajánlatok alapján nyújtson be előterjesztést a  Kormány részére 
a projekt kivitelezéséhez szükséges források biztosítása érdekében.

Felelős: nemzeti fejlesztési miniszter
Határidő: a feltételes közbeszerzési eljárások lefolytatását követően azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1346/2017. (VI. 9.) Korm. határozathoz

A B C D E F G H

1.
Projekt azonosító 

száma
Projekt megnevezése Támogatást igénylő neve

Projekt támogatási 

intenzitása

Projekt Integrált 

Közlekedésfejlesztési 

Operatív Program 

keretében 

finanszírozandó 

támogatásának 

összege

(Ft)

Projekt le nem 

vonható, az 

Európai Unió felé 

el nem számolható 

általános forgalmi 

adó finanszírozását 

szolgáló forrása 

(Ft)

Jelenleg támogatott 

tartalom összköltsége 

(Ft)

Projekt rövid bemutatása

2.
IKOP-1.1.0-15-

2017-00029

M8 autóút 
Körmend–
Rábafüzes, 

országhatár 
szakasz 

2×1 sávos 
előkészítése és 

építése

NIF Nemzeti 
Infrastruktúra 

Fejlesztő 
zártkörűen 

működő 
Részvénytársaság

100% 5 097 200 000 528 455 500 5 625 655 500

A projekt keretében 28,9 km hosszú 
2×1 sávos (a jövőben 2×2 sávos 
gyorsforgalmi úttá fejleszthető) autóút 
építése tervezett a nyugat-dunántúli 
régióban (Vas megye), a 161+200–
190+114,7 kilométerszelvények között. 
A jelenleg támogatott tartalom a projekt 
előkészítése, amely magában foglalja 
nagyobb részben a területszerzési és 
régészeti, valamint kisebb mértékben 
egyéb előkészítéshez kapcsolható további 
feladatok elvégzését is.
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A Kormány 1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához, valamint hosszú távú működtetéséhez 
szükséges intézkedésekről

A Kormány
 1. egyetért a geszti Tisza-kastély és környezete örökségvédelmi szempontú, oktatási és kulturális célú rekonstrukciójával;
 2. az 1. pontban meghatározott célok elérése érdekében

a) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával 2017. évben 
gondoskodjon az 1. pontban megfogalmazott cél előkészítése (tervezés, örökségvédelmi hatástanulmányok) 
érdekében legfeljebb 100,0 millió forint többletforrás rendelkezésre állásáról a  Magyarország 2017.  évi 
központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC.  törvény 1. melléklet XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti 
kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím 88. Nemzeti Kastélyprogram jogcímcsoporton;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: a felmerülés ütemében

b) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter bevonásával 2018. évben 
gondoskodjon az  1.  pontban megfogalmazott cél megvalósítása érdekében legfeljebb 2100,0  millió 
forint, 2019.  évben további 200,0 millió forint forrás rendelkezésre állásáról a  központi költségvetés 
Miniszterelnökség fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: 2018. évben a felmerülés ütemében, 2019. évre vonatkozóan a 2019. évi költségvetési tervezés során

c) felhívja a nemzetgazdasági minisztert, hogy az emberi erőforrások minisztere bevonásával gondoskodjon arról, 
hogy a  geszti Tisza-kastélyban az  1.  pontban meghatározott célra a Magyarországi Református Egyház által 
működtetni kívánt feladatokhoz a szükséges források 2020–2024. közötti években évente legfeljebb 160,0 millió 
forint összegben rendelkezésre álljanak a központi költségvetés Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetében;
Felelős: nemzetgazdasági miniszter 

emberi erőforrások minisztere
Határidő: 2020–2024. évi költségvetés tervezése során

d) felhívja a  Miniszterelnökséget vezető minisztert, hogy a  kulturális örökség védett elemeivel érintett 
helyszíneken a műemlékvédelmi szempontokat a legmesszebbmenőkig érvényesítse.
Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter
Határidő: folyamatos

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1348/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a zabolai Mikes kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

A Kormány egyetért a zabolai Mikes kastély turisztikai célú fejlesztésével, ennek keretében a zabolai Mikes kastély rekonstrukciós 
munkálatai, angolparkjának látogathatóvá tétele, szálláskapacitás-bővítése megvalósításával, melynek érdekében
 1. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2017. évben szükséges 832 188,6 ezer forint 

költségvetési forrás több részletben történő biztosításáról és rendelkezésre állásáról a  Magyarország  
2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény 1.  melléklet LXV. Bethlen Gábor Alap fejezet,  
4. Nemzetpolitikai célú támogatások cím javára az alábbi megbontásban:
a) első részlet 481 793,0 ezer forint,
b) második részlet 219 000,5 ezer forint,
c) harmadik részlet 131 395,1 ezer forint;

Felelős: nemzetgazdasági miniszter
Határidő: az első részlet tekintetében 2017. június 30.
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 a második részlet tekintetében 2017. szeptember 15.
 a harmadik részlet tekintetében 2017. november 15.

 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy gondoskodjon a  2018. évben szükséges 43 798,2 ezer forint 
költségvetési forrás rendelkezésre állásáról a központi költségvetés LXV. Bethlen Gábor Alap fejezetben;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  2018. február 28.

 3. felhívja a  Kormány nemzetpolitikáért felelős tagját, hogy a  Bethlen Gábor Alap közreműködésével gondoskodjon 
az  1–2.  pont szerinti költségvetési támogatás biztosításáról a  Roy Chowdhury-Mikes Alapítvány mint 
Kedvezményezett részére.

Felelős:  a Kormány nemzetpolitikáért felelős tagja
Határidő:  az 1–2. pont szerinti források biztosítását követő 30 napon belül

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról

A Kormány
 1. egyetért a kárpátaljai közoktatási intézményekben magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatokat ellátó személyek, 

illetve a magyar nyelvű oktatási és nevelési feladatok megvalósítását segítők kiegészítő támogatásával;
 2. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  1.  pont szerinti célok megvalósítása érdekében a  2016. évi 

kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok terhére gondoskodjon 313,0 millió forint támogatás biztosításáról 
a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. melléklet 
XLII. A  költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen Gábor Alap 
támogatása alcím javára;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 3. egyetért a kárpátaljai magyar háziorvosok eszköz és infrastruktúra fejlesztését is magában foglaló támogatásával;
 4. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy a  3.  pont szerinti cél megvalósítása érdekében a  2016. évi 

kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok terhére gondoskodjon 285,7 millió forint biztosításáról  
a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása cím, 2. Bethlen 
Gábor Alap támogatása alcím javára;

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

 5. a Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja (Закарпатська область) együttműködésének és összehangolt 
fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztos kinevezéséről és feladatairól szóló 
1935/2015. (XII. 12.) Korm. határozatban (a továbbiakban: Korm. határozat) meghatározott feladatok nemzetpolitikai 
és nemzetstratégiai jelentőségére figyelemmel, egyetért a  Korm. határozat 2.  pontja szerinti feladatokhoz 
kapcsolódó – 1. melléklet szerinti – egyéb programok támogatásával;

 6. felhívja a  nemzetgazdasági minisztert, hogy az  5.  pont szerinti feladatok ellátásához a  2016. évi 
kötelezettségvállalással nem terhelt maradványok terhére gondoskodjon 275,1 millió forint kiegészítő forrás 
biztosításáról a Kvtv. 1. melléklet XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 42. Alapok támogatása 
cím, 2. Bethlen Gábor Alap támogatása alcím javára.

Felelős:  nemzetgazdasági miniszter
Határidő:  azonnal

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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1. melléklet az 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozathoz

Feladat Keretösszeg

2017. évi magyar nyelvoktatás Kijevben és Lembergben 40 000 000 Ft

A beregszászi ingyenkonyha finanszírozása 6 000 000 Ft

Ovi-Sport pályák kialakítása Kárpátalján 50 000 000 Ft

A Kárpátaljai Református Egyházkerület szociális konyhájának és pékségének 
(Diakónia) működési támogatása

7 000 000 Ft

Gulag Film 23 000 000 Ft
Termelői értékesítő szervezetek létrehozása Kárpátalján 30 000 000 Ft

Kárpátaljai Görögkatolikus Könyvmúzeum létrehozása 7 000 000 Ft

Beregszászi színészlakások létrehozása 20 000 000 Ft

A Magyar Konyha szakfolyóiratban egy kárpátaljai különszám megjelenítése 8 000 000 Ft

Osztrák–Magyar Monarchia írásban és képben című könyvsorozat Bukovina és 
Galícia kötetének, illetve a közvetlenül szomszédos területekről szóló részek 
(Máramaros, Bereg) ukránra fordítása

14 000 000 Ft

Magyarországot és a magyarság értékeit bemutató ajándékcsomagok eljuttatása 
a kárpátaljai általános iskolák első osztályos magyar nemzetiségű diákjai részére

21 580 000 Ft

Magyart mint idegen nyelvet oktató kárpátaljai tanárok továbbképzésének 
támogatása

4 000 000 Ft

Az Egán Ede vállalkozásfejlesztési program vállalkozói tanácsadó hálózatának 
felállítása

44 520 000 Ft

Összesen: 275 100 000 Ft

A Kormány 1350/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a Jánossomorja város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

A Kormány a  termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 11.  § (2) és (3)  bekezdésében foglaltakra 
figyelemmel beruházási célterületté nyilvánítja a  Jánossomorja város külterületén fekvő, az  ingatlan-nyilvántartás 
szerint 0158/53 helyrajzi számú földrészletet.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1351/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, 
megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során 
alkalmazandó eltérő intézkedésekről

A Kormány egyetért azzal, hogy a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, 
megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat
 1. 2.  pontjától eltérően a  határon túli műemlék-felújítási programra a  2017–2018. években a  központi költségvetési 

törvényben külön előirányzaton rendelkezésre álló forrás kerüljön támogatásként biztosításra azzal, hogy 
az a 2017–2018. években nem haladhatja meg a 250,0 millió forintot;
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 2. 4. pontjától eltérően a Rómer Flóris Terv lebonyolításával összefüggő, továbbá szakmai minőségbiztosítási és egyéb 
feladatainak ellátása céljára a  Teleki László Alapítvány számára a  2017–2018. években minden év február 28-ig 
a Rómer Flóris Terv számára rendelkezésre álló forrás 10%-a kerüljön biztosításra;

 3. 5.  pontjától eltérően a  Teleki László Alapítvány bevonásával a  Rómer Flóris Terv végrehajtásáról évenkénti 
rendszerességgel a tárgyévet követő július 31-ig kell beszámolni.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1352/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges 
megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény (a  továbbiakban: 

Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének  

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az igazságügyi minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A Kormány 1353/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló 
egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

A Kormány
 1. egyetért a  Magyarország és a  Koszovói Köztársaság között létrejött, az  elítélt személyek átszállításáról szóló 

egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) bemutatott szövegével;
 2. felhatalmazza az  igazságügyi minisztert vagy az  általa kijelölt személyt az  Egyezmény bemutatott szövegének  

– a megerősítés fenntartásával történő – végleges megállapítására;
 3. felhívja a külgazdasági és külügyminisztert, hogy az Egyezmény szövegének végleges megállapításához szükséges 

meghatalmazási okiratot adja ki;
 4. elfogadja az  Egyezmény kihirdetéséről szóló törvénytervezetet, és elrendeli az  Egyezmény szövegének végleges 

megállapítását követően annak az Országgyűléshez történő benyújtását. A törvényjavaslat előadójának a Kormány 
az igazságügyi minisztert jelöli ki.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 52/2017. (VI. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására 
adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 

hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására adandó 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 53/2017. (VI. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya, valamint a Botswanai Köztársaság Kormánya, az Ugandai Köztársaság 
Kormánya, a Gaboni Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya, São Tomé 
és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya és a Szenegáli Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú 
oktatási és kulturális együttműködési egyezmények létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya, valamint a  Botswanai Köztársaság Kormánya, az  Ugandai Köztársaság 

Kormánya, a Gaboni Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya, São Tomé és Príncipe 
Demokratikus Köztársaság Kormánya és a  Szenegáli Köztársaság Kormánya közötti kétoldalú oktatási és kulturális 
együttműködési egyezmények (a továbbiakban: Egyezmények) létrehozásával;

 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 
részt vevő személyeket kijelölje;

 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 
előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;

 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmények létrehozásához szükséges meghatalmazási 
okiratot adja ki;

 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 
hogy az  Egyezmények létrehozását követően az  Egyezmények szövegének végleges megállapítására való 
felhatalmazásról szóló határozatok tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 54/2017. (VI. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya közötti Oktatási és Kulturális 
Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Madagaszkári Köztársaság Kormánya közötti Oktatási és Kulturális 

Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 

hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására adandó 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

A miniszterelnök 55/2017. (VI. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, az elítélt személyek átszállításáról 
szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az igazságügyi miniszternek a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, az elítélt személyek átszállításáról 

szóló egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  igazságügyi minisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben – az  Egyezmény 

létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 56/2017. (VI. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kiadatásról szóló egyezmény 
létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az igazságügyi miniszternek a külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben tett előterjesztése alapján
 1. egyetértek a  Magyarország Kormánya és a  Marokkói Királyság Kormánya közötti, a  kiadatásról szóló egyezmény 

(a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az igazságügyi minisztert, hogy a tárgyalásokon részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az igazságügyi minisztert vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként előálló 

szövegtervezetet kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az  igazságügyi minisztert, hogy – a  külgazdasági és külügyminiszterrel egyetértésben – az  Egyezmény 

létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására való felhatalmazásról szóló határozat 
tervezetét haladéktalanul terjessze a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök

A miniszterelnök 57/2017. (VI. 9.) ME határozata
a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, 
Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

A nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló 2005. évi L. törvény 5. § (1) bekezdése szerinti hatáskörömben eljárva, 
az emberi erőforrások minisztere és a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
 1. egyetértek a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, 

Tudományos és Kulturális Egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) létrehozásával;
 2. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét, hogy – az érintett miniszterekkel egyetértésben – a tárgyalásokon 

részt vevő személyeket kijelölje;
 3. felhatalmazom az emberi erőforrások miniszterét vagy az általa kijelölt személyt, hogy a tárgyalások eredményeként 

előálló szövegtervezetet a kézjegyével lássa el;
 4. felhívom a  külgazdasági és külügyminisztert, hogy az  Egyezmény létrehozásához szükséges meghatalmazási 

okiratot adja ki;
 5. felhívom az emberi erőforrások miniszterét, a külgazdasági és külügyminisztert, valamint az igazságügyi minisztert, 

hogy az  Egyezmény létrehozását követően az  Egyezmény szövegének végleges megállapítására adandó 
felhatalmazásról szóló határozat tervezetét haladéktalanul terjesszék a Kormány elé.

  Orbán Viktor s. k., 
  miniszterelnök
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A miniszterelnök 58/2017. (VI. 9.) ME határozata
az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek 
felmentéséről és kinevezéséről

 1. A kormányközi vegyesbizottságok tagjainak és tisztségviselőinek kijelöléséről szóló 2118/2008. (VIII. 27.) Korm. határozat 
3. pont a) alpontja szerinti jogkörömben eljárva a külgazdasági és külügyminiszter előterjesztése alapján
Magyar Leventét
 1. a Magyar−Albán Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 2. a Magyar−Algériai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 3. a Magyar−Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
 4. a Magyar−Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
 5. a Magyar−Macedón Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 6. a Magyar−Montenegrói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 7. a Magyar−Thaiföldi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 8. a Magyar−Vallon Vegyes Bizottság,
dr. Mikola Istvánt
 1. a Magyar−Brandenburgi Vegyes Bizottság,
 2. a Magyar−Flamand Vegyes Bizottság,
 3. a Magyar−Hesseni Vegyes Bizottság,
 4. a Magyar−Türingiai Vegyes Bizottság,
dr. Szabó Lászlót
 1. a Magyar–Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság,
 2. a Magyar−Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 3. a Magyar−Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
 4. a Magyar−Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 5. a Magyar−Katari Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 6. a Magyar−Moldovai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 7. a Magyar−Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 8. a Magyar−Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
 9. a Magyar−Szaúdi Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
10. a Magyar−Szír Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
11. a Magyar−Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
12. a Magyar−Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnöki tisztségéből felmentem.

 2. Ezzel egyidejűleg
dr. Balogh Csabát
1. a Magyar−Algériai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2. a Magyar−Katari Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3. a Magyar−Koszovói Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
4. a Magyar−Üzbég Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
5. a Magyar−Vallon Vegyes Bizottság,
Bus Szilvesztert
1. a Magyar−Indonéz Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2. a Magyar−Thaiföldi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
Íjgyártó Istvánt
1. a Magyar–Bahreini Gazdasági Vegyes Bizottság,
2. a Magyar−Belorusz Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
3. a Magyar−Georgiai Gazdasági Együttműködési Kormányközi Bizottság,
4. a Magyar−Indiai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
5. a Magyar−Moldovai Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
6. a Magyar−Mongol Kormányközi Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
7. a Magyar−Szaúdi Gazdasági Együttműködési Kormányközi Vegyes Bizottság,
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8. a Magyar−Szír Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
9. a Magyar−Vietnami Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Mikola Istvánt
1. a Magyar−Albán Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
2. a Magyar−Bosznia-Hercegovinai Gazdasági Vegyes Bizottság,
3. a Magyar−Macedón Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
4. a Magyar−Montenegrói Gazdasági Együttműködési Vegyes Bizottság,
dr. Pana Petrát
1. a Magyar−Brandenburgi Vegyes Bizottság,
2. a Magyar−Flamand Vegyes Bizottság,
3. a Magyar−Hesseni Vegyes Bizottság,
4. a Magyar−Türingiai Vegyes Bizottság
magyar tagozata elnökévé nevezem ki.

 3. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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A Magyar Közlönyt az Igazságügyi Minisztérium szerkeszti.
A szerkesztésért felelős: dr. Salgó László Péter.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 4.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://www.magyarkozlony.hu 
honlapon érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Köves Béla ügyvezető.
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	A földművelésügyi miniszter 32/2017. (VI. 9.) FM rendelete
	az egyes természetvédelmi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

	A földművelésügyi miniszter 33/2017. (VI. 9.) FM rendelete
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	a II. Regionális Digitális Csúcstalálkozó (V4+ Európai Unió jövőjéről szóló miniszterelnöki csúcstalálkozó) magyarországi megrendezésével kapcsolatos feladatokról
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	A Kormány 1338/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a központi hivatalok és a költségvetési szervi formában működő minisztériumi háttérintézmények felülvizsgálatával kapcsolatos intézkedésekről szóló 1312/2016. (VI. 13.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő rendelkezésekről

	A Kormány 1339/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a Nigériát, Kelet-Afrikát és Jement sújtó éhínség enyhítése céljából az Egyesült Nemzetek Szervezetének Világélelmezési Programja részére fizetendő hozzájárulásról

	A Kormány 1340/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	az Alkotmányvédelmi Hivatal 2017. és 2020. év között megvalósuló létszámfejlesztéséről

	A Kormány 1341/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a 2018. évi költségvetés tervezése során jelzett, bérintézkedésekhez kapcsolódó többletigényekről

	A Kormány 1342/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról

	A Kormány 1343/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	Magyarország külképviseletei infokommunikációs hálózati kapcsolatainak tartós finanszírozásáról

	A Kormány 1344/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és a XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma költségvetési fejezetek közötti feladat és intézmény átadás-átvétel miatti előirányzat-átcsoportosításról

	A Kormány 1345/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	az egyes települési önkormányzatok feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításokról szóló 1818/2016. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról

	A Kormány 1346/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	az IKOP-1.1.0-15-2017-00029 azonosító számú („M8 autóút Körmend–Rábafüzes, országhatár szakasz 
2×1 sávos előkészítése és építése” című) projekt előkészítési költségeinek finanszírozásáról

	A Kormány 1347/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a geszti Tisza-kastély és környezetének rekonstrukciójához, valamint hosszú távú működtetéséhez szükséges intézkedésekről

	A Kormány 1348/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a zabolai Mikes kastély fejlesztéséhez szükséges forrás biztosításáról

	A Kormány 1349/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a Kárpátalján megvalósuló egészségügyi, kulturális és szociális célú programok támogatásáról

	A Kormány 1350/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a Jánossomorja város külterületén fekvő földrészlet beruházási célterületté nyilvánításáról

	A Kormány 1351/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a határon túli magyar vonatkozású épített kulturális örökség értékeinek feltárását, megóvását, megismertetését célzó Rómer Flóris Tervről szóló 1549/2015. (VIII. 7.) Korm. határozat végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről

	A Kormány 1352/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött kiadatási egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A Kormány 1353/2017. (VI. 9.) Korm. határozata
	a Magyarország és a Koszovói Köztársaság között létrejött, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 52/2017. (VI. 9.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és Ausztrália Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 53/2017. (VI. 9.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya, valamint a Botswanai Köztársaság Kormánya, az Ugandai Köztársaság Kormánya, a Gaboni Köztársaság Kormánya, a Kongói Demokratikus Köztársaság Kormánya, São Tomé és Príncipe Demokratikus Köztársaság Kormánya és a Szenegáli Köztársas

	A miniszterelnök 54/2017. (VI. 9.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Madagaszkári Köztársaság Kormánya közötti Oktatási és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 55/2017. (VI. 9.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, az elítélt személyek átszállításáról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 56/2017. (VI. 9.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Marokkói Királyság Kormánya közötti, a kiadatásról szóló egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 57/2017. (VI. 9.) ME határozata
	a Magyarország Kormánya és a Nepáli Szövetségi Demokratikus Köztársaság Kormánya közötti Oktatási, Tudományos és Kulturális Egyezmény létrehozására adott felhatalmazásról

	A miniszterelnök 58/2017. (VI. 9.) ME határozata
	az egyes kétoldalú gazdasági együttműködési kormányközi bizottságok magyar tagozati elnökeinek felmentéséről és kinevezéséről
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