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II. Tör vé nyek

2009. évi L.
tör vény

a fizetési meghagyásos eljárásról*

Az Or szág gyû lés a ter mé sze tes sze mé lyek és jog ké pes
szer ve ze tek nem vi ta tott pénz kö ve te lé se i nek gyor sabb és
ha té ko nyabb ér vé nye sí té se ér de ké ben a kö vet ke zõ tör -
vényt al kot ja:

Általános rendelkezések, a Polgári perrendtartás
alkalmazása

1.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás a köz jegy zõ ha -
tás kö ré be tar to zó, a pénz kö ve te lé sek ér vé nye sí té sé re szol -
gá ló egy sze rû sí tett pol gá ri nem pe res el já rás, mely re – ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik – a Pol gá ri per rend tar -
tás ról  szóló 1952. évi III. tör vény (a továb biak ban: Pp.)
sza bá lya it a pol gá ri nem pe res el já rás sa já tos sá ga i ból ere dõ 
el té ré sek kel kell meg fele lõen al kal maz ni. A fi ze té si meg -
ha gyá sos el já rás ra az egyes köz jegy zõi nem pe res el já rá -
sok ról  szóló 2008. évi XLV. tör vény ren del ke zé se it nem
le het al kal maz ni.

(2) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban a köz jegy zõ
a Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma rá nak (a továb biak -
ban: MOKK) a köz jegy zõk, va la mint a fe lek és az el já rás -
ban részt vevõ egyéb sze mé lyek ré szé re ren del ke zés re
álló, az in ter ne ten el ér he tõ or szá go san egy sé ges szá mí tás -
tech ni kai rend sze re (a továb biak ban: MOKK rend sze re)
hasz ná la tá val, gépi adat fel dol go zás sal jár el.

(3) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban a ki fe je zet ten
em be ri köz re mû kö dést nem igény lõ, e tör vény sze rin ti el -
já rá si cse lek mé nyek – ha azok meg té te lé nek tör vényi fel -
té te lei fenn áll nak – a MOKK rend sze re út ján az el já ró köz -
jegy zõ ne vé ben au to ma ti zál tan is vé gez he tõ ek.

2.  § A köz jegy zõ el já rá sa – mint pol gá ri nem pe res el já -
rás – a bí ró ság el já rá sá val azo nos ha tá lyú.

A fizetési meghagyás kibocsátásának esetei

3.  § (1) A pénz fi ze té sé re irá nyu ló, le járt kö ve te lés
– a (3) és (4) be kez dés ben fog lalt ki vé te lek kel – fi ze té si
meg ha gyás út ján is ér vé nye sít he tõ.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) Csak fi ze té si meg ha gyás út ján vagy a Pp.
127.  §-ában meg ha tá ro zott mó don ér vé nye sít he tõ a ki zá -
ró lag pénz fi ze té sé re irá nyu ló olyan le járt kö ve te lés,
amely nek a Pp. 24. és 25.  §-a sze rint szá mí tott össze ge az
egy mil lió fo rin tot nem ha lad ja meg, fel té ve, hogy

a) a kö te le zett nek van is mert bel föl di la kó he lye vagy
tar tóz ko dá si he lye, il let ve szék he lye vagy kép vi se le te
(a továb biak ban együtt: idé zé si cím) és

b) a pénz kö ve te lés nem mun ka vi szony ból, köz al kal -
ma zot ti jog vi szony ból, köz szol gá la ti jog vi szony ból, szol -
gá la ti jog vi szony ból, szö vet ke ze ti tag mun ka vi szony jel -
le gû jog vi szo nyá ból és a be dol go zói jog vi szony ból
(a továb biak ban együtt: mun ka vi szony) ered.

(3) Fi ze té si meg ha gyást nem le het ki bo csá ta ni, ha a kö -
te le zett nek nincs is mert bel föl di idé zé si címe.

(4) A mun ka vi szony ból szár ma zó pénz kö ve te lés irán ti
igény fi ze té si meg ha gyás út ján csak ak kor ér vé nye sít he tõ,
ha az ügy tár gya nem a jog vi szony ke let ke zé se, mó do su lá -
sa, meg szû né se vagy a mun ka vi szony ból szár ma zó kö te le -
zett sé gek nek a mun ka vál la ló ál tal tör tént vét kes meg sze -
gé se  miatt al kal ma zott jog kö vet kez mény, il let ve fe gyel mi
vét ség  miatt al kal ma zott jog kö vet kez mény.

(5) A (2) be kez dés ben fog lal tak nem zár ják ki, hogy
a fél igé nyét az Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács nak a kis 
ér té kû kö ve te lé sek eu ró pai el já rá sá nak be ve ze té sé rõl
 szóló 861/2007/EK ren de le té ben meg ha tá ro zott el já rás -
ban vagy vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban ér vé nye sít se.

Kizárás

4.  § (1) A köz jegy zõ nem jár hat el ab ban az ügy ben,
amely ben mint bíró a Pp.-nek a bíró ki zá rá sá ra vo nat ko zó
sza bá lyai sze rint nem jár hat na el.

(2) A MOKK el nö ke – az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter ren de le té ben meg ha tá ro zott ügyel osz tás rend jé nek ke -
re tei kö zött – hi va tal ból ügyel arra, hogy ki zárt köz jegy zõ
az el já rás ban ne ve gyen részt.

(3) A köz jegy zõ a MOKK el nö ké nek kö te les ha la dék ta -
la nul be je len te ni, ha vele szem ben ki zá rá si ok áll fenn;
a be je len tés el mu lasz tá sá ért vagy ké se del mes tel je sí té sé ért 
fe gyel mi és anya gi fe le lõs ség gel tar to zik.

(4) Ki zá rá si ok ész le lé se ese tén a ki zá rást a MOKK el -
nö ke hi va tal ból kez de mé nye zi.

(5) A ki zá rá si okot a fél is be je lent he ti. E be je len tés nek
az el já rás bár mely sza ká ban he lye van, a Pp. 13.  § (1) be -
kez dés e) pont ja alá tar to zó okot azon ban a fél a fi ze té si
meg ha gyá si ügy ben el já ró köz jegy zõ sze mé lyé nek is mert -
té vá lá sa után csu pán ak kor ér vé nye sít he ti, ha azt a fi ze té si
meg ha gyá si ügy ben el já ró köz jegy zõ sze mé lyé rõl  való tu -
do más szer zé se kor nyom ban be je len ti, avagy  valószínûsíti, 
hogy a be je len tés alap já ul szol gá ló tény rõl csak ezt köve -
tõen szer zett tu do mást és a ki zá rá si okot nyom ban be je len -
tet te.
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5.  § (1) Ha a köz jegy zõ az el já rás ban a vele szem ben
fenn ál ló ki zá rá si okot maga je len tet te be, vagy egyéb ként
a mel lõ zé sé hez hoz zá já rult, és a MOKK el nö ke sze rint
a ki zá rás nak he lye van, a MOKK el nö ke in téz ke dik az el -
já rás ra má sik köz jegy zõ ki je lö lé sé rõl; ilyen kor a ki zá rás
tár gyá ban kü lön ha tá ro za tot hoz ni nem kell.

(2) Ha

a) az (1) be kez dés ben fog lalt ese tek ben MOKK el nö ke
sze rint a ki zá rá si ok nem áll fenn, vagy

b) a ki zá rá si okot nem a köz jegy zõ je len tet te be, és ki -
zá rá sá hoz sem já rult hoz zá,

a ki zá rás ról a Pp. sza bá lya i nak meg fe le lõ al kal ma zá sá val
az érin tett köz jegy zõ szék he lye sze rint ille té kes he lyi bí ró -
ság nem pe res el já rás ban ha tá roz.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a MOKK el nö ke a ki zá rá si ügy ben ke let ke zett ira to kat
meg kül di a ki zá rás ról  való dön tés vé gett a bí ró ság nak.

(4) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a be je len tést az an nak el bí rá lá sá hoz szük sé ges ira tok kal
együtt a köz jegy zõ kül di meg a bí ró ság nak; ugyan így kell
el jár ni, ha a ki zá rást a MOKK el nö ke hi va tal ból kez de mé -
nye zi, és a köz jegy zõ a mel lõ zé sé hez nem já rult hoz zá.

(5) A (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ese tek ben a bí ró ság
hi va tal ból is in téz ked het az ira tok be szer zé se iránt.

(6) Ha a ki zá rá si okot nem maga a köz jegy zõ je len tet te
be, a nyi lat ko za tát a dön tés elõtt be kell sze rez ni.

(7) A bí ró ság ki zá rás tár gyá ban ho zott vég zé se el len
jog or vos lat nak he lye nincs.

(8) Ha a bí ró ság az el já rás ból a köz jegy zõt ki zár ta, az er -
rõl  szóló vég zést az el já ró köz jegy zõ ki je lö lé se vé gett
meg kül di a MOKK el nö ké nek; az el já ró köz jegy zõt
a MOKK el nö ke je lö li ki.

(9) A MOKK el nö ké nek e §-ban sza bá lyo zott in téz ke -
dé sei el len jog or vos lat nak he lye nincs.

6.  § (1) Az a köz jegy zõ, aki a vele szem ben fenn ál ló ki -
zá rá si okot maga je len tet te be, a be je len té sé nek elintézé -
séig az ügy ben nem jár hat el. Min den más eset ben az érin -
tett köz jegy zõ to vább ra is el jár hat, de a Pp. 13.  §-a (1) be -
kez dé sé nek a)–d) pont jai sze rin ti ki zá rá si ok ese té ben
a be je len tés el in té zé sé ig a fi ze té si meg ha gyást nem bo -
csát hat ja ki; ha ugyan az a fél ugyan ab ban az el já rás ban
a ki zá rás meg ta ga dá sa után tesz újabb be je len tést ugyan -
azon köz jegy zõ el len, ez a kor lá to zás sem ér vé nye sül.

(2) Ha a fél nyilván valóan alap ta la nul tesz ki zá rás ra irá -
nyu ló be je len tést, vagy ugyan ab ban az el já rás ban ugyan -
azon köz jegy zõ el len is mé tel ten alap ta lan be je len tést tesz,
õt a ki zá rást meg ta ga dó ha tá ro zat ban a bí ró ság pénz bír -
ság gal sújt hat ja.

7.  § (1) A MOKK el nö ké nek a ki zá rás sal és má sik köz -
jegy zõ ki je lö lé sé vel kap cso la tos jo ga it és kö te le zett sé ge it

a MOKK el nök he lyet te se is gya ko rol hat ja, il let ve tel je sít -
he ti.

(2) Ha a ki zá rá si okot a MOKK el nö ké vel, mint a fi ze té -
si meg ha gyá sos el já rás ban el já ró köz jegy zõ vel szem ben
je len tik be, vagy ha a ki zá rá si okot mind a MOKK el nö ké -
vel, mind el nök he lyet te sé vel kap cso lat ban be je len tet tek,
a ki zá rás és má sik köz jegy zõ ki je lö lé se ügyé ben a MOKK
szék he lye sze rint ille té kes he lyi bí ró ság jár el.

Illetékesség

8.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban a köz jegy zõ
az or szág egész te rü le té re ille té kes.

(2) Fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban ille té kesség ki kö -
té sé nek he lye nincs.

Ügyelosztás

9.  § (1) Az elekt ro ni kus úton elõ ter jesz tett fi ze té si meg -
ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel mek el osz tá sa a MOKK
rend sze ré nek al kal ma zá sá val au to ma ti ku san, a men te sí tés
ese tét ki vé ve a köz jegy zõi szék he lyek kö zött egyen lõ
arány ban tör té nik.

(2) A pa pír ala pon be nyúj tott és a szó ban elõ ter jesz tett
fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem foly tán in -
dult el já rás ban az a köz jegy zõ jár el, aki hez a fi ze té si meg -
ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met be nyúj tot ták, il let ve
aki nél a ké rel met elõ ter jesz tet ték. A ké rel met a fél a (4) be -
kez dés alap ján men te sí tett köz jegy zõt ki vé ve bár me lyik
köz jegy zõ nél be nyújt hat ja vagy elõ ter jeszt he ti.

(3) Ha a köz jegy zõ nél egy hé ten be lül az igaz ság ügyért
fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott nál több fi ze -
té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met nyúj ta nak be
pa pír ala pon, a köz jegy zõ – ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb
a be je len té si le he tõ ség meg nyíl tát kö ve tõ mun ka na pon
elõ ter jesz tett – ké rel mé re a MOKK el nö ke (el nök he lyet te -
se) egyes ügyek re vagy az ügyek meg ha tá ro zott cso port já -
ra há rom mun ka na pon be lül más köz jegy zõt je löl ki az el -
já rás le foly ta tá sa vé gett. A ké rel me ket a ki je lölt köz jegy zõ 
rög zí ti a MOKK rend sze rén, eb ben az eset ben a 26.  §
(1) be kez dé sé ben írt ha tár idõ a ké re lem nek a ki je lölt köz -
jegy zõ höz  való ér ke zé sé tõl szá mít.

(4) A köz jegy zõ a MOKK el nö ké tõl írás ban, az érin tett
idõ sza kot leg alább har minc nap pal meg elõ zõ en kér he ti,
hogy az ál ta la meg je lölt, leg alább öt na pos és éven te leg fel -
jebb hat van na pos fo lya ma tos idõ szak ra a fi ze té si meg ha -
gyá sos el já rás ban a köz re mû kö dés alól men te sít se. A
MOKK el nö ke (el nök he lyet te se) a ké rel met csak fon tos
ok ból, így kü lö nö sen az ügy fe lek ér de ke i nek vé del me és
a MOKK rend sze ré nek fo lya ma tos és biz ton sá gos mû köd -
te té se ér de ké ben ta gad hat ja meg. A köz jegy zõ a men te sí -
tés idõ sza ká ban és az azt meg elõ zõ ti zen öt nap ban új ügyet 
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nem kap, a fo lya mat ban lévõ ügyek ben pe dig – szük ség
ese tén – gon dos kod nia kell a he lyet te sí té sé rõl.

(5) A köz jegy zõ a MOKK rend sze ré ben rög zí ti a Pp.
13.  § (2) be kez dé se sze rin ti hoz zá tar to zó i nak és volt há -
zas tár sá nak a ne vét. Ha az ügy ben a fél vagy kép vi se lõ jé -
nek neve meg egye zik a köz jegy zõ vagy az ál ta la be je len -
tett sze mély ne vé vel, az ügyet a MOKK rend sze ré nek al -
kal ma zá sá val nem le het a köz jegy zõ re osz ta ni.

Beadványok

10.  § (1) A be ad vá nyo kat – ha e tör vény vagy az igaz -
ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le te más ként nem ren del -
ke zik – egy pél dány ban kell be nyúj ta ni. A be ad vá nyo kat
– a be ad vány szó ban tör té nõ elõ ter jesz tését ki vé ve – ûr la -
pon kell be nyúj ta ni, ha az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter
ren de le te az adott be ad vány ra ûr la pot rend sze re sít.

(2) Ha a be ad vá nyon a köz jegy zõi ügy szá mot fel tün te -
tik, azon az el já ró köz jegy zõ fel tün te té se nem szük sé ges.

(3) A költ ség ked vez mény irán ti ké re lem, az iga zo lá si
ké re lem, a kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti ké re lem,
rész let fi ze tés és fi ze tés re ha lasz tás en ge dé lye zé se irán ti
ké re lem, va la mint a fél be sza ka dás sal össze füg gõ be ad vá -
nyok ki vé te lé vel – ha e tör vény vagy e tör vény fel ha tal ma -
zá sa alap ján az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té -
ben más ként nem ren del ke zik – a be ad vá nyok hoz mel lék -
le te ket csa tol ni nem le het.

(4) A be ad vány hoz meg ha tal ma zás nem csa tol ha tó; azt
vagy ma gá ra a be ad vány ra kell rá ve zet ni, vagy a be ad -
vány nak tar tal maz nia kell a meg ha tal ma zott azon nyi lat -
ko za tát, hogy az ügy ben ér vé nyes és ha tá lyos írás be li
meg ha tal ma zás sal ren del ke zik. A fél a nem jogi kép vi se lõ -
nek adott meg ha tal ma zást a köz jegy zõ nél szó ban is elõ ter -
jeszt he ti.

11.  § (1) Az elekt ro ni kus úton be ad ványt ki zá ró lag erre
rend sze re sí tett ûr la pon le het be nyúj ta ni, és a be ad ványt

a) mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írás sal és mi nõ sí tett idõ -
bé lyeg zõ vel kell el lát ni vagy

b) a hi va ta los ira tok elekt ro ni kus kéz be sí té sé rõl és az
elekt ro ni kus tér ti ve vény rõl  szóló tör vény ben fog lalt, a ter -
mé sze tes sze mély hi va ta los ira ta i nak a hi va ta los szerv hez
tör té nõ elekt ro ni kus kéz be sí té sé re (be nyúj tá sá ra) vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint kell be nyúj ta ni.

(2) Elekt ro ni kus úton be ad ványt – a (4) be kez dés ben
fog lalt el té rés sel – úgy le het be nyúj ta ni, hogy a be ad vány
ada ta it an nak be nyúj tó ja

a) a MOKK rend sze ré be be vi szi és mi nõ sí tett elekt ro -
ni kus alá írás sal, va la mint mi nõ sí tett idõ bé lyeg zõ vel lát ja
el vagy

b) az (1) be kez dés b) pont ja sze rin ti eset ben leg alább
kö ze pes vagy ma gas biz ton sá gi szin ten tör té nõ azo no sí tás

mel lett az ügy fél ka pu ján be lép ve a MOKK rend sze ré be
be vi szi.

(3) A jogi kép vi se lõ vel ren del ke zõ fél és a jogi sze mély
fél be ad vá nyát ki zá ró lag elekt ro ni kus úton ter jeszt he ti elõ, 
ki vé ve, ha a 10.  § (3) be kez dé se alap ján be ad vá nyá hoz pa -
pír ala pú mel lék le tet csa tol.

(4) Az (1) be kez dés a) pont ja sze rint, vagy az (1) be kez -
dés b) pont ja sze rin ti eset ben az ügy fél kap un ma gas biz -
ton sá gi szin ten tör té nõ azo no sí tás mel lett be lép ve kell be -
nyúj ta ni

a) a jogi kép vi se lõ ál tal kép vi selt fél nek és a jogi sze -
mély nek a be ad vá nyát,

b) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ira ta i ba  való be te kin -
tés irán ti ké rel met, ha az egy nél több ügy ira ta i ba tör té nõ
be te kin tés re irá nyul.

(5) Azt, hogy a be ad vány elekt ro ni kus be nyúj tá sá ra
szol gá ló, e §-ban meg ha tá ro zott mó do kat és tech ni kai esz -
kö zö ket jog sze rû en al kal maz zák, vé lel mez ni kell.

12.  § (1) Az elekt ro ni kus úton be nyúj ta ni kí vánt be ad -
vány hi á nyos sá ga i ról a MOKK rend sze re tá jé koz tat ja az
elõ ter jesz tõ jét; a be ad vány ada ta i nak a MOKK rend sze ré -
be tör té nõ be vi te lé re ak kor ke rül sor, ha az elõ ter jesz tõ
a hi á nyo kat pó tol ja.

(2) A be ad vány ada ta i nak be vi te lé rõl an nak be nyúj tó ja
a MOKK rend sze rén ke resz tül, elekt ro ni kus úton au to ma -
ti ku san vissza iga zo lást kap. A vissza iga zo lás a be ad vány
tar tal mi ele me it, az adat be vi tel idõ pont ját, az ügy szá mot,
az el já ró köz jegy zõ ne vét és szék he lyét, va la mint ha a díj
– díj kö te les be ad vány ese tén – meg fi ze tés re ke rült, a díj
meg fi ze té sé rõl  szóló iga zo lást tar tal maz za. Díj kö te les be -
ad vány be ér ke zé si ide jé nek az ügy in té zé si ha tár idõ szá mí -
tá sa szem pont já ból azt a na pot kell te kin te ni, ami kor a dí -
jat a MOKK bank szám lá ján jó vá ír ták.

13.  § (1) A pa pír ala pú be ad vány – a köz re mû kö dés alól
men te sí tett köz jegy zõ ki vé te lé vel – bár me lyik köz jegy zõ -
nél be nyújt ha tó. Ha a fél a be ad vá nyá hoz mel lék le tet csa -
tol [10.  § (3) be kez dés], azt ki zá ró lag az el já ró köz jegy zõ -
nél nyújt hat ja be.

(2) E köz jegy zõ a be ad vány ada ta it ha la dék ta la nul, de
leg fel jebb há rom mun ka na pon be lül rög zí ti a MOKK
rend sze ré ben. A hi á nyok pót lá sá ra vo nat ko zó fel hí vást
a be ad vány ada ta it rög zí tõ köz jegy zõ ak kor is ki bo csát hat -
ja, ha az ügy ben nem õ jár el. Hi ány pót lá si fel hí vás ese tén
a ké rel met nem kell vissza ad ni a fél nek.

(3) Ha az ügy ben nem az a köz jegy zõ jár el, aki nél a be -
ad ványt elõ ter jesz tik, a be ad vány ada ta i nak a MOKK
rend sze ré ben tör té nõ rög zí té sé vel, au to ma ti ku san ke rül
meg kül dés re az el já ró köz jegy zõ nek.

(4) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben
meg ha tá ro zott, gépi úton fel dol goz ha tó és az ügy egye di
azo no sí tá sá ra al kal mas azo no sí tót tar tal ma zó pa pír ala pú
ûr la pon elõ ter jesz tett be ad ványt köz vet le nül a MOKK-
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hoz is be le het nyúj ta ni. Eb ben az eset ben a MOKK a be ad -
ványt a be ad vány ada ta i nak a MOKK rend sze ré ben tör té -
nõ rög zí té sé vel elekt ro ni kus úton ha la dék ta la nul meg kül di 
az el já ró köz jegy zõ nek.

(5) Ha a be ad vány ada ta it nem az el já ró köz jegy zõ rög -
zí ti a MOKK rend sze rén, az el já ró köz jegy zõ re vo nat ko zó
ügy in té zé si ha tár idõ a be ad vány ada ta i nak a MOKK rend -
sze ré ben tör té nõ rög zí té sé vel kez dõ dik meg.

(6) A 9.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben a ki -
je lölt köz jegy zõ nek a be ad vány ada ta it a ké re lem meg ér -
ke zé sét köve tõen ha la dék ta la nul, de leg fel jebb há rom
mun ka na pon be lül kell rög zí te nie a MOKK rend sze ré ben.

14.  § (1) Ha e tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, a jogi
kép vi se lõ ál tal nem kép vi selt fél a be ad vá nyát bár me lyik
köz jegy zõ nél szó ban is elõ ter jeszt he ti.

(2) A szó ban elõ ter jesz tett be ad vány ada ta it az a köz -
jegy zõ, aki nél azt elõ ter jesz tet ték, az eset le ges hi á nyok
pót lá sa után nyom ban rög zí ti a MOKK rend sze ré ben, és
er rõl iga zo lást ad; az iga zo lás ra a Pp.-nek (115–118.  §)
a jegy zõ könyv re vo nat ko zó sza bá lya it kell meg fele lõen
al kal maz ni. Ha az ügy ben nem az a köz jegy zõ jár el, aki nél 
a ké rel met elõ ter jesz tik, a ké re lem az ada ta i nak a MOKK
rend sze ré be tör té nõ rög zí té sé vel ke rül meg kül dés re az el -
já ró köz jegy zõ nek. A 13.  § (5) be kez dé sét eb ben az eset -
ben is meg fele lõen al kal maz ni kell.

(3) Ha a fél a hi á nyok pót lá sát a fi gyel mez te tés el le né re
is el mu laszt ja, a be ad ványt a MOKK rend sze ré ben hi á nyo -
san is rög zí te ni kell, a köz jegy zõ pe dig a MOKK rend sze -
rén ke resz tül írás ban hi ány pót lá si fel hí vást in téz a fél hez.
Iga zo lást eb ben az eset ben csak ak kor kell adni, ha
a  hiánypótlási fel hí vást nem a ké re lem elõ ter jesz tésekor
adja át a köz jegy zõ.

(4) A hi á nyok pót lá sá ra vo nat ko zó fel hí vást a ké re lem
ada ta it rög zí tõ köz jegy zõ ak kor is ki bo csát hat ja, ha az
ügy ben nem õ jár el.

(5) A be ad vány szó be li elõ ter jesz tésérõl – ki vé ve a fél
költ ség ked vez mény irán ti ké rel mét – kü lön jegy zõ köny -
vet ké szí te ni nem kell.

Kézbesítés

15.  § (1) A bel föl di idé zé si cím mel és bel föl di idé zé si
címû kép vi se lõ vel sem ren del ke zõ jo go sult a fi ze té si meg -
ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem elõ ter jesz tésével egy -
ide jû leg a Pp. 100/A.  § meg fe le lõ al kal ma zá sá val kö te les
bel föl di idé zé si címû kéz be sí té si meg bí zot tat meg je löl ni.

(2) Az (1) be kez dés ben fog lalt kö te le zett ség el mu lasz -
tá sa ese tén a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel -
met el kell uta sí ta ni, és az er rõl ren del ke zõ vég zést a jo go -
sult ré szé re hir det mény út ján kell kéz be sí te ni.

(3) Ha a kéz be sí té si meg bí zott meg je lö lé sé nek kö te le -
zett sé gét ered mé nye zõ, az (1) be kez dés ben fog lalt kö rül -
mé nyek az el já rás nak a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa
irán ti ké re lem elõ ter jesz tését kö ve tõ sza ka szá ban áll nak
be, és a jo go sult kéz be sí té si meg bí zot tat nem je lölt meg,
erre te kin tet tel hi ány pót lás el ren de lé sé nek vagy a jo go sult
kü lön fel hí vá sá nak nincs he lye, az ira tot ilyen eset ben hir -
det mény út ján kell a jo go sult nak kéz be sí te ni.

(4) Az ira tot hi ány pót lás el ren de lé se vagy a jo go sult kü -
lön fel hí vá sa nél kül hir det mény út ján kell kéz be sí te ni ak -
kor is, ha a kéz be sí té si meg bí zott nak az ira tok tény le ge sen
kéz be sít he tõk nem vol tak.

(5) Az (1)–(4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé sek az el -
já rás per ré ala ku lá sa ese tén nem érin tik a bí ró ság nak a Pp.
100/A.  §-ában meg ha tá ro zott fel ada ta it.

(6) Hir det mé nyi kéz be sí tés ese tén a köz jegy zõ
a MOKK hon lap ján a cím zett ne vét, utol só is mert idé zé si
cí mét, a hir det mé nyi úton kéz be sí ten dõ irat meg ne ve zé sét, 
az ügy szá mot és a hir det mény köz zé té te lé nek nap ját tar tal -
ma zó hir det ményt az zal a fel hí vás sal te szi köz zé, hogy
a kéz be sí ten dõ ira tot a cím zett bár me lyik köz jegy zõ nél
meg te kint he ti. Ha az ira tot a cím zett a hir det mény köz zé té -
te lé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül meg te kin ti, a meg te -
kin tés nap ján, min den más eset ben a hir det mény köz zé té -
te lét kö ve tõ ti zen ötö dik na pon kell az ira tot kéz be sí tett nek
te kin te ni.

16.  § (1) A fi ze té si meg ha gyás kéz be sí té sé re – ha e tör -
vény el té rõ en nem ren del ke zik – a Pp.-nek a ke re set le vél
kéz be sí té sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fele lõen
al kal maz ni. Ha a fi ze té si meg ha gyás alap ján a vég re haj tás
még nem in dult meg, a kéz be sí té si vé le lem meg dön té se
irán ti ké re lem a Pp. 99/A.  §-ának (1) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott ha tár idõn be lül ter jeszt he tõ elõ. A fi ze té si meg -
ha gyás a kö te le zett nek hir det mény út ján nem kéz be sít he -
tõ. A fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met, va la -
mint más be ad ványt kéz be sí te ni nem kell, an nak ada ta it
a fi ze té si meg ha gyás, il let ve a ké re lem alap ján ho zott
egyéb vég zés, ér te sí tés tar tal maz za.

(2) A je len lé võ fél nek nyom ban kéz be sít he tõ irat, va la -
mint a (3) be kez dés ben és az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter ren de le té ben meg ha tá ro zott ese tek ki vé te lé vel az ira to -
kat a MOKK rend sze rén ke resz tül, a hi va ta los ira tok kéz -
be sí té sé re vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok sze rint kell kéz -
be sí te ni, az így kéz be sí ten dõ pa pír ala pú ira to kat a MOKK 
rend sze re köz pon ti lag nyom tat ja ki és ké szí ti elõ a pos tai
kéz be sí tés re. A MOKK rend sze rén ke resz tül kéz be sí tett
ira tok kéz be sí té sé nek költ sé ge a MOKK rend sze re üze -
mel te té si költ sé ge i nek ré szét ké pe zi.

(3) Ha a jo go sult ezt a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa
irán ti ké rel mé ben kéri, a fi ze té si meg ha gyást ki zá ró lag
a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény
(a továb biak ban: Vht.) 31/D.  §-a sze rin ti vég re haj tói kéz -
be sí tés út ján kell kéz be sí te ni, a 32. és 33.  § ren del ke zé se it
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pe dig nem le het al kal maz ni. Eb ben az eset ben a vég re haj tó 
kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott dí ját a MOKK ré szé re
elõ le gez ni kell, és azt a MOKK a vég re haj tó nak át utal ja.
Az el lent mon dás elõ ter jesz tésre nyit va álló ha tár idõt at tól
az idõ pont tól kell szá mí ta ni, ami kor a jog erõs fi ze té si
meg ha gyást tar tal ma zó irat vég re haj tói kéz be sí té se a kü -
lön jog sza bály sze rint ered mé nye sen meg tör tént.

(4) A fél a be ad vá nyá ban kér he ti, hogy a ré szé re  szóló
ira tok a hi va ta los ira tok elekt ro ni kus kéz be sí té sé rõl és az
elekt ro ni kus tér ti ve vény rõl  szóló tör vény ben fog lalt, a hi -
va ta los szerv hi va ta los ira ta i nak kéz be sí té sé re vo nat ko zó
sza bá lyok sze rint, elekt ro ni kus úton ke rül je nek kéz be sí -
tés re.

(5) Vál lal ko zás és jogi kép vi se lõ vel ren del ke zõ fél ré -
szé re az ira to kat – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset
ki vé te lé vel – a hi va ta los ira tok elekt ro ni kus kéz be sí té sé rõl 
és az elekt ro ni kus tér ti ve vény rõl  szóló tör vény ben fog lalt,
a hi va ta los szerv hi va ta los ira ta i nak kéz be sí té sé re vo nat -
ko zó sza bá lyok sze rint, elekt ro ni kus úton kell kéz be sí te ni. 
Az elekt ro ni kus ira ton mi nõ sí tett elekt ro ni kus alá írást és
mi nõ sí tett idõ bé lyeg zõt kell el he lyez ni.

Egyéb általános szabályok

17.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban be avat ko -
zás nak és – a jog utód lás ese tét ki vé ve – per be hí vás nak, il -
let ve per be vo nás nak nincs he lye.

(2) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban a Pp. ha tár idõk
szá mí tá sá ról ren del ke zõ 104/A.  § (1) be kez dé sét al kal -
maz ni kell.

(3) A kéz be sí té si vé le lem meg dön té se irán ti ké re lem és
az iga zo lá si ké re lem tár gyá ban ho zott vég zést, va la mint az 
el uta sí tó vég zés el len elõ ter jesz tett fel leb be zést a ké rel met 
elõ ter jesz tõ fé len kí vü li fe lek nek meg kül de ni nem kell. Az 
el uta sí tó vég zés el len a ké rel met elõ ter jesz tõ fél fel leb bez -
het. Ha a jo go sult az igény pol gá ri el já rás út ján tör té nõ ér -
vé nye sí té sé re kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott ha tár -
idõ el mu lasz tá sa  miatt ter jeszt elõ iga zo lá si ké rel met, az
er rõl dön tõ jog erõs vég zés a per ben el já ró bí ró sá got nem
köti.

18.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban a fél meg -
hall ga tá sá nak nincs he lye, ki vé ve a be ad vány szó be li elõ -
ter jesz tését, a fél szó be li tá jé koz ta tá sát és a költ ség ked vez -
mény irán ti ké re lem tár gyá ban  való dön tés hez szük sé ges
meg hall ga tást. Egye bek ben ahol a Pp. meg hall ga tást em -
lít, ott ezen a fél írás be li nyi lat koz ta tá sát kell ér te ni.

(2) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban szü ne te lés nek és
fel füg gesz tés nek nincs he lye.

(3) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban bi zo nyí tá si el já -
rás le foly ta tá sá nak nincs he lye. Ez a ren del ke zés nem aka -
dá lyoz za a költ ség ked vez mény, va la mint a rész let fi ze tés

és fi ze tés re ha lasz tás en ge dé lye zé se irán ti ké re lem ala pos -
sá gá nak a köz jegy zõ ál ta li meg vizs gá lá sát.

(4) Ha e tör vény, vagy az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz -
ter ren de le te más ként nem ren del ke zik, a köz jegy zõ a ha -
tá ro za ta it és más ira ta it a MOKK rend sze rén ke resz tül ál -
lít ja elõ. A MOKK rend sze rén ke resz tül elõ ál lí tott és köz -
pon ti lag ki nyom ta tott jegy zõ könyv (iga zo lás), ak ta nyo -
mat és ha tá ro zat (ér te sí tés, vég re haj tá si lap) az el já ró köz -
jegy zõ ne vét, szék he lyét és bé lyeg zõ le nyo ma tá nak ké pét
tar tal maz za; az a köz jegy zõ alá írá sa nél kül hi te les.

(5) E tör vény, va la mint az e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott ren de le tek alap ján a köz jegy zõ, il let ve
a MOKK rend sze re ál tal elõ ál lí tott jegy zõ könyv (iga zo -
lás), ak ta nyo mat, ha tá ro zat (ér te sí tés, vég re haj tá si lap), az
ezek rõl ki ál lí tott hi te les ki ad mány köz ok irat. Ugyan ilyen
bi zo nyí tó erõ vel bi zo nyít ja a fe lek be ad vá nya i ról, va la -
mint a kéz be sí té si bi zo nyít vány ról (tér ti ve vény rõl) a köz -
jegy zõ vagy a MOKK rend sze re ál tal ké szí tett má so lat, il -
let ve ezen ira tok ról a rend szer be be vitt ada tok alap ján ké -
szí tett ok irat azt, hogy an nak tar tal ma az ere de ti ok ira té val
meg egye zik.

A fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelem

19.  § A fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met
írás ban, az erre rend sze re sí tett ûr la pon vagy szó ban kell
elõ ter jesz te ni.

20.  § (1) A ké re lem ben fel kell tün tet ni:
a) a fe lek nek, va la mint a fe lek kép vi se lõ i nek ne vét,

idé zé si cí mét és el já rás be li ál lá sát;
b) a kö ve te lés jog alap ját (a kö ve te lés alap já ul szol gá ló

jog vi szonyt és az ér vé nye sí te ni kí vánt jo got), va la mint
a kö ve te lés nek és já ru lé ka i nak össze gét;

c) a kö ve te lés alap já ul szol gá ló jog vi szony lét re jöt té -
nek és a kö ve te lés le jár tá nak idõ pont ját;

d) a kö ve te lés be azo no sí tá sá hoz szük sé ges ada to kat
(szám la tar to zás ese tén a szám la kel te és sor szá ma stb.);

e) a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sá ra irá nyu ló ha tá ro -
zott ké rel met.

(2) Pa pír ala pon be nyúj tott ké re lem ese tén a ké re lem ben 
fel kell tün tet ni az el já ró köz jegy zõ ne vét és szék he lyét.

(3) A ké re lem ben meg je löl he tõ a ter mé sze tes sze mély
kö te le zett szü le té si he lye és ide je, any ja neve, va la mint
adó azo no sí tó jele és sze mé lyi azo no sí tó ja; jogi sze mély,
jogi sze mé lyi ség nél kü li, jog ala nyi ság gal ren del ke zõ szer -
ve zet kö te le zett nyil ván tar tá si szá ma és adó szá ma. Az ûr -
lap tar tal maz za azt a tá jé koz ta tást, hogy ezek nek az ada -
tok nak a meg je lö lé se a kö ve te lés ké sõb bi vég re haj tá sát se -
gí ti elõ.

(4) A ké re lem ben rö vi den elõ le het adni az ér vé nye sí te -
ni kí vánt jog alap já ul szol gá ló té nye ket, és meg le het je löl -
ni azok bi zo nyí té ka it. A Pp. 167.  § (3) be kez dé sé nek al kal -
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ma zá sa ese tén azon ban a tanú sze mé lyi ada ta it kü lön la pon 
sem kell be je len te ni, eb ben az eset ben a tanú zár tan ke ze -
len dõ ada ta it a ké re lem nem tar tal maz za.

(5) A ké re lem ben meg je löl he tõ per ré ala ku lás ese té re
a per ben ille té kes bí ró ság azok kal az ada tok kal együtt,
ame lyek bõl a bí ró ság ha tás kö re és ille té kessége meg ál la -
pít ha tó.

(6) A ké re lem ben nyi lat koz hat a jo go sult ar ról, hogy
a fi ze té si meg ha gyás vég re haj tói kéz be sí té sét kéri. Eb ben
az eset ben a vég re haj tó kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott dí ját a MOKK ré szé re elõ le gez ni kell, és azt a vég re -
haj tói kéz be sí tés ese tén a MOKK a vég re haj tó nak utal ja
át, egyéb ként a jo go sult nak vissza fi ze ti.

(7) A ké re lem ben a jo go sult meg je löl he ti azt a bank -
szám la szá mot, ame lyen a kö ve te lés tel je sí té sét el fo gad ja.

(8) A ké re lem ben a jo go sult meg je löl he ti azt a bank -
szám la szá mot, amely re díj túl fi ze tés ese tén a kü lön bö zet
vissza uta lá sát vár ja.

21.  § (1) A ké re lem a kö te le zett el len fenn ál ló több kö -
ve te lés te kin te té ben, va la mint több kö te le zett el len fenn ál -
ló azo nos kö ve te lés te kin te té ben együt te sen is elõ ter jeszt -
he tõ, a Pp. 51.  § c) pont ját azon ban nem le het al kal maz ni.
Több kö te le zett el len fenn ál ló kö ve te lés ese té ben az egyes
kö te le zet te ket ter he lõ össze ge ket ha tá ro zot tan meg kell je -
löl ni, egye tem le ges kö te le zett ség ese té ben pe dig a ké re -
lem ben en nek té nyét kell fel tün tet ni. E ren del ke zé se ket
meg fele lõen kell al kal maz ni arra az eset re, ha a ké rel met
több jo go sult ter jesz ti elõ.

(2) Ha a jo go sult a pa pír ala pon be adott ké rel met nem az 
arra rend sze re sí tett ûr la pon ter jesz tet te elõ, vagy ha a fél az 
ûr la pot nem meg fele lõen töl töt te ki, õt a köz jegy zõ a ké re -
lem ada ta i nak a MOKK rend sze ré be tör té nõ be vi te le után
a hi á nyok pót lá sá ra hív ja fel.

(3) A ké re lem ben sze rep lõ ada tok he lyes sé gé ért a ké rel -
me zõ fe lel.

22.  § A fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem
elõ ter jesz tésének ugyan az a ha tá lya, mint a ke re set le vél
be adá sá nak.

Intézkedések a fizetési meghagyás kibocsátása iránti
kérelem alapján

23.  § (1) A köz jegy zõ a ké rel met nyom ban, de leg ké -
sõbb a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sá ra nyit va álló ha tár -
idõn be lül meg vizs gál ja an nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben,
hogy nem kell-e a fe let a hi á nyok pót lá sá ra fel hív ni,
nincs-e he lye az ügy át té te lé nek vagy a ké re lem hi va tal ból
tör té nõ el uta sí tá sá nak, és a szük sé ges in téz ke dé se ket meg -
te szi. Ha a köz jegy zõ a ha tár idõt el mu laszt ja, a ha tár idõ
utol só nap ját kö ve tõ mun ka na pon a MOKK rend sze re út -

ján a köz jegy zõ ne vé ben au to ma ti ku san ke rül nek meg té -
tel re a szük sé ges in téz ke dé sek.

(2) Ha nincs szük ség hi ány pót lás ra, nem kell el uta sí ta ni
a jogi kép vi se lõ vel el já ró fél ké rel mét an nak hi á nyos sá gai
 miatt, vagy a fél hi ány pót lá si kö te le zett sé gé nek ele get tett, 
és en nek ered mé nye ként a ké re lem al kal mas a fi ze té si
meg ha gyás ki bo csá tá sá ra, a köz jegy zõ a kö te le zett szer ve -
zet jog ké pes sé gé nek vagy an nak meg ál la pí tá sa ér de ké ben, 
hogy a kö te le zett el len he lye van-e fi ze té si meg ha gyás ki -
bo csá tá sá nak, té rí tés men te sen:

a) a jog ké pes ség gel ren del ke zõ szer ve ze tek nyil ván tar -
tá sá ba be te kint het, ab ból ada tot igé nyel het;

b) a kö ve te lés ér vé nye sí té sé re vo nat ko zó ira to kat sze -
rez het be bí ró ság tól, köz jegy zõ tõl, más ha tó ság tól vagy
szer ve zet tõl.

(3) A (2) be kez dés a) pont já ban fog lalt eset ben elekt ro -
ni kus nyil ván tar tás ban sze rep lõ ada tok igény lé sé re a köz -
jegy zõ a MOKK rend sze ré nek ilyen, au to ma ti zált szol gál -
ta tá sát ve szi igény be.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott in téz ke dé sek nek
az el já rás so rán szük ség ese tén bár mi kor he lye van. A Pp.
124.  §-a al kal ma zá sá nak egye bek ben nincs he lye.

Elutasítás

24.  § (1) A köz jegy zõ a ké rel met hi va tal ból vég zés sel
el uta sít ja, ha meg ál la pít ha tó, hogy

a) az el já rás ra a ma gyar köz jegy zõ (bí ró ság) jog ha tó sá -
ga tör vény, eu ró pai uni ós jog sza bály vagy nem zet kö zi
egyez mény ren del ke zé se alap ján ki zárt;

b) a jo go sult kö ve te lé sé nek ér vé nye sí té se más bí ró ság
vagy más ha tó ság ha tás kö ré be tar to zik, de a Pp.
129.  §-ának ren del ke zé se a szük sé ges ada tok hi á nyá ban
nem al kal maz ha tó;

c) a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sá nak a 3.  § vagy tör -
vény egyéb ren del ke zé se alap ján nincs he lye;

d) a fe lek kö zött ugyan ab ból a tény be li alap ból szár ma -
zó ugyan azon jog iránt köz jegy zõ vagy bí ró ság elõtt fi ze -
té si meg ha gyá sos el já rás vagy per már fo lya mat ban van
[Pp. 128.  §], il let ve an nak tár gyá ban a fi ze té si meg ha gyás
már jog erõ re emel ke dett vagy már jog erõs íté le tet hoz tak
[36.  § (1) be kez dés, Pp. 229.  §];

e) a fél nek nincs per be li jog ké pes sé ge (Pp. 48.  §);
f) a jo go sult a 15.  § (1) be kez dé se el le né re kéz be sí té si

meg bí zot tat nem je lölt meg, vagy a jo go sult a fi ze té si meg -
ha gyás hir det mé nyi kéz be sí té sét kéri;

g) a kö te le zett nek a meg ha gyást bel föl di cí men is mé -
tel ten nem le het kéz be sí te ni, mert meg halt (meg szûnt),
a be je len tett cí men is me ret len, vagy on nan is me ret len
hely re köl tö zött [(3) be kez dés];

h) a jo go sult kö ve te lé se idõ elõt ti vagy – az el évü lés
ese tét ide nem ért ve – bí rói úton nem ér vé nye sít he tõ;

i) kü lön jog sza bály az igény pol gá ri el já rás út ján tör té -
nõ ér vé nye sí té sé re ha tár idõt ál la pít meg,
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ia) amely ha tár idõ jog vesz tõ, és ezt a jo go sult el mu -
lasz tot ta,

ib) amely ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a fél iga zo lás sal
él het, és a jo go sult ezt a ha tár idõt el mu lasz tot ta, de iga zo -
lá si ké rel met nem ter jeszt elõ, vagy azt a köz jegy zõ el uta -
sít ja;

j) a jogi kép vi se lõ ál tal be nyúj tott ké re lem nem tar tal -
maz za a 20.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat vagy el mu lasz -
tot ták az el já rá si díj meg fi ze té sé re vo nat ko zó kö te le zett -
ség tel je sí té sét;

k) a jogi kép vi se lõ vel ren del ke zõ fél vagy a jogi sze -
mély fél ké rel mét nem elekt ro ni kus úton ter jesz tet te elõ, és 
a 10.  § (3) be kez dé sé ben és a 17.  § (3) be kez dé sé ben meg -
ha tá ro zott eset sem áll fenn; vagy

l) a jo go sult a hi ány pót lá si fel hí vást köve tõen a ki tû zött 
ha tár idõ alatt a ké rel met (an nak a szük sé ges ré szét) nem,
vagy is mé tel ten hi á nyo san nyúj tot ta be, és e miatt a ké re -
lem nem bí rál ha tó el.

(2) Ha a meg ha gyást a kö te le zett nek ha lá la  miatt vagy
azért nem le het kéz be sí te ni, mert a kö te le zett a be je len tett
cí men is me ret len, vagy on nan is me ret len hely re köl tö zött,
er rõl a jo go sul tat ér te sí te ni kell, és egy ide jû leg fel kell hív -
ni, hogy a kéz be sí tés hez szük sé ges ada to kat har minc na -
pon be lül je lent se be.

(3) Ha a jo go sult az ada to kat be je len ti, a kéz be sí tést is -
mé tel ten meg kell kí sé rel ni, és ha az is mét si ker te len, a ké -
rel met az (1) be kez dés g) pont ja alap ján el kell uta sí ta ni.

(4) Ha az ada to kat a jo go sult nem, vagy hi á nyo san je -
len ti be, a ké rel met az (1) be kez dés l) pont ja alap ján kell
el uta sí ta ni.

(5) A fi ze té si meg ha gyás irán ti ké re lem el uta sí tá sá ra
a Pp. 130.  §-ának (3) be kez dé sét meg fele lõen al kal maz ni
kell.

(6) A köz jegy zõ az (1) be kez dés d) pont já ban fog lal tak
meg ál la pí tá sa ér de ké ben in gye ne sen jo go sult elekt ro ni kus 
úton be te kin te ni a bí ró ság ügy lajst ro má ba; a köz jegy zõ az
ada to kat a MOKK rend sze rén ke resz tül au to ma ti ku san
igé nyel he ti. A bí ró ság biz to sít ja, hogy a nyil ván tar tá sá ban
a pe res ügyek a fe lek neve és címe, va la mint az ügy tár gya
sze rint is ke res he tõ ek le gye nek. A köz jegy zõ az (1) be kez -
dés d) pont já ban fog lal tak el len õr zé se cél já ból meg te kint -
he ti a MOKK rend sze ré ben a fi ze té si meg ha gyá sos ügyek -
rõl ke zelt ada to kat.

25.  § (1) A fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel -
met el uta sí tó vég zést kéz be sí te ni kell a jo go sult nak, a kö -
te le zett nek pe dig meg kell kül de ni; a kö te le zett pél dá nyá -
hoz csa tol ni kell a ké re lem má so la tát. A vég zés el len a jo -
go sult fel leb bez het; fel leb be zé sét a kö te le zett nek ész re vé -
te le zés re meg kül de ni nem kell.

(2) Ha a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met
el uta sít ják, a jo go sult a kö ve te lés ér vé nye sí té se vé gett vá -
lasz tá sa sze rint is mét fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán -
ti ké rel met ter jeszt het elõ, vagy a bí ró ság nál ke re se tet in -

dít hat, ille tõ leg kö ve te lé sét egyéb úton sza bály sze rû en ér -
vé nye sít he ti. Eb ben az eset ben a 3.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott kor lá to zás nem al kal maz ha tó.

(3) Ha a jo go sult a kö ve te lé sét a (2) be kez dés sze rint ér -
vé nye sí ti, ezt a fel leb be zé si jo gá ról  való le mon dás nak, ha
pe dig már fel leb be zést ter jesz tett elõ, de azt még jog erõ sen 
nem bí rál ták el, a fel leb be zés vissza vo ná sá nak kell te kin -
te ni.

(4) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a ké re -
lem be adá sá hoz fû zõ dõ jog ha tá lyok fenn ma rad nak, ha
a jo go sult a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti újabb
ké rel met vagy a ke re set le ve let a vég zés jog erõ re emel ke -
dé sét kö ve tõ har minc na pon be lül be nyújt ja vagy aján lott
kül de mény ként pos tá ra adja, ille tõ leg e ha tár idõn be lül kö -
ve te lé sét egyéb úton sza bály sze rû en ér vé nye sí ti. E ha tár -
idõ el mu lasz tá sa ese tén iga zo lás nak nincs he lye. A fi ze té si 
meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti újabb ké re lem ben hi vat koz -
ni kell a ké rel met el uta sí tó vég zés szá má ra, a ke re set le vél -
hez pe dig mel lé kel ni kell az el uta sí tó vég zést.

A fizetési meghagyás kibocsátása

26.  § (1) Ha a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké -
re lem hi va tal ból tör té nõ el uta sí tá sá nak vagy az ügy át té te -
lé nek nincs he lye, és ha nem kell a fe let a hi á nyok pót lá sá -
ra fel hív ni, vagy a fél a hi ány pót lá si kö te le zett sé gé nek ele -
get tett, a köz jegy zõ az el len fél meg hall ga tá sa (nyi lat koz -
ta tá sa) nél kül kö te les a fi ze té si meg ha gyást ki bo csá ta ni. A
köz jegy zõ a fi ze té si meg ha gyást leg ké sõbb a ké re lem be -
ér ke zé sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül – elekt ro ni kus
úton be adott ké re lem ese tén há rom mun ka na pon be lül –
pa pír ala pon bo csát ja ki. A köz jegy zõ a fi ze té si meg ha -
gyást elekt ro ni ku san bo csát ja ki és a hi va ta los ira tok elekt -
ro ni kus kéz be sí té sé rõl és az elekt ro ni kus tér ti ve vény rõl
 szóló tör vény ben meg ha tá ro zott mó don kéz be sít te ti a fél -
nek, ha e tör vény elekt ro ni kus kéz be sí tést ír elõ.

(2) A ha tár idõ be nem szá mít bele hi ány pót lá si fel hí vás
ese tén a hi ány pót lá si fel hí vás ki bo csá tá sá tól a hi á nyok
pót lá sá ig ter je dõ idõ, va la mint a ki zá rás, az iga zo lá si ké re -
lem és a költ ség ked vez mény irán ti ké re lem tár gyá ban  való 
dön tés hez szük sé ges idõ. Ha a ké re lem csak a hi á nyok pót -
lá sa után vá lik al kal mas sá a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá -
sá ra, a fi ze té si meg ha gyást a hi á nyok pót lá sá nak a MOKK
rend sze rén tör té nõ rög zí té sé tõl (elekt ro ni kus be ad vány
ese tén a be nyúj tás tól) szá mí tott két mun ka na pon be lül kell 
ki bo csá ta ni, ha az ügy in té zé si ha tár idõ bõl egyéb ként en -
nél ke ve sebb len ne hát ra.

(3) Ha a köz jegy zõ a ha tár idõt el mu laszt ja, a ha tár idõ
utol só nap ját kö ve tõ mun ka na pon a fi ze té si meg ha gyás
a tör vény ere jé nél fog va a MOKK rend sze re út ján a köz -
jegy zõ ne vé ben au to ma ti ku san ke rül ki bo csá tás ra.

(4) A köz jegy zõ elõ ze tes hoz zá já ru lá sá val a MOKK
rend sze re út ján az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
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idõn be lül a köz jegy zõ ne vé ben és fe le lõs sé gé re au to ma ti -
ku san ke rül ki bo csá tás ra a fi ze té si meg ha gyás. E ren del ke -
zést va la mennyi, a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás so rán
meg ho zan dó ha tá ro zat ra al kal maz ni le het, a költ ség ked -
vez mé nyek, az iga zo lá si ké re lem, a kéz be sí té si vé le lem
meg dön té se irán ti ké re lem, va la mint a rész let fi ze tés és fi -
ze tés re ha lasz tás en ge dé lye zé se irán ti ké re lem tár gyá ban
dön tõ ha tá ro zat ki vé te lé vel.

(5) A fi ze té si meg ha gyást a ké re lem tõl el té rõ en nem le -
het ki bo csá ta ni.

27.  § (1) A fi ze té si meg ha gyás nak tar tal maz nia kell:
a) az el já ró köz jegy zõ ne vét és szék he lyét, va la mint az

ügy szá mot;
b) a fe lek nek és kép vi se lõ ik nek ne vét és idé zé si cí mét;
c) a kö ve te lés jog alap ját, a kö ve te lés alap já ul szol gá ló

jog vi szony lét re jöt té nek és a kö ve te lés le jár tá nak idõ pont -
ját, va la mint a kö ve te lés össze gét és a kö ve te lés já ru lé ka i -
nak össze gét vagy mér té két;

d) a jo go sult ál tal a 20.  § (3)–(7) be kez dé se alap ján
meg je lölt ada to kat;

e) azt a meg ha gyást, hogy a kö te le zett a kö ve te lés nek
a meg ha gyás kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt nap alatt te -
gyen ele get, és az összeg sze rû en meg ha tá ro zott el já rá si
költ sé ge ket is fi zes se meg;

f) azt a tá jé koz ta tást, hogy a köz jegy zõ a meg ha gyás sal
ér vé nye sí tett kö ve te lés jog alap ját és az an nak bi zo nyí tá sá -
ra szol gá ló té nye ket ér dem ben e tör vény alap ján nem vizs -
gál ta, és a meg ha gyás ak kor vá lik jog erõs sé és vég re hajt -
ha tó vá, ha a kö te le zett ha tár idõ ben nem mond el lent;

g) azt a fi gyel mez te tést, hogy a kö te le zett – ha a kö ve -
te lést alap ta lan nak tart ja – a meg ha gyás el len a 28.  §, il let -
ve – ha azt e tör vény nem zár ja ki – a 32.  § sze rint el lent -
mon dás sal él het;

h) azt a fi gyel mez te tést, hogy ha a meg ha gyás kéz hez -
vé te le után a kö te le zett a kö ve te lést tel je sí ti, az el is me rés -
nek mi nõ sül, és eb ben az eset ben a meg ha gyás az el lent -
mon dás ra nyit va álló ha tár idõ utol só nap ját kö ve tõ na pon
jog erõ re emel ke dik.

(2) A fi ze té si meg ha gyást csak a kö te le zett ré szé re kell
kéz be sí te ni.

(3) A fi ze té si meg ha gyás kéz be sí té sé nek ugyan az a ha -
tá lya, mint a ke re set le vél kéz be sí té sé nek (Pp. 128.  §).

Ellentmondás

28.  § (1) A fi ze té si meg ha gyás el len a kö te le zett an nak
kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a köz jegy zõ -
nél el lent mon dás sal él het.

(2) Ha az el lent mon dás a fi ze té si meg ha gyás nak csak
va la mely ré sze vagy ren del ke zé se el len irá nyul, a fi ze té si
meg ha gyás nak az el lent mon dás sal nem érin tett ré sze (ren -
del ke zé se) jog erõ re emel ke dik.

(3) Ha több kö te le zett el len ki bo csá tott fi ze té si meg ha -
gyás ese té ben a kö te le zet tek egyi ke ter jeszt elõ el lent mon -
dást, en nek ha tá lyá ra a Pp. 52. és 53.  §-a meg fele lõen
irány adó.

(4) Az el lent mon dás ra nyit va álló ha tár idõ el mu lasz tá sa
 miatt elõ ter jesz tett iga zo lá si ké re lem tár gyá ban az ügy ben
el já ró köz jegy zõ dönt.

29.  § (1) Nem te kint he tõ a fi ze té si meg ha gyás meg tá ma -
dá sá nak, ha a kö te le zett csak a fi ze tés re ha lasz tás vagy
rész let fi ze tés en ge dé lye zé sét kéri; ilyen ké re lem elõ ter -
jesz tésére az el lent mon dás ra nyit va álló ha tár idõn be lül
van le he tõ ség.

(2) A köz jegy zõ a kö te le zett ré szé re, in do kolt ké rel me
alap ján, ki vé te le sen fi ze tés re ha lasz tást vagy rész let fi ze -
tést en ge dé lyez het, ha ez a fe lek mél tá nyos ér de ke i nek
mér le ge lé se alap ján vagy a kö te le zett ség ter mé sze té re
 való te kin tet tel in do kolt nak mu tat ko zik. A köz jegy zõ a ké -
re lem el bí rá lá sá nál figye lembe ve szi a fe lek nek az ügy vi -
te lé ben meg nyil vá nult jó- vagy rossz hi sze mû sé gét is.
Rész le tek ben  való tel je sí tés en ge dé lye zé se ese té ben bár -
mely rész let meg fi ze té sé nek el mu lasz tá sa ese té ben az
egész tar to zás ese dé kes sé vá lik.

(3) A köz jegy zõ a ké re lem rõl tör té nõ ér te sí tés kéz be sí -
té sé vel egy ide jû leg fel hív ja a jo go sul tat, hogy 8 na pon be -
lül nyi lat koz zék a köz jegy zõ nek a ké re lem ben fog lal tak ra. 
Ha a jo go sult a ha tár idõt el mu laszt ja, úgy kell te kin te ni,
hogy a jo go sult a kö te le zett ké rel mé nek tel je sí té sét nem el -
len zi; a ké re lem ala pos sá gát et tõl füg get le nül meg kell
vizs gál ni.

(4) Nem mi nõ sül a fi ze té si meg ha gyás meg tá ma dá sá nak 
a ki ja ví tás ra irá nyu ló ké re lem.

30.  § (1) Ha a kö te le zett az el lent mon dás ban arra hi vat -
ko zik, hogy az ér vé nye sí tett kö ve te lést a fi ze té si meg ha -
gyás kéz be sí té sét meg elõ zõ en már tel je sí tet te, a köz jegy zõ 
az el lent mon dás ról  szóló ér te sí tés kéz be sí té sé vel egy ide -
jû leg fel hív ja a jo go sul tat, hogy ti zen öt na pon be lül nyi lat -
koz zék a köz jegy zõ nek a kö ve te lés fenn ál lá sá ról. A kö te -
le zett nek – ha a tel je sí tés rõl bi zony la tot ka pott, vagy a tel -
je sí tést egye di azo no sí tó val ren del ke zõ pénz ügyi mû ve let -
tel haj tot ta vég re – az el lent mon dás ban meg kell je löl nie
a bi zony lat sor szá mát és kel tét, il let ve a pénz ügyi mû ve let
azo no sí tó ját (tranz ak ció azo no sí tó, be fi ze tõ azo no sí tó stb.)
és idõ pont ját.

(2) Ha a jo go sult a kö te le zett ál lí tá sát el is me ri, vagy
a fel hí vás ra nem nyi lat ko zik, a köz jegy zõ az el já rást meg -
szün te ti, ha pe dig a jo go sult a kö te le zett ál lí tá sát vi tat ja,
ak kor a köz jegy zõ a 38.  § ren del ke zé sei sze rint jár el. Ha
a jo go sult a kö te le zett nyi lat ko za ta alap ján a fi ze té si meg -
ha gyás ban ér vé nye sí tett kö ve te lé sét le szál lít ja, a bí ró ság
a tár gya lást csak erre a kö ve te lés re tûzi ki.
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31.  § (1) Nem te kint he tõ a fi ze té si meg ha gyás meg tá ma -
dá sá nak, ha a kö te le zett arra hi vat ko zik, hogy az ér vé nye -
sí tett kö ve te lést a fi ze té si meg ha gyás kéz hez vé te lét köve -
tõen tel je sí tet te; eb ben az eset ben a meg ha gyás az el lent -
mon dás ra nyit va álló ha tár idõ utol só nap ját kö ve tõ na pon
jog erõ re emel ke dik. A kö te le zett nek – ha a tel je sí tés rõl bi -
zony la tot ka pott, vagy a tel je sí tést egye di azo no sí tó val
ren del ke zõ pénz ügyi mû ve let tel haj tot ta vég re – a nyi lat -
ko zat ban meg kell je löl nie a bi zony lat sor szá mát és kel tét,
il let ve a pénz ügyi mû ve let azo no sí tó ját (tranz ak ció azo no -
sí tó, be fi ze tõ azo no sí tó stb.) és idõ pont ját.

(2) A köz jegy zõ a kö te le zett nyi lat ko za tá nak be ér ke zé -
sét köve tõen e nyi lat ko zat ról  szóló ér te sí tés kéz be sí té sé vel 
egy ide jû leg fel hív ja a jo go sul tat, hogy ti zen öt na pon be lül
nyi lat koz zék a kö ve te lés fenn ál lá sá ról. Ha a jo go sult a kö -
te le zett ál lí tá sát el is me ri, vagy a fel hí vás ra nem nyi lat ko -
zik, a köz jegy zõ a jog erõ sí té si zá ra dék ban fel tün te ti, hogy
a kö ve te lés – vagy an nak a nyi lat ko zat tal, il let ve az el is -
me rés sel érin tett ré sze – tár gyá ban vég re haj tás nak nincs
he lye.

32.  § (1) Ha a fi ze té si meg ha gyást a kö te le zett nem vet te 
át, és ezért azt a Pp. 99.  §-ának (2) be kez dé se alap ján kéz -
be sí tett nek kell te kin te ni, a vég re hajt ha tó ok irat kéz be sí té -
sé tõl szá mí tott ti zen öt nap alatt a kö te le zett el lent mon dás -
sal él het.

(2) Az el lent mon dás elõ ter jesz tésével egy ide jû leg a kö -
te le zett kö te les a vég re haj tás so rán fel me rült, a jo go sult ál -
tal elõ le ge zett költ sé ge ket a jo go sult nak meg fi zet ni, il let -
ve köz jegy zõi bi zal mi õr zés be vagy bí rói le tét be he lyez ni
vagy a vég re haj tó nál meg fi zet ni. Ha ezt a kö te le zett az
ügy ben el já ró köz jegy zõ nél szük ség ese tén ok irat tal nem
iga zol ja, a köz jegy zõ az el lent mon dást ér de mi vizs gá lat
nél kül el uta sít ja, el len ke zõ eset ben a vég re haj tá si el já rást
fel füg gesz ti. A vég re haj tás so rán az el lent mon dás elõ ter -
jesz téséig fel me rült költ sé ge ket a kö te le zett vi se li, ki vé ve,
ha a kéz be sí té si vé lel met meg dön ti.

33.  § Ha a jog erõs fi ze té si meg ha gyást tar tal ma zó ira tot
a Vht. 31/D.  §-a alap ján vég re haj tói kéz be sí tés út ján kéz -
be sí tet ték, a 32.  § be kez dés sza bá lya it az zal az el té rés sel
kell al kal maz ni, hogy az el lent mon dás elõ ter jesz tésre nyit -
va álló ha tár idõt at tól az idõ pont tól kell szá mí ta ni, ami kor
a jog erõs fi ze té si meg ha gyást tar tal ma zó irat vég re haj tói
kéz be sí té se a kü lön jog sza bály sze rint ered mé nye sen meg -
tör tént.

Megszüntetés

34.  § (1) A köz jegy zõ a meg ha gyás nak a kö te le zett ré -
szé re tör té nõ kéz be sí té se után, de an nak jog erõ re emel ke -
dé se, el lent mon dás ese tén pe dig az ügy nek a bí ró ság hoz
 való meg kül dé se elõtt az el já rást meg szün te ti

a) ha a ké rel met már a 24.  § (1) be kez dé sé nek
a)–i) pont ja alap ján hi va tal ból el kel lett vol na uta sí ta ni;

b) ha a jo go sult ké rel mé tõl el állt;

c) ha a fe lek az el já rás meg szün te té sét kö zö sen kér ték;
d) a fél ha lá la vagy meg szû né se ese tén, ha meg ál la pít -

ha tó, hogy a jog vi szony ter mé sze te a jog utód lást ki zár ja;
e) a má sik fél ké rel mé re, ha a meg szûnt fél nek nincs

jog utód ja;
f) a 30.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben.

(2) A köz jegy zõ az (1) be kez dés a) és d) pont ja ese té ben 
az el já rást an nak bár mely sza ká ban hi va tal ból meg szün tet -
ni kö te les.

(3) A jo go sult a ké rel mé tõl a kö te le zett hoz zá já ru lá sa
nél kül is el áll hat, a kö te le zett eb ben az eset ben költ sé gek re 
nem tart hat igényt.

(4) A vég zés el len a jo go sult fel leb bez het; fel leb be zé sét
a kö te le zett nek ész re vé te le zés re meg kül de ni nem kell.

(5) Az el já rás meg szün te té se ese tén a jo go sult a kö ve te -
lés ér vé nye sí té se vé gett vá lasz tá sa sze rint is mét fi ze té si
meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met ter jeszt het elõ,
vagy a bí ró ság nál ke re se tet in dít hat, ille tõ leg kö ve te lé sét
egyéb úton sza bály sze rû en ér vé nye sít he ti. Eb ben az eset -
ben a 3.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott kor lá to zás nem
al kal maz ha tó.

(6) Ha a jo go sult a kö ve te lé sét az (5) be kez dés sze rint
ér vé nye sí ti, ezt a fel leb be zé si jo gá ról  való le mon dás nak,
ha pe dig már fel leb be zést ter jesz tett elõ, de azt még jog -
erõ sen nem bí rál ták el, a fel leb be zés vissza vo ná sá nak kell
te kin te ni.

(7) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a ké re -
lem be adá sá nak és a meg ha gyás kö te le zett nek tör té nõ kéz -
be sí té sé nek a jogi ha tá lyai fenn ma rad nak, ha az újabb fi ze -
té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met vagy a ke re set -
le ve let a vég zés jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har minc na -
pon be lül a jo go sult be nyújt ja vagy aján lott kül de mény -
ként pos tá ra adja, vagy e ha tár idõn be lül kö ve te lé sét egyéb 
úton sza bály sze rû en ér vé nye sí ti. E ha tár idõ el mu lasz tá sa
ese tén iga zo lás nak nincs he lye. A ké re lem ben hi vat koz ni
kell az el já rást meg szün te tõ vég zés szá má ra, a ke re set le -
vél hez pe dig mel lé kel ni kell az el já rást meg szün te tõ vég -
zést.

35.  § (1) A köz jegy zõ olyan ha tá ro za ta el len, amely az
el já rás meg szün te té sé re irá nyu ló ké rel met el uta sít ja, kü lön 
fel leb be zés nek he lye nincs.

(2) Ha az el já rás meg szün te té sét a kö te le zett vagy a kö -
te le zett is kér te, és a köz jegy zõ e ké re lem nek nem ad helyt, 
a ké rel met el lent mon dás nak kell te kin te ni, és a 37., va la -
mint a 38.  § sze rint kell el jár ni.

Jogerõ

36.  § (1) Ha a fi ze té si meg ha gyást el lent mon dás sal ha -
tár idõn be lül nem tá mad ták meg, an nak ugyan olyan ha tá -
lya van, mint a jog erõs íté let nek.
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(2) Ha a kö te le zett a fi ze té si meg ha gyást kel lõ idõ ben
el lent mon dás sal nem tá mad ja meg, a köz jegy zõ a meg ha -
gyás ki ad má nyát jog erõ sí té si zá ra dék kal lát ja el, és így
kéz be sít te ti a jo go sult nak.

(3) Ha a fi ze té si meg ha gyást a kö te le zett nem vet te át, és 
ezért azt a Pp. 99.  §-ának (2) be kez dé se alap ján kell a ré -
szé re kéz be sí tett nek te kin te ni, a köz jegy zõ – fel té ve, ha
an nak al kal ma zá sa nem ki zárt – tá jé koz tat ja a jo go sul tat
a 32.  §-ban fog lal tak ról, ha pe dig erre az eset re a jo go sult
a meg ha gyás Vht. 31/D.  §-a sze rin ti kéz be sí té sét kér te,
a meg ha gyást meg kül di a kéz be sí tés dí ját pe dig ki utal ja
a vég re haj tó nak.

(4) Ha a jog erõs fi ze té si meg ha gyást a 32. vagy a 33.  §
ren del ke zé sei alap ján, az ott meg ha tá ro zott ha tár idõn be -
lül el lent mon dás sal meg tá mad ják, a meg ha gyás ha tá lyát
vesz ti, fel té ve ha az el lent mon dást a köz jegy zõ hi va tal ból
nem uta sít ja el, vagy e §-ok al kal ma zá sát e tör vény nem
zár ja ki.

(5) Ha az el lent mon dás el ké sett, vagy nem az el lent -
mon dás elõ ter jesz tésére jo go sult tól szár ma zik, a köz jegy -
zõ azt hi va tal ból el uta sít ja.

Perré alakulás

37.  § (1) A kel lõ idõ ben elõ ter jesz tett el lent mon dás
foly tán a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás – az el lent mon dás -
sal érin tett rész ben – per ré ala kul át.

(2) A köz jegy zõ az el lent mon dás ról  szóló ér te sí tést az
el lent mon dás sal együtt az el lent mon dás be ér ke zé sé tõl
szá mí tott nyolc na pon be lül kéz be sí ti a jo go sult nak. Ha
a köz jegy zõ a ha tár idõt el mu laszt ja, az ér te sí tés a ha tár idõ
utol só nap ját kö ve tõ mun ka na pon a MOKK rend sze re út -
ján a köz jegy zõ ne vé ben au to ma ti ku san ke rül kéz be sí tés re 
a jo go sult nak. Ezt a ren del ke zést meg fele lõen al kal maz ni
kell a 30. és 31.  §-ban meg ha tá ro zott ese tek ben is.

(3) A köz jegy zõ az el lent mon dás ról  szóló ér te sí tés kéz -
be sí té sé vel egy ide jû leg fel hív ja a jo go sul tat, hogy az ér te -
sí tés kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt na pon be lül a bí ró -
ság nak be nyúj tott be ad vá nyon a pe res el já rás il le té két rója
le és

a) az ügy re vo nat ko zó rész le tes tény ál lí tá sa it adja elõ
és bi zo nyí té ka it ter jessze elõ,

b) a XXVI. Fe je zet sze rin ti vál lal ko zá sok egy más kö -
zöt ti pe re i ben a ke re set le ve let a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon elekt ro ni ku san ter jessze
elõ.

(4) A köz jegy zõ a fel hí vást az zal a fi gyel mez te tés sel lát -
ja el, hogy az ab ban fog lal tak el mu lasz tá sa ese té ben a bí ró -
ság a pert meg szün te ti. Ha a jo go sult a ké re lem ben a Pp.
167.  §-ának (3) be kez dé se al kal ma zá sá val je lölt meg ta -
nút, az el lent mon dás ról  szóló ér te sí tés kéz be sí té sé vel egy -
ide jû leg a köz jegy zõ arra is fel hív ja a jo go sul tat, hogy
a tanú ne vét és idéz he tõ cí mét – amennyi ben az szük sé ges,

egyéb sze mé lyi ada ta it – az ott meg ha tá ro zott mó don a bí -
ró ság nak je lent se be. A bí ró ság hoz in té zett be ad vány ban
a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban ka pott ügy szám ra hi vat -
koz ni kell.

(5) Ha a 30.  § al kal ma zá sá nak he lye van, az ott meg ha -
tá ro zott fel hí vást az el lent mon dás ról  szóló ér te sí tés sel és
a (3) be kez dés sze rin ti fel hí vás sal egy ide jû leg kell kéz be -
sí te ni a jo go sult nak; egy út tal fi gyel mez tet ni kell a jo go sul -
tat, hogy a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott fel hí vás nak
csak ak kor te gyen ele get, ha a kö te le zett ál lí tá sát vi tat ja.

38.  § (1) A köz jegy zõ az el lent mon dás ról  szóló ér te sí -
tés nek a jo go sult ré szé re tör té nõ kéz be sí té sét köve tõen
a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás MOKK rend sze ré ben rög zí -
tett ira ta i nak, a MOKK rend sze rén ke resz tül ki nyom ta tott
pél dá nyát (a továb biak ban: ak ta nyo mat) meg kül di a fi ze -
té si meg ha gyás irán ti ké re lem ben a jo go sult ál tal meg je lölt 
bí ró ság nak.

(2) A 30.  § al kal ma zá sa ese tén a jo go sult nak a kö te le zett 
ál lí tá sát vi ta tó nyi lat ko za ta be ér ke zé sét köve tõen kell
meg kül de ni az ak ta nyo ma tot a bí ró ság nak.

(3) Ha a jo go sult nem je lölt meg bí ró sá got, ak kor a köz -
jegy zõ a ha tás kör rel és a Pp. 29., 30. és 40.  §-a sze rint ille -
té kességgel ren del ke zõ bí ró ság nak kül di meg az ak ta nyo -
ma tot.

(4) Az ak ta nyo mat tar tal maz za a fi ze té si meg ha gyá sos
el já rás irat anya gá nak tar tal mát, va la mint az el já ró köz -
jegy zõ ne vét, szék he lyét és bé lyeg zõ le nyo ma tá nak ké pét;
az a köz jegy zõ alá írá sa nél kül is hi te les. Ha a bí ró ság an -
nak tech ni kai fel té te le it biz to sít ja, az ak ta nyo ma tot elekt -
ro ni kus úton is meg le het kül de ni a bí ró ság ré szé re.

Egyéb perorvoslatok

39.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban ho zott azon
vég zé sek el len, me lyek el len a Pp. a fel leb be zést meg en ge -
di, fel leb be zés nek van he lye, ha a fel leb be zést tör vény ki
nem zár ja.

(2) Ha a fel leb be zés hez a fél mel lék le tet csa tol, azt ki zá -
ró lag pa pír ala pon az ügy ben el já ró köz jegy zõ nél nyújt hat -
ja be.

(3) Ha e tör vény más ként nem ren del ke zik, a fel leb be -
zést a köz jegy zõ szék he lye sze rint ille té kes me gyei bí ró -
ság a Pp. vég zé sek el le ni fel leb be zés re vo nat ko zó sza bá -
lyai sze rint nem pe res el já rás ban bí rál ja el.

(4) A köz jegy zõ az ira tok fel ter jesz té se he lyett ak ta nyo -
ma tot küld het a bí ró ság nak a fel leb be zés el bí rá lá sa szem -
pont já ból szük sé ges ira tok ról. Az ak ta nyo mat ra 38.  §
(4) be kez dé sé nek a ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal -
maz ni.

(5) A má sod fo kú ha tá ro za tot a me gyei bí ró ság kéz be sí ti
a fe lek nek, az ira to kat pe dig ha tá ro zat egy pél dá nyá val
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együtt meg kül di a köz jegy zõ nek vagy a MOKK rend sze -
ré nek elekt ro ni ku san.

(6) A fi ze té si meg ha gyás el len fel leb be zés nek nincs he -
lye.

40.  § (1) A jog erõs fi ze té si meg ha gyás el len a Pp. sza bá -
lyai sze rint per újí tás nak van he lye. A per újí tá si el já rás le -
foly ta tá sá ra az a bí ró ság ren del ke zik ha tás kör rel és ille té -
kességgel, ame lyik – el lent mon dás ese tén – el sõ fo kú bí ró -
ság ként a per ré ala kult el já rás le foly ta tá sá ra ha tás kör rel és
ille té kességgel ren del ke zett vol na.

(2) Per újí tá si ké re lem elõ ter jesz tése ese tén a bí ró ság
szer zi be az ak ta nyo ma tot a köz jegy zõ tõl pa pír ala pon
vagy a MOKK rend sze ré bõl elekt ro ni kus úton.

41.  § A jog erõs fi ze té si meg ha gyás el len fe lül vizs gá lat -
nak nincs he lye.

A fizetési meghagyásos eljárásban fizetendõ díjak

42.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rá sért a MOKK ré -
szé re – a MOKK rend sze re üze mel te té si költ sé ge i nek, va -
la mint a köz jegy zõk mun ka dí já nak és költ sé ge i nek fe de -
zé se ér de ké ben – e tör vény ben meg ál la pí tott dí jat (a továb -
biak ban: el já rá si díj) kell fi zet ni.

(2) A MOKK ré szé re meg fi ze tett el já rá si díj össze gé nek 
leg fel jebb fe lét a MOKK a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás -
ban el já ró köz jegy zõk kö zött az el vég zett mun ka ará nyá -
ban az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint mun ka díj és költ ség té rí tés cí mén fel -
oszt ja. A fenn ma ra dó össze get a MOKK a mû kö dé sé re
for dít ja.

(3) Az el já rás so rán ké szült irat nem hi te les má so la tá ért
a má so la tot ki adó köz jegy zõ nek az igaz ság ügyért fe le lõs
mi nisz ter ren de le té ben meg ha tá ro zott dí jat (a továb biak -
ban: má so la ti díj) kell fi zet ni; a Pp. 119.  §-ának (5) be kez -
dé sét azon ban meg fele lõen al kal maz ni kell.

(4) Az e tör vény ben meg ha tá ro zott el já rá si díj és a fél
cél sze rû és jó hi sze mû el já rá sa ke re té ben az el já rás ban fel -
me rült má so la ti díj az el já rá si költ ség ré szét ké pe zik. Az
el já rá si költ ség vi se lé sé re a Pp. per költ ség vi se lé sé re vo -
nat ko zó ren del ke zé se it meg fele lõen kell al kal maz ni, ha
e tör vény más ként nem ren del ke zik. A Pp. 80.  § (1) be kez -
dé sét nem le het al kal maz ni.

43.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban – a (2) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott ki vé te lek tõl el te kint ve – il le té -
ket nem kell fi zet ni.

(2) A kü lön tör vény ben meg ha tá ro zott il le té ket kell fi -
zet ni

a) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás nak az el lent mon dás
foly tán tör té nõ per ré ala ku lá sa, va la mint a fi ze té si meg ha -
gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem el uta sí tá sa, to váb bá az el -

já rás meg szün te té se okán tör té nõ per in dí tás ese tén a pe res
el já rás ban,

b) a köz jegy zõ ha tá ro za ta el len elõ ter jesz tett fel leb be -
zés el bí rá lá sa irán ti bí ró sá gi el já rás ban,

c) a jog erõs fi ze té si meg ha gyás el le ni per újí tá si el já rás -
ban.

(3) A (2) be kez dés a) pont já nak al kal ma zá sa ese tén
a pe res el já rás il le té ké be az el já rá si díj – eset le ges ked vez -
mé nyek kel csök ken tett – össze gét be kell szá mí ta ni. Ha
azon ban a pert a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké -
re lem el uta sí tá sa vagy az el já rás meg szün te té se után in dít -
ják meg, az el já rá si dí jat csak ak kor le het az il le ték be be -
szá mí ta ni, ha a fel pe res a ke re set le ve let az el uta sí tó, il let ve 
a meg szün te tõ vég zés jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har -
minc na pon be lül a bí ró ság hoz be nyújt ja vagy an nak cí mé -
re aján lott kül de mény ként pos tá ra adja.

(4) A (2) be kez dés a) és c) pont já nak al kal ma zá sa ese tén 
az el já rá si díj és a fél cél sze rû és jó hi sze mû el já rá sa ke re té -
ben az el já rás ban fel me rült má so la ti díj a per költ ség ré szét
ké pe zi.

(5) A (2) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben,
ha a fel leb be zést elekt ro ni ku san ter jesz tik elõ, az il le té ket
elekt ro ni kus úton kell meg fi zet ni.

44.  § (1) Az el já rá si díj alap ja a pénz kö ve te lés el já rás
meg in dí tá sa kor fenn ál ló, já ru lé kok nél kül szá mí tott ér té ke 
(díj alap).

(2) Ha a fél egy el já rás ban egy jog vi szony ból ere dõ több 
igé nyét vagy több jog vi szony ból ere dõ igé nye it ér vé nye sí -
ti, a pénz kö ve te lés ér té ké nek meg ál la pí tá sa kor – a já ru lé -
kok fi gyel men kí vül ha gyá sá val – az elõ ter jesz tett igé nyek 
együt tes ér té két kell figye lembe ven ni.

45.  § (1) A díj alap után az el já rá si díj mér té ke:
a) – ha a (2) be kez dés bõl más nem kö vet ke zik – az

alap el já rás ban 3%, de leg alább 5000 fo rint és leg fel jebb
pe dig 300 000 fo rint;

b) a rész le tek ben  való tel je sí tés, fi ze tés re ha lasz tás
iránt kez de mé nye zett el já rás ban 1%, de leg alább 5000 fo -
rint, leg fel jebb 15 000 fo rint;

c) a ki sza bott pénz bír ság meg fi ze té sé re ha lasz tás vagy
rész let fi ze tés en ge dé lye zé se iránt kez de mé nye zett el já rás -
ban 1%, de leg alább 5000 fo rint, leg fel jebb 15 000 fo rint.

(2) Az alap el já rás ban a díj mér té ke nem le het ke ve sebb
annyi szor 1000 fo rint nál, mint ahány fél van.

46.  § (1) Az el já rá si dí jat a jo go sult az el já rás meg in dí tá -
sa kor kö te les meg fi zet ni, ki vé ve, ha az el já rá si díj meg fi -
ze té sé rõl utó lag kell ha tá roz ni; az utób bi eset ben az el já rá -
si dí jat az vi se li, akit a köz jegy zõ, il let ve a bí ró ság erre kö -
te lez. A rész le tek ben  való tel je sí tés, fi ze tés re ha lasz tás en -
ge dé lye zé se irán ti el já rás dí ját a kö te le zett a ké re lem elõ -
ter jesz téskor kö te les meg fi zet ni; a dí jat a ké rel me zõ vi se li. 
A ké re lem elekt ro ni kus úton tör té nõ be nyúj tá sa vagy szó -
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be li elõ ter jesz tése ese tén a ké re lem mind ad dig nem rög zít -
he tõ a MOKK rend sze rén, amíg an nak elõ ter jesz tõ je díj fi -
ze té si kö te le zett sé gé nek ele get nem tett.

(2) Több díj fi ze tés re kö te le zett fél ese tén a fe lek egye -
tem le ge sen kö te le sek az el já rá si dí jat meg fi zet ni. Ez a ren -
del ke zés nem zár ja ki, hogy a fe lek – az egy más kö zöt ti vi -
szo nyuk ban – az el já rá si dí jat ér de kelt sé gük ará nyá ban
osszák meg. E ren del ke zé se ket az el já rá si költ ség vi se lé sé -
re is meg fele lõen al kal maz ni kell. Ha azon ban az el já rá si
dí jat és az el já rás költ sé ge it a kö te le zet tek vi se lik, rá juk
a Pp. költ ség vi se lé si sza bá lya it kell al kal maz ni.

(3) Az el já rá si dí jat
a) a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem

elekt ro ni kus be nyúj tá sa ese tén bank kár tyá val kez de mé -
nye zett át uta lás sal,

b) a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem pa -
pír ala pon, pos tai úton tör té nõ be adá sa ese tén pos tai kész -
pénz-át uta lá si meg bí zás sal (a be fi ze tés té nyét iga zo ló
szel vényt a ké re lem hez mel lé kel ni kell), vagy

c) az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben
meg ha tá ro zott mó don
kell meg fi zet ni.

(4) Az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben meg -
ha tá ro zott fi ze té si mód al kal ma zá sát kö te le zõ vé te he ti.

(5) Ha a fél az ál ta la fi ze ten dõ el já rá si díj nál töb bet fi ze -
tett meg, a kü lön bö ze tet ré szé re a MOKK vissza utal ja
vagy ki utal ja.

A fizetési meghagyásos eljárásban érvényesülõ
költségkedvezmények

47.  § (1) Nem kö te lez he tõ díj el já rás meg in dí tá sa kor
tör té nõ meg fi ze té sé re (elõ le ge zé sé re) az, aki az e tör vény
sze rin ti sze mé lyes költ ség ked vez ményt él vez.

(2) Nem ré sze sít he tõ sem a 48.  §-ban meg ha tá ro zott
sze mé lyes, sem a 49.  § (3) és (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro -
zott tár gyi költ ség ked vez mény ben az a fél, aki az el já rást
meg elõ zõ en a MOKK-kal szem ben díj fi ze té si kö te le zett -
sé gé nek nem tett ele get.

48.  § (1) Azt a ter mé sze tes sze mély fe let, aki jö ve del mi
és va gyo ni vi szo nyai foly tán az el já rá si költ sé get fe dez ni
nem tud ja, jo gai ér vé nye sí té sé nek meg könnyí té se vé gett
– ké rel mé re – rész le ges vagy tel jes költ ség fel jegy zé si jog
il le ti meg (sze mé lyes költ ség fel jegy zé si jog).

(2) Költ ség fel jegy zé si joga alap ján a fél rész ben vagy
egész ben men tes az el já rá si díj és a má so la ti díj elõ le ge zé -
se, va la mint a köz jegy zõ ha tá ro za ta el len elõ ter jesz tett fel -
leb be zés és az el lent mon dás foly tán per ré ala kult el já rás il -
le té ké nek vi se lé se alól.

(3) A sze mé lyes költ ség fel jegy zé si jog ra a Pp. 85.  §-át
és 86.  §-ának (1)–(3) be kez dé sét meg fele lõen al kal maz ni
kell, a Pp. 84–92.  §-át egye bek ben nem le het al kal maz ni.

49.  § (1) Má so la ti díj alól men tes az ese ti gond nok és az
ügy gond nok ré szé re a köz jegy zõ ál tal ké szí tett egy sze ri
jegy zõ könyv- vagy egyéb irat má so lat.

(2) El já rá si díj men tes a ha tá ro zat ki ja ví tá sa és ki egé szí -
té se irán ti ké re lem.

(3) Az el já rá si díj az egyéb ként fi ze ten dõ el já rá si díj
10%-a, de leg alább 2000 fo rint – ket tõ nél több jo go sult
ese té ben leg alább annyi szor 1000 fo rint, ahány jo go sult
van –, ha a jo go sult a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti 
ké rel mé tõl a meg ha gyás ki bo csá tá sa elõtt el áll.

(4) Az el já rá si díj az egyéb ként fi ze ten dõ el já rá si díj
50%-a, de leg alább 5000 fo rint – öt nél több fél ese té ben
leg alább annyi szor 1000 fo rint, ahány fél van –, ha a jo go -
sult a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel mét a fi -
ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem el uta sí tá sa
vagy az el já rás meg szün te té se után az e tárgy ban ho zott
vég zés jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har minc na pon be lül
is mé tel ten nyújt ja be.

50.  § (1) A 48.  § sze rin ti költ ség ked vez mény (e §-ban
a továb biak ban: költ ség ked vez mény) ese tén a díj meg fi ze -
té sé rõl és vi se lé sé rõl a köz jegy zõ a fi ze té si meg ha gyás ban, 
ille tõ leg az el já rást be fe je zõ ha tá ro za tá ban ren del ke zik,
a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás el lent mon dás foly tán tör té -
nõ per ré ala ku lá sa ese tén pe dig a bí ró ság kö te le zi a fe let
a költ ség ked vez mény foly tán meg nem fi ze tett díj nak
a MOKK ré szé re  való meg fi ze té sé re. A költ ség ked vez -
mény foly tán meg nem fi ze tett dí jat vég re haj tá si költ ség -
ként kell be haj ta ni.

(2) A jo go sult a költ ség ked vez mény irán ti ké rel mét a fi -
ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel mé nek elõ ter -
jesz tésével egy ide jû leg ter jeszt he ti elõ. A ké rel met – ide -
ért ve eb ben az eset ben a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa
irán ti ké rel met is – elekt ro ni kus úton nem le het be nyúj ta ni. 
A ké re lem hez mel lé kel ni kell a kü lön jog sza bály ban meg -
ha tá ro zott mel lék le te ket.

(3) A köz jegy zõ a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti
ké re lem nek a MOKK rend sze ré ben tör té nõ rög zí té sét
meg elõ zõ en dönt a költ ség ked vez mény irán ti ké re lem rõl.
A ké rel met rész ben vagy egész ben el uta sí tó vég zés el len
a jo go sult a köz jegy zõ szék he lye sze rint ille té kes me gyei
bí ró ság hoz fel leb bez het. A fel leb be zést ész re vé te le zés re
nem kell meg kül de ni a kö te le zett nek. A fe let költ ség ked -
vez mény ben ré sze sí tõ jog erõs vég zés a pe res el já rás ra is
ha tá lyos, azon ban a per ben el já ró bí ró ság a vég zést ha tá -
lyon kí vül he lyez he ti vagy meg vál toz tat hat ja.

(4) Ha a köz jegy zõ a jo go sult költ ség ked vez mény irán ti
ké rel mé nek nem, vagy csak rész ben ad helyt, a fi ze té si
meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met a MOKK rend sze -
ré ben csak az után le het rög zí te ni, ha a jo go sult az el já rá si
díj meg fi ze té se irán ti kö te le zett sé gé nek ele get tett. Ha
a fel leb be zés ered mé nye ként a me gyei bí ró ság a jo go sult
költ ség ked vez mé nyét ki ter jesz tet te, a fi ze té si meg ha gyás
ki bo csá tá sa irán ti ké rel met az így fi ze ten dõ el já rá si díj
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meg fi ze té se után le het rög zí te ni a MOKK rend sze ré ben.
Ha a me gyei bí ró ság vég zé se alap ján a jo go sult nem kö te -
les az el já rá si díj elõ le ge zé sé re, a köz jegy zõ a fi ze té si
meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met a má sod fo kú vég -
zés kéz hez vé te lét köve tõen ha la dék ta la nul, de leg fel jebb
egy mun ka na pon be lül rög zí ti a MOKK rend sze ré ben.

(5) Ha a köz jegy zõ a jo go sul tat költ ség ked vez mény ben
ré sze sí tet te, a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re -
lem nek a MOKK rend sze rén tör té nõ rög zí té se kor a köz -
jegy zõ nyi lat ko zik ar ról, hogy a jo go sul tat költ ség ked vez -
mény il le ti meg, meg je lö li an nak mér té két és jog cí mét; ha
a költ ség ked vez mé nyek tár gyá ban a má sod fo kú bí ró ság
dön tött, a nyi lat ko zat ban ele gen dõ erre a tény re utal ni és
a vég zés szá mát fel tün tet ni. Egyéb ként a költ ség ked vez -
mény tár gyá ban be nyúj tott és ke let ke zett ira to kat, el já rá si
cse lek mé nye ket nem kell a MOKK rend sze ré ben rög zí te -
ni. A köz jegy zõ a nyi lat ko zat tar tal má ért és a költ ség ked -
vez mény jo go sult ré szé re tör té nõ biz to sí tá sá nak jog sze rû -
sé gé ért a MOKK-nak anya gi fe le lõs ség gel tar to zik.

(6) A te rü le ti köz jegy zõi ka ma ra el len õriz he ti a költ ség -
ked vez mé nyek tár gyá ban ho zott és elsõ fo kon jog erõ re
emel ke dett ha tá ro za tok jog sze rû sé gét; ha a ha tá ro zat jog -
sza bály sér tõ, a köz jegy zõt a jut ta tott ked vez mény nek
a MOKK ré szé re tör té nõ meg té rí té sé re kö te le zi. A te rü le ti
ka ma ra jog erõs és vég re hajt ha tó ha tá ro za ta alap ján
a MOKK a köz jegy zõt a 42.  § (2) be kez dé se alap ján meg il -
le tõ összeg bõl a jog sze rût le nül jut ta tott ked vez mény
össze gét le von ja. A te rü le ti ka ma ra ha tá ro za ta és a MOKK 
le vo ná si joga a jo go sult már meg ka pott ked vez mé nyét
nem érin ti.

(7) A kö te le zett a költ ség ked vez mény irán ti ké rel mét
leg ha ma rabb az el lent mon dás sal egy ide jû leg ter jeszt he ti
elõ, en nek tár gyá ban a per bí ró ság dönt.

A fizetési meghagyás végrehajtása

51.  § A jog erõs fi ze té si meg ha gyás alap ján a bí ró sá gi
vég re haj tás el ren de lé sé re a Vht.-t az ezen al cím ben fog lalt
el té ré sek kel kell al kal maz ni.

52.  § (1) A vég re haj tá si ké rel met, va la mint a biz to sí tá si
in téz ke dés irán ti ké rel met az erre rend sze re sí tett ûr la pon,
pa pír ala pon vagy elekt ro ni kus úton kell be nyúj ta ni. A ké -
re lem be nyúj tá sá ra a 10–13.  § ren del ke zé se it meg fele lõen
al kal maz ni kell.

(2) A vég re haj tás el ren de lé se irán ti ügyek el osz tá sá ra
a fi ze té si meg ha gyá sos ügyek el osz tá sá ra vo nat ko zó sza -
bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(3) A 15–17.  §-t, a 18.  § (1) és (3)–(5) be kez dé sét,
a 23.  § (1) be kez dé sét, a 24.  § (1) be kez dés j) és k) pont ját,
va la mint a 26.  § (1)–(4) be kez dé sét a vég re haj tás el ren de -
lé se irán ti el já rás ban is al kal maz ni kell.

(4) A vég re haj tás a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás nak
a MOKK rend sze ré ben rög zí tett ada tai alap ján ke rül el ren -
de lés re.

(5) Vég re haj tá si ké re lem a fi ze té si meg ha gyás jog erõ re
emel ke dé sét kö ve tõ 10 év után nem ter jeszt he tõ elõ; e ha -
tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár.

53.  § (1) A vég re haj tá si lap az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj -
tó ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a MOKK rend sze rén ke -
resz tül elekt ro ni kus köz ok irat ként ke rül ki ál lí tás ra, és egy
pél dány ban, elekt ro ni kus úton, a MOKK és a Ma gyar Bí -
ró sá gi Vég re haj tói Ka ma ra elekt ro ni kus rend sze rén ke -
resz tül ke rül meg kül dés re a vég re haj tó nak. A vég re haj tó
az elekt ro ni kus köz ok irat ról pa pír ala pú köz ok ira ti má so -
la tot ké szít.

(2) Az (1) be kez dés ren del ke zé se it meg fele lõen kell al -
kal maz ni a fi ze té si meg ha gyás nak a 16. § (3) be kez dé se
alap ján tör té nõ vég re haj tói kéz be sí té sé re.

(3) A Vht.-ban meg ha tá ro zott ira to kat a vég re haj tó
a MOKK szá mí tó gé pes rend sze rén ke resz tül, elekt ro ni kus
úton kül di meg a köz jegy zõ nek.

54.  § (1) A vég re haj tá si lap vissza vo ná sa irán ti ké re lem
elõ ter jesz tésére a vég re haj tá si ké re lem elõ ter jesz tésére,
a vissza vo nás ról ren del ke zõ vég zés meg kül dé sé re pe dig
a vég re haj tá si lap meg kül dé sé re vo nat ko zó sza bá lyo kat
kell al kal maz ni.

(2) A jogi sze mély fél és a jogi kép vi se lõ vel ren del ke zõ
fél a fel leb be zé sét ki zá ró lag elekt ro ni kus úton ter jeszt he ti
elõ, ki vé ve, ha a fel leb be zés hez mel lék le tet csa tol.

(3) A vég re haj tá si el já rás so rán elõ ter jesz tett fel leb be -
zés ese tén a köz jegy zõ az ira tok fel ter jesz té se he lyett
a MOKK szá mí tó gé pes rend sze rén ke resz tül elõ ál lí tott ak -
ta nyo ma tot küld het a bí ró ság nak a fel leb be zés el bí rá lá sa
szem pont já ból szük sé ges ira tok ról. Az ak ta nyo mat ra
a 38.  § (4) be kez dé sét meg fele lõen al kal maz ni kell.

55.  § (1) A vég re haj tás el ren de lé sé ért a MOKK ré szé re
– a MOKK rend sze re üze mel te té si költ sé ge i nek, va la mint
a köz jegy zõk mun ka dí já nak és költ sé ge i nek fe de zé se ér -
de ké ben – dí jat kell fi zet ni, mely nek mér té ke a díj alap
1%-a, de leg alább 5000 fo rint, leg fel jebb 150 000 fo rint
(a továb biak ban: vég re haj tá si díj). A vég re haj tá si dí jat
a vég re haj tást kérõ elõ le ge zi és az adós vi se li. A vég re haj -
tá si dí jat vég re haj tá si költ ség ként kell be haj ta ni.

(2) A biz to sí tá si in téz ke dés el ren de lé sé ért a MOKK ré -
szé re – a MOKK rend sze re üze mel te té si költ sé ge i nek, va -
la mint a köz jegy zõk mun ka dí já nak és költ sé ge i nek fe de -
zé se ér de ké ben – dí jat kell fi zet ni, mely nek mér té ke a díj -
alap 1%-a, de leg alább 5000 fo rint, leg fel jebb 30 000 fo -
rint. A dí jat az in téz ke dést kérõ elõ le ge zi és – ha a Vht.
201. és 201/A.  § el té rõ en nem ren del ke zik – az adós vi se li.
A dí jat vég re haj tá si költ ség ként kell be haj ta ni.
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(3) A vég re haj tás, va la mint a biz to sí tá si in téz ke dés el -
ren de lé sé ért to váb bi díj és il le ték – ide nem ért ve a jog or -
vos la ti el já rás il le té két – nem szá mít ha tó fel.

(4) A vég re haj tá si díj és a biz to sí tá si in téz ke dés el ren de -
lé sé ért fi ze ten dõ díj két har ma dát a MOKK a vég re haj tást
el ren de lõ köz jegy zõk kö zött az el vég zett mun ka ará nyá -
ban az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter ren de le té ben meg -
ha tá ro zot tak sze rint mun ka díj és költ ség té rí tés cí mén fel -
oszt ja. A fenn ma ra dó összeg fe lét a MOKK a mû kö dé sé re
for dít ja, a fenn ma ra dó összeg má sik fele a Ma gyar Bí ró sá -
gi Vég re haj tói Ka ma rát il le ti, mely azt a mû kö dé sé re for -
dít ja.

(5) A vég re haj tá si díj ra és a biz to sí tá si in téz ke dés el ren -
de lé sé ért fi ze ten dõ díj ra, il let ve a vég re haj tás el ren de lé sé -
re irá nyu ló el já rás ra a 44.  § (1) be kez dé se, a 46–48.  §,
a 49.  § (1) és (2) be kez dé se és az 50.  § ren del ke zé se it meg -
fele lõen al kal maz ni kell.

A MOKK rendszere

56.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban ke let ke zett
pa pír ala pú vagy elekt ro ni kus ira tok adat tar ta ma, va la mint 
az egyes el já rá si cse lek mé nyek meg té te lé nek té nye
a MOKK rend sze ré be ke rül be vi tel re, il let ve rög zí tés re. A
MOKK rend sze ré ben – a fe lek el já rá si jo ga i nak ér vé nye -
sü lé se és az el já rá sok pár hu za mos le foly ta tá sá nak meg elõ -
zé se ér de ké ben – rög zí tett ada to kat a köz jegy zõ és
a MOKK ke ze li.

(2) A MOKK rend sze re biz to sít ja, hogy az adott ügy ben 
ke let ke zett és a MOKK rend sze ré ben ke zelt ada to kat csak
az is mer hes se meg, aki nek az el já rás ira ta i ba  való be te kin -
tést tör vény biz to sít ja. Az ira tok ba  való be te kin tés irán ti
ké rel met szó ban és elekt ro ni kus úton le het elõ ter jesz te ni;
a szó be li ké rel met a köz jegy zõ ak kor is tel je sít he ti, ha nem 
õ jár el. Az irat be te kin tés ke re té ben meg is mert ira tok ról
vé lel mez ni kell, hogy azok ada tai meg egyez nek a MOKK
rend sze ré ben ke zelt ira tok ada ta i val.

(3) A MOKK rend sze re a köz jegy zõk szá má ra fenn tar -
tott mû ve le tek el vég zé sét a köz jegy zõ azo no sí tá sát köve -
tõen te szi le he tõ vé, és nap lóz za. A MOKK rend sze ré ben
a be ad vá nyok ada ta i nak rög zí té sét – azo no sí tá sát köve -
tõen – a köz jegy zõ (köz jegy zõi iro da) al kal ma zott ja is vé -
gez he ti.

(4) A MOKK õrzi a rend sze ré ben rög zí tett és ke let ke -
zett ira to kat, azok ada ta it. A MOKK a rend sze ré ben ke zelt
ira tok ról az irat cím zett jé nek és tör vény alap ján irat be te -
kin tés re jo go sult nak hi te les ki ad mányt ad hat.

(5) A MOKK rend sze re nyom da tech ni ka i lag al kal mas
arra, hogy a pa pír ala pú ira to kat köz pon ti lag ál lít sa elõ és
ké szít se elõ a kéz be sí tés re.

(6) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás sal össze füg gés ben
ke let ke zett, a köz jegy zõ nél vagy a MOKK-nál lévõ ira to -
kat – ide ért ve a fél be ad vá nya it, azok mel lék le te it is – az

el já rás be fe je zé sét kö ve tõ tíz év után se lej tez ni kell, il let ve 
a MOKK rend sze ré ben ke zelt ada to kat tö röl ni kell. E ha -
tár idõn be lül kér he ti vissza a fél a jog sza bály el le né re csa -
tolt mel lék le te ket. Az el já rás so rán ho zott ha tá ro za to kat,
va la mint a MOKK rend sze ré ben rög zí tett ada to kat és
a MOKK rend sze ré vel elõ ál lí tott elekt ro ni kus ok ira to kat
ar chi vál ni nem kell.

57.  § (1) A MOKK rend sze re nap lót ké szít:
a) a rend szer üzem ben tar tá si ide jé rõl,
b) a fel hasz ná lók adat be vi te lé nek és adat rög zí té sé nek

té nyé rõl az adat be vi tel, il let ve adat rög zí tés idõ pont já nak,
va la mint az azt vég zõ sze mély ne vé nek meg je lö lé sé vel,

c) a rend szer ál tal au to ma ti ku san el vég zett el já rá si cse -
lek mé nyek rõl, az el já rá si cse lek mény és an nak idõ pont já -
nak fel tün te té sé vel,

d) az üzem za var ter je del mé rõl és idõ tar ta má ról,
e) az irat be te kin tés irán ti ké re lem vagy meg ke re sés tel -

je sí té sé rõl az ira tok ba be te kin tõ ne vé nek és cí mé nek, az
irat be te kin tés jog alap já nak, idõ pont já nak, az érin tett irat -
nak, va la mint az irat be te kin tést en ge dé lye zõ sze mély ne -
vé nek fel tün te té sé vel,

f) a nap ló ból tör tént adat szol gál ta tás ról a szol gál ta tott
ada tok kö ré nek, az adat igény lõ ne vé nek és cí mé nek, az
adat igény lés ben fel tün te tett adat igény lé si jog alap nak, az
adat szol gál ta tás idõ pont já nak, va la mint az adat szol gál ta -
tást vég zõ azo no sí tó ada ta i nak fel tün te té sé vel.

(2) A nap ló ada ta it azok ke let ke zé sé tõl szá mí tott
10 évig kell meg õriz ni, és biz to sí ta ni kell az azok meg is -
me ré sé hez szük sé ges tech ni kai esz kö zö ket.

(3) A nap ló ada ta i ról meg ke re sés re an nak a bí ró ság nak,
ügyész nek, nyo mo zó ha tó ság nak, nem zet biz ton sá gi szol -
gá lat nak, to váb bá a köz jegy zõ te vé keny sé gé nek szak mai
fel ügye le tét el lá tó szerv nek to váb bít ha tó adat, amely tör -
vényi ren del ke zés meg je lö lé sé vel iga zol ja, hogy tör vény
az ügy el bí rá lá sá hoz, to váb bá jo go sult ság, il let ve kö te le -
zett ség fenn ál lá sá nak el len õr zé sé hez fel jo go sí tot ta az adat
meg is me ré sé re. Az adat igény lõ nek a meg ke re sés ben meg
kell je löl nie an nak az el já rá sá nak az ügy szá mát és tár gyát,
amely ben az igé nyelt ada tok meg is me ré sé re tör vény alap -
ján jo go sult.

58.  § (1) A MOKK rend sze re – ki vé ve az üzem sze rû
kar ban tar tás ide jét – fo lya ma to san el ér he tõ.

(2) A MOKK rend sze ré nek mû kö dé sé ben ke let ke zett
üzem za var ról és an nak meg szû né sé rõl a MOKK rend sze re 
a köz jegy zõ ket elekt ro ni kus le vél ben, az üzem za var ide -
jén szol gál ta tást igény be ven ni kí vá nó fe le ket pe dig a szol -
gál ta tás igény be vé te lé nek meg kí sér lé se kor elekt ro ni kus
üze net ben ér te sí ti.

(3) A tör vény ál tal meg ha tá ro zott ha tár idõ be nem szá -
mít bele az a nap, amely so rán leg alább négy órán át fenn -
ál ló, a MOKK rend sze ré ben fel me rült üzem za var aka dá -
lyoz ta a MOKK rend sze ré nek mû kö dé sét.
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(4) E tör vény al kal ma zá sa so rán üzem za var nak kell te -
kin te ni a MOKK rend sze ré nél vég zett olyan kar ban tar tá -
so kat, ter ve zett le ál lí tá so kat is, me lyek a MOKK rend sze re 
szol gál ta tá sa i nak igény be vé te lét kor lá toz zák vagy meg -
aka dá lyoz zák.

Az európai fizetési meghagyásos eljárásban
alkalmazandó szabályok

59.  § (1) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
1896/2006/EK ren de le té ben (e §-ban a továb biak ban: ren -
de let) meg ha tá ro zott eu ró pai fi ze té si meg ha gyás ki bo csá -
tá sá ra a köz jegy zõ ren del ke zik ha tás kör rel. Ha a ren de let
el té rõ en nem ren del ke zik, az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos 
el já rás ra meg fele lõen al kal maz ni kell e tör vény sza bá lya it.

(2) A 3.  § (2) be kez dé sé nek al kal ma zá sa so rán fi ze té si
meg ha gyá son eu ró pai fi ze té si meg ha gyást is ér te ni kell.
Az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban a 3.  § (3) be -
kez dé sét nem le het al kal maz ni.

(3) Az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban kéz be sí -
té si meg bí zot tat je löl ni nem kell és a fi ze té si meg ha gyás
vég re haj tói kéz be sí té sé nek nincs he lye. Ha az ira to kat bel -
föl dön kell kéz be sí te ni, a kéz be sí tés re e tör vény, a Pp., va -
la mint a hi va ta los ira tok kéz be sí té sé re vo nat ko zó jog sza -
bály ren del ke zé se it, má sik tag ál lam ba tör té nõ kéz be sí tés
ese tén pe dig a pol gá ri és ke res ke del mi ügyek ben ke let ke -
zett bí ró sá gi és bí ró sá gon kí vü li ira tok tag ál la mok ban tör -
té nõ kéz be sí té sé rõl  szóló 1393/2007/EK eu ró pai par la -
men ti és ta ná csi ren de le tet kell al kal maz ni.

(4) A ké re lem nek a ren de let 11. cik ke sze rint tör té nõ el -
uta sí tá sa ese tén a jo go sult a bí ró ság nál ke re se tet in dít hat,
eb ben az eset ben a 25.  § (4) be kez dé sét meg fele lõen al kal -
maz ni kell.

(5) Az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ra e tör vény
32. és 33.  §-át nem le het al kal maz ni.

(6) Az el lent mon dás foly tán per ré ala ku ló eu ró pai fi ze -
té si meg ha gyá sos el já rás ban a jo go sul tat a bí ró ság hív ja
föl arra, hogy har minc na pon be lül a pe res el já rás il le té két
rója le, az ügy re vo nat ko zó rész le tes tény ál lí tá sa it adja elõ, 
és bi zo nyí té ka it ter jessze elõ. A bí ró ság a fel hí vást az zal
a fi gyel mez te tés sel lát ja el, hogy az ab ban fog lal tak el mu -
lasz tá sa ese té ben a pert meg szün te ti. Ha a jo go sult a ké re -
lem ben a Pp. 167.  §-ának (3) be kez dé se al kal ma zá sá val je -
lölt meg ta nút, a bí ró ság arra is fel hív ja a jo go sul tat, hogy
a tanú ne vét és idéz he tõ cí mét – amennyi ben az szük sé ges,
egyéb sze mé lyi ada ta it – az ott meg ha tá ro zott mó don je -
lent se be.

(7) Ha a ren de let sza bá lya i ból más nem kö vet ke zik,
a) a ren de let 20. cik ke (1) be kez dé sé nek a) pont já ban

meg ha tá ro zott fe lül vizs gá lat ra a Pp. kéz be sí té si vé le lem
meg dön té sé re,

b) a ren de let 20. cik ke (1) be kez dé sé nek b) pont já ban
meg ha tá ro zott fe lül vizs gá lat ra a Pp. mu lasz tás igazolá -
sára,

c) a ren de let 20. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott fe lül vizs gá lat ra a Pp. per újí tás meg en ged he tõ sé gé -
nek vizs gá la tá ra
vo nat ko zó ren del ke zé se it kell meg fele lõen al kal maz ni; az
a) és b) pont ban meg ha tá ro zott kér dé sek ben  való dön tés
a köz jegy zõ ha tás kö ré be tar to zik.

(8) Az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban e tör -
vénynek az el já rá si díj ra és má so la ti díj ra vo nat ko zó ren -
del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell.

(9) Az eu ró pai fi ze té si meg ha gyás vég re haj tá sá nak ma -
gyar köz jegy zõ ál ta li el ren de lé se irán ti el já rás ra e tör -
vénynek a vég re haj tás el ren de lé sé re vo nat ko zó sza bá lya it
kell al kal maz ni.

Felhatalmazó rendelkezések

60.  § Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy

a) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás és a fi ze té si meg ha -
gyás vég re haj tá sá nak el ren de lé se so rán az au to ma ti kus
ügyel osz tá si rend szer mû kö dé sé nek rész le tes sza bá lya it,
to váb bá a pa pír ala pú ké rel mek ese tén a má sik köz jegy zõ
ki je lö lé sét in do kolt tá tévõ fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa
irán ti ké rel mek szá mát,

b) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban és a fi ze té si meg -
ha gyás vég re haj tá sá nak el ren de lé se irán ti el já rás ban al kal -
ma zan dó pa pír ala pú ûr la po kat, azok tar tal mi és for mai
kel lé ke it, a be nyúj tan dó ûr la pok pél dány szá mát,
a MOKK-hoz köz vet le nül be nyújt ha tó ûr la pok kö rét, az
ûr la pok hoz csa tol ha tó mel lék le te ket, az elekt ro ni kus ûr la -
pok ada ta it, va la mint az ûr la pok köz zé té te lé nek mód ját,

c) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás és a fi ze té si meg ha -
gyás vég re haj tá sá nak el ren de lé se so rán ér vé nye sü lõ ügy -
vi te li sza bá lyo kat,

d) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben a má so la ti díj mér té két, meg fi ze té sé nek mód ját és
vissza té rí té sé nek sza bá lya it,

e) az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés -
ben az el já rá si díj, a vég re haj tá si díj, a biz to sí tá si in téz ke -
dés el ren de lé sé ért fi ze ten dõ díj meg fi ze té sé nek és vissza -
té rí té sé nek sza bá lya it,

f) az el já rá si díj, a vég re haj tá si díj és a biz to sí tá si in téz -
ke dés el ren de lé sé ért fi ze ten dõ dí jak ból szár ma zó be vé tel
MOKK és köz jegy zõk kö zöt ti fel osz tá sá nak sza bá lya it, to -
váb bá az egyes köz jegy zõ ket meg il le tõ összeg ki szá mí tá -
sá nak és fel osz tá sa mód já nak sza bá lya it,

g) a költ ség ked vez mény elõ fel té te le i re, en ge dé lye zé -
sé re, meg vo ná sá ra, és a költ sé gek elõ le ge zé sé re, il let ve az
elõ le ge zett, va la mint a nem elõ le ge zett költ sé gek meg fi ze -
té sé re és be haj tá sá ra vo nat ko zó sza bá lyo kat,

h) a köz igaz ga tá si in for ma ti ká ért fe le lõ mi nisz ter rel
együt te sen a MOKK rend sze ré nek in for ma ti kai biz ton sá gi 

17782 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/85. szám



tech no ló gi ai, szer ve ze ti-szer ve zé si és mód szer ta ni kö ve -
tel mé nye it
ren de let ben ál la pít sa meg.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

61.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben fog lalt ki -
vé tel lel – 2009. jú ni us 30-án lép ha tály ba.

(2) A 63.  § (3) be kez dé se, a 64.  § (5) be kez dé se, a 70.  §
(14) be kez dé se, a 72.  § (1) be kez dés g) pont ja, va la mint
(6) be kez dé se, to váb bá a 73.  § g) pont ja 2010. ja nu ár 1-jén
lép ha tály ba.

(3) Az 1–15.  §, a 16.  § (1)–(3) be kez dé se, a 17–36.  §,
a 37.  § (1) és (2) be kez dé se, (3) be kez dés a) pont ja, va la -
mint (4) és (5) be kez dé se, a 38–59.  §, a 62.  § (2) be kez dé -
se, – a (4) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – a 62.  § (3) be -
kez dé se, a 62.  § (6)–(9) be kez dé se, a 63.  § (1), (2) és
(4) be kez dé se, a 65.  § (1)–(4), és (6)–(10), va la mint
(13)–(16) be kez dé se, a 72.  § (1) be kez dés c) pont ja, to váb -
bá a 73.  § a)–f) pont ja és a 75.  § 2010. jú ni us 1-jén lép ha -
tály ba.

(4) A 37.  § (3) be kez dés b) pont ja, va la mint a Pp. e tör -
vény 62.  § (3) be kez dé sé vel meg ál la pí tott 315.  § (3) be -
kez dés b) pont ja, 318.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja és
319.  § (2) be kez dé se 2011. ja nu ár 1-jén lép ha tály ba.

(5) A 16.  § (5) be kez dé se, a 64.  § (4) be kez dé se, a 65.  §
(5) be kez dé se és a 71.  § 2011. jú li us 1-jén lép ha tály ba.

(6) E tör vény ren del ke zé se it – a 64.  §-ban fog lalt ren del -
ke zé sek ki vé te lé vel – a ha tály ba lé pé sük után in dult el já rá -
sok ban kell al kal maz ni. E tör vény fi ze té si meg ha gyás vég -
re haj tá sá nak el ren de lé sé re vo nat ko zó ren del ke zé se it
a 2009. má jus 31-ét köve tõen in dult fi ze té si meg ha gyá sos
el já rá sok ban (eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rá sok ban)
kell al kal maz ni.

(7) A 62–74.  § 2011. jú li us 2-án a ha tá lyát vesz ti.

(8) A Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra 2010. már -
ci us 31-éig kö te les biz to sí ta ni a MOKK rend sze ré nek tesz -
te lé sét a köz jegy zõk és a MOKK fe let ti tör vényességi fel -
ügye le tet el lá tó szerv ré szé re, 2010. áp ri lis 30-áig pe dig az 
in ter ne ten is el ér he tõ vé ten ni a fel hasz ná lók szá má ra
a MOKK rend sze ré nek tesz te lés re al kal mas vál to za tát. A
MOKK rend sze ré nek mó do sí tá sát cél zó, az el já rás ban sze -
rep lõ fe lek fel hasz ná lói jo go sult sá ga it érin tõ prog ram-fej -
lesz tés ese té ben a MOKK kö te les biz to sí ta ni a MOKK fe -
let ti tör vényességi fel ügye le tet el lá tó szerv nek a mó do sí -
tott prog ram tesz te lé sét.

Módosuló jogszabályok

62.  § (1) A Pp. 41.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„41.  § (1) Va gyon jo gi ügyek te kin te té ben a fe lek a fel -
me rült jog vi tá juk ra vagy a meg ha tá ro zott jog vi szony ból
ere dõ jö võ be li jog vi tá juk ese té re – tör vény el té rõ ren del -
ke zé se hi á nyá ban – ki köt he tik va la mely bí ró ság ille té -
kességét (alá ve tés). Ilyen ki kö tés sel a fe lek él het nek

a) írás ban;

b) szó ban, írás be li meg erõ sí tés sel;

c) olyan for má ban, amely meg fe lel a fe lek kö zött ki ala -
kult üz le ti szo ká sok nak; vagy

d) nem zet kö zi ke res ke de lem ben olyan for má ban,
amely meg fe lel az olyan ke res ke del mi szo ká sok nak, ame -
lyet a fe lek is mer tek vagy is mer ni ük kel lett, és ame lyet az
ilyen tí pu sú szer zõ dést kötõ fe lek a szó ban for gó üz let ág -
ban ál ta lá no san is mer nek és rend sze re sen figye lembe
vesz nek.

(2) Nincs he lye ille té kességi ki kö tés nek olyan ügyek -
ben, ame lyek re a tör vény va la mely bí ró ság ki zá ró la gos
ille té kességét ál la pít ja meg.

(3) A ki kö tött bí ró ság – tör vény el té rõ ren del ke zé se
vagy a fe lek el té rõ meg ál la po dá sa hi á nyá ban – ki zá ró la go -
san ille té kes.

(4) A ki kö tés ha tá lya ki ter jed a jog utó dok ra is.

(5) Ha a ki kö tés az ál ta lá nos szer zõ dé si fel té te lek kö zött 
sze re pel, a ki kö tött bí ró ság az al pe res nek leg ké sõbb az
elsõ tár gya lá son elõ ter jesz tett ké rel mé re a pert – az al pe res 
ál tal meg je lölt – a 29–40.  § sze rint ille té kes bí ró ság hoz te -
szi át tár gya lás és el bí rá lás vé gett.

(6) Va gyon jo gi ügyek te kin te té ben a fe lek a fel me rült
jog vi tá juk ra vagy a meg ha tá ro zott jog vi szony ból ere dõ jö -
võ be li jog vi tá juk ese té re nem köt he tik ki

a) a me gyei bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a Fõ -
vá ro si Bí ró ság és a Pest Me gyei Bí ró ság;

b) a he lyi bí ró ság ha tás kö ré be tar to zó ügy ben a Pes ti
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság

ille té kességét.”

(2) A Pp. 121/A.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) E § ren del ke zé se it nem kell al kal maz ni, ha a ke re -
set in dí tá sá ra jog sza bály hat van nap nál nem hosszabb ha -
tár idõt ál la pít meg, to váb bá a Ne gye dik Rész ben meg ha tá -
ro zott kü lön le ges el já rá sok ban, va la mint a fi ze té si meg ha -
gyá sos el já rást kö ve tõ per ben (315.  §).”

(3) A Pp. XIX. Fe je ze te (313–323.  §) he lyé be a kö vet -
ke zõ fe je zet lép:

„XIX. Fejezet

A BÍRÓSÁG FIZETÉSI MEGHAGYÁSOS ELJÁRÁSSAL
ÖSSZEFÜGGÕ FELADATAI

A bíróság feladatai a fizetési meghagyásos eljárás
megindítása elõtt

313.  § A pénz fi ze té sé re irá nyu ló le járt kö ve te lés a köz -
jegy zõ ha tás kö ré be tar to zó, kü lön tör vény ben sza bá lyo -
zott fi ze té si meg ha gyá sos el já rás út ján is ér vé nye sít he tõ.
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314.  § (1) Csak a 313.  §-ban meg ha tá ro zott fi ze té si
meg ha gyá sos el já rás út ján vagy a 127.  §-ban meg ha tá ro -
zott mó don ér vé nye sít he tõ a ki zá ró lag pénz fi ze té sé re irá -
nyu ló olyan le járt kö ve te lés, amely nek a 24. és 25.  § sze -
rint szá mí tott össze ge az egy mil lió fo rin tot nem ha lad ja
meg, fel té ve, ha a kö te le zett nek van is mert bel föl di la kó -
he lye vagy tar tóz ko dá si he lye, il let ve szék he lye vagy kép -
vi se le te (a továb biak ban együtt: idé zé si cím), és ha a pénz -
kö ve te lés nem mun ka vi szony ból, köz al kal ma zot ti jog vi -
szony ból, köz szol gá la ti jog vi szony ból, szol gá la ti jog vi -
szony ból, szö vet ke ze ti tag mun ka vi szony jel le gû jog vi -
szo nyá ból és a be dol go zói jog vi szony ból ered.

(2) Ha a fel pe res a ke re se té vel ki zá ró lag olyan kö ve te -
lést ér vé nye sít, ame lyet az (1) be kez dés alap ján csak fi ze -
té si meg ha gyá sos el já rás út ján le het ér vé nye sí te ni, a ke re -
set le vél idé zés ki bo csá tá sa nél kü li el uta sí tá sá val [130.  §
(1) bek. c) pont] egy ide jû leg a bí ró ság tá jé koz tat ja õt a fi -
ze té si meg ha gyá sos el já rás meg in dí tá sá nak le he tõ sé gé rõl
és mód ja i ról.

(3) Az (1) be kez dés nem zár ja ki, hogy a fél igé nyét az
Eu ró pai Par la ment nek és a Ta nács nak a kis ér té kû kö ve te -
lé sek eu ró pai el já rá sá nak be ve ze té sé rõl  szóló
861/2007/EK ren de le té ben meg ha tá ro zott el já rás ban vagy 
vá lasz tott bí ró sá gi el já rás ban ér vé nye sít se.

A fizetési meghagyásos eljárást követõ peres eljárás

315.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás a kö te le zett ál -
tal elõ ter jesz tett el lent mon dás foly tán – az el lent mon dás -
sal érin tett rész ben – per ré ala kul.

(2) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rást az (1) be kez dés ben
meg ha tá ro zott ese ten kí vül ak kor is per kö ve ti, ha

a) a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké rel met
a köz jegy zõ hi va tal ból el uta sít ja, és ezt köve tõen a jo go -
sult a kö ve te lés ér vé nye sí té se vé gett a bí ró ság nál ke re se tet 
in dít;

b) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rást a köz jegy zõ vég zés -
sel meg szün te ti, és ezt köve tõen a jo go sult a kö ve te lés ér -
vé nye sí té se vé gett a bí ró ság nál ke re se tet in dít.

(3) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a fi ze té -
si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem be adá sá nak jog -
ha tá lyai – a (2) be kez dés b) pont ja ese tén a meg ha gyás kö -
te le zett ré szé re tör té nõ kéz be sí té sé nek jog ha tá lyai is –
fenn ma rad nak, ha a ke re set le ve let az el uta sí tó vagy meg -
szün te tõ vég zés jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har minc na -
pon be lül a jo go sult a bí ró ság hoz

a) be nyújt ja vagy an nak cí mé re aján lott kül de mény -
ként pos tá ra adja,

b) a XXVI. Fe je zet sze rin ti vál lal ko zá sok egy más kö -
zöt ti pe re i ben a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott for -
ma nyom tat vá nyon elekt ro ni ku san elõ ter jesz ti.

(4) A (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén
iga zo lás nak nincs he lye. A ke re set le vél hez mel lé kel ni kell 
a ké rel met el uta sí tó, il let ve az el já rást meg szün te tõ vég -
zést.

(5) A fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké re lem elõ -
ter jesz tésének ugyan az a ha tá lya, mint a ke re set le vél be -

adá sá nak. A fi ze té si meg ha gyás kéz be sí té sé nek ugyan az
a ha tá lya, mint a ke re set le vél kéz be sí té sé nek (128.  §).

(6) A (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott ese tek ben a 314.  § 
(1) és (2) be kez dé se al kal ma zá sá nak nincs he lye.

316.  § A fi ze té si meg ha gyá sos el já rást kö ve tõ per el in -
té zé sé bõl ki van zár va, és ab ban, mint bíró, nem ve het részt 
az ügy ben ko ráb ban el já ró köz jegy zõ (az õt al kal ma zó
köz jegy zõ ne vé ben el já ró köz jegy zõ he lyet tes) és az õ
13.  § (2) be kez dé sé ben meg je lölt hoz zá tar to zó ja és volt
há zas tár sa.

317.  § (1) A 315.  § (1) be kez dé sé ben, va la mint
– a 315.  § (3) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott fel té te lek fenn -
ál lá sa ese tén – a 315.  § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
per ben a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás díja és a fél cél sze rû
és jó hi sze mû el já rá sa ke re té ben a fi ze té si meg ha gyá sos el -
já rás ban fel me rült má so la ti díj (e §-ban együtt: díj) a per -
költ ség ré szét ké pe zi.

(2) A köz jegy zõ nek a fe let költ ség ked vez mény ben ré -
sze sí tõ jog erõs vég zé se a pe res el já rás ra is ha tá lyos, azon -
ban a per ben el já ró bí ró ság a vég zést ha tá lyon kí vül he -
lyez he ti vagy meg vál toz tat hat ja. Ha a köz jegy zõ a fe let
költ ség ked vez mény ben ré sze sí tet te, a fél rész ben vagy
egész ben men tes a 315.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt eset ben 
a pe res el já rás il le té ké nek vi se lé se alól.

(3) Ha a fe let a köz jegy zõ a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás 
so rán költ ség ked vez mény ben ré sze sí tet te, a díj meg fi ze té -
sé rõl és vi se lé sé rõl a 315.  § (1) be kez dé sé ben fog lalt eset -
ben a bí ró ság kö te le zi a fe let a költ ség ked vez mény foly tán
meg nem fi ze tett díj nak a MOKK ré szé re  való meg fi ze té -
sé re. E ha tá ro za tát a bí ró ság a MOKK-nak is kéz be sí ti.

(4) A díj te kin te té ben igény be ve he tõ ked vez mény re
a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ról  szóló kü lön tör vényt, va -
la mint a fel ha tal ma zá sa alap ján ki adott kü lön jog sza bályt,
a pe res el já rás so rán igény be ve he tõ to váb bi ked vez mé -
nyek re e tör vényt, va la mint az e tör vény fel ha tal ma zá sa
alap ján ki adott kü lön jog sza bályt kell al kal maz ni.

318.  § (1) A bí ró ság a 315.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott pert meg szün te ti, ha a jo go sult az il le ték fi ze té si, to -
váb bá

a) tény ál lás-elõ adá si és bizonyíték-elõ ter jesz tési kö te -
le zett sé gét,

b) a XXVI. Fe je zet sze rin ti vál lal ko zá sok egy más kö -
zöt ti pe re i ben – a ke re set le vél nek a kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott for ma nyom tat vá nyon elekt ro ni ku san tör té -
nõ elõ ter jesz tési kö te le zett sé gét

a köz jegy zõ fel hí vá sá nak kéz be sí té sé tõl szá mí tott ti zen öt
na pon be lül nem tel je sí tet te.

(2) Ha a jo go sult a fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti 
ké rel mé ben a per ré ala ku lás ese té re ille té kes bí ró ság ként
nem a ha tás kör rel és ille té kességgel ren del ke zõ bí ró sá got
je löl te meg, vagy az ak ta nyo ma tot a köz jegy zõ egyéb ok -
ból nem ez utób bi bí ró ság nak küld te meg, az ügyet át kell
ten ni a ha tás kör rel ren del ke zõ ille té kes bí ró ság hoz, ki vé -
ve, ha a bí ró ság, ame lyik hez az ak ta nyo mat ér ke zett, a pert 
az (1) be kez dés ben fog lal tak alap ján meg szün te ti.
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319.  § (1) Ha a jo go sult a 318.  § (1) be kez dés ben fog lalt
kö te le zett sé ge it tel je sí ti, az ira tok meg ér ke zé sé tõl szá mí -
tott har minc na pon – az Ötö dik Rész al kal ma zá sa ese tén ti -
zen öt na pon – be lül a bí ró ság az ügy tár gya lá sá ra ha tár na -
pot tûz ki, és arra a jo go sul tat fel pe res ként, a kö te le zet tet
pe dig al pe res ként meg idé zi. A bí ró ság az el lent mon dás
foly tán ki tû zött tár gya lás ra  szóló idé zés sel együtt a fe lek -
nek a köz jegy zõ ál tal meg kül dött ak ta nyo mat egy pél dá -
nyát is kéz be sí ti.

(2) A XXVI. Fe je zet ha tá lya alá tar to zó per ben, ha a jo -
go sult a 318.  § (1) be kez dés ben fog lalt kö te le zett sé ge it tel -
je sí ti, a pert a továb biak ban a vál lal ko zá sok egy más kö zöt -
ti pe re i re vo nat ko zó sza bá lyok sze rint kell le foly tat ni.

320.  § (1) Az el lent mon dás foly tán ki tû zött tár gya lás ra
a ke re set le vél alap ján ki tû zött elsõ tár gya lás sza bá lya it,
a to váb bi el já rás ra pe dig az el sõ fo kú el já rás ra vo nat ko zó
ál ta lá nos ren del ke zé se ket – vagy ha an nak a 387.  § alap ján 
he lye van, az Ötö dik Rész ren del ke zé se it – kell meg fele -
lõen al kal maz ni. Az elsõ tár gya lá si nap idõ pont já ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket az zal az el té rés sel kell al kal maz ni,
hogy a ha tár idõt a 318.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott,
a jo go sult ál tal be adott ira tok nak – ille tõ leg az ak ta nyo -
mat nak, ha ez utób bi ké sõbb ér ke zik meg – a bí ró ság hoz
 való ér ke zé sé tõl kell szá mí ta ni.

(2) A bí ró ság a vég re hajt ha tó ok irat nak a kéz be sí té se
vagy a meg ha gyás vég re haj tói kéz be sí té se után elõ ter jesz -
tett el lent mon dás foly tán per ré ala kult el já rás ban az al pe -
rest leg ké sõbb az el já rást be fe je zõ ha tá ro za tá ban pénz bír -
ság gal sújt ja, ha az al pe res a jó hi sze mû jog gya kor lás kö ve -
tel mé nye i vel el len té te sen vagy egyéb ként nyilván valóan
alap ta la nul ter jesz tett elõ el lent mon dást ki vé ve, ha a fi ze -
té si meg ha gyás kéz be sí té sé nek vé lel mét meg dön ti.

321.  § (1) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rást kö ve tõ per -
ben a 130.  § (1) be kez dé sé nek a)–h) pont já ra te kin tet tel
he lye le het a per meg szün te té sé nek, il let ve a 315.  § (2) be -
kez dé sé nek a) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben – ha
a 128.  § sze rin ti jog ha tá lyok nem ma rad nak fenn, ak kor
a 315.  § (2) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott
eset ben is – a ke re set le vél idé zés ki bo csá tá sa nél kü li el uta -
sí tá sá nak is.

(2) A 157/A.  § al kal ma zá sa so rán nem te kint he tõ írás be -
li vé de ke zés nek a fi ze té si meg ha gyás sal szem ben elõ ter -
jesz tett el lent mon dás.

322.  § (1) A jog erõs fi ze té si meg ha gyás el len a XIII. Fe -
je zet sza bá lyai sze rint per újí tás nak van he lye. A per újí tá si
el já rás le foly ta tá sá ra az a bí ró ság ren del ke zik ha tás kör rel
és ille té kességgel, ame lyik – el lent mon dás ese tén – el sõ fo -
kú bí ró ság ként a per ré ala kult el já rás le foly ta tá sá ra ha tás -
kör rel és ille té kességgel ren del ke zett vol na.

(2) A 260.  § (1) be kez dé sé nek d) pont ját a jog erõs fi ze -
té si meg ha gyás sal szem ben elõ ter jesz tett per újí tás ese tén
úgy kell al kal maz ni, hogy per újí tás nak ak kor van he lye, ha 
tör vény el le né re a kö te le zett nek a meg ha gyást hir det mé -
nyi úton kéz be sí tet ték. A 260.  § (4) be kez dé se eb ben az
eset ben is meg fele lõen irány adó.

Az európai fizetési meghagyásos eljárással összefüggõ
eltérõ rendelkezések

323.  § (1) Az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács
1896/2006/EK ren de le té ben (e §-ban a továb biak ban: ren -
de let) meg ha tá ro zott eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás -
ból per ré ala kult el já rás ra e tör vény ren del ke zé se it az
e §-ban fog lalt el té ré sek kel kell al kal maz ni.

(2) A 314.  § al kal ma zá sa ese tén fi ze té si meg ha gyá son
eu ró pai fi ze té si meg ha gyást is ér te ni kell.

(3) A ké re lem nek a ren de let 11. cik ke sze rint tör té nõ el -
uta sí tá sa ese tén a jo go sult a bí ró ság nál ke re se tet in dít hat,
eb ben az eset ben a 315.  § (2)–(5) be kez dé sét meg fele lõen
al kal maz ni kell.

(4) Az el lent mon dás foly tán per ré ala ku ló eu ró pai fi ze -
té si meg ha gyá sos el já rás ban a fel pe rest a bí ró ság hív ja föl
arra, hogy har minc na pon be lül a pe res el já rás il le té két rója 
le, az ügy re vo nat ko zó rész le tes tény ál lí tá sa it adja elõ, és
bi zo nyí té ka it ter jessze elõ. A bí ró ság a fel hí vást az zal a fi -
gyel mez te tés sel lát ja el, hogy az ab ban fog lal tak el mu lasz -
tá sa ese té ben a pert meg szün te ti. Ha a fel pe res jo go sult -
ként az eu ró pai fi ze té si meg ha gyás ki bo csá tá sa irán ti ké -
rel mé ben a 167.  §-ának (3) be kez dé se al kal ma zá sá val je -
lölt meg ta nút, a bí ró ság arra is fel hív ja a fel pe rest, hogy
a tanú ne vét és idéz he tõ cí mét – amennyi ben az szük sé ges,
egyéb sze mé lyi ada ta it – az ott meg ha tá ro zott mó don je -
lent se be.

(5) Ha a ren de let sza bá lya i ból más nem kö vet ke zik,
a ren de let 20. cik ké nek (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
fe lül vizs gá lat ra a per újí tás meg en ged he tõ sé gé nek vizs gá -
la tá ra vo nat ko zó ren del ke zé se ket kell meg fele lõen al kal -
maz ni.”

(4) A Pp. 326.  § (7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(7) Ha az elsõ fo kon el járt köz igaz ga tá si szerv ille té -
kessége az egész or szág ra ki ter jed – a (12) be kez dés ben
fog lalt ki vé tel lel – a per re a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la go -
san ille té kes.”

(5) A Pp. 326.  §-a a kö vet ke zõ (12) be kez dés sel egé szül
ki:

„(12) Az ille té kesség meg ál la pí tá sá nál a (2) és (5) be -
kez dés sza bá lya it kell al kal maz ni a kö vet ke zõ tör vények
alap ján in dult fe lül vizs gá la ti el já rá sok ban:

a) a köz ve tí tõi te vé keny ség rõl  szóló tör vény,
b) az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló tör -

vény,
c) a nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé gû 

be ru há zá sok meg valósításának gyor sí tá sá ról és egy sze rû -
sí té sé rõl  szóló tör vény,

d) a köz jegy zõk rõl  szóló tör vény,
e) az ál lam ház tar tás ról  szóló tör vény,
f) a te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló tör -

vény,
g) az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló tör vény,
h) a Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló tör vény,
i) az árak meg ál la pí tá sá ról  szóló tör vény,
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j) a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek
el lá tá sá ról  szóló tör vény,

k) a Nem ze ti Akk re di tá ló Tes tü let szer ve ze té rõl, fel -
adat- és ha tás kö ré rõl, va la mint el já rá sá ról  szóló tör vény,

l) a Ma gyar Köz tár sa ság nem ze ti jel ké pe i nek és a Ma -
gyar Köz tár sa ság ra uta ló el ne ve zés nek a hasz ná la tá ról
 szóló tör vény,

m) a kül föld re uta zás ról  szóló tör vény,

n) a tan könyv pi ac rend jé rõl  szóló tör vény,

o) a szom szé dos ál la mok ban élõ ma gya rok ról  szóló
tör vény,

p) a bí ró sá gi vég re haj tás ról  szóló tör vény.”

(6) A Pp. 367.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„367.  § A vég re haj tás meg szün te té si, ille tõ leg kor lá to -
zá si per re ki zá ró lag az a bí ró ság ille té kes, amely a vég re -
haj tá si el já rást el ren del te; ha pe dig a vég re haj tá si el já rást
a me gyei bí ró ság vagy a mun ka ügyi bí ró ság, il let ve a köz -
jegy zõ ren del te el, ki zá ró lag az adós la kó he lye sze rin ti he -
lyi bí ró ság ille té kes.”

(7) A Pp. 387.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az I–XIV. Fe je zet sza bá lya it az e Rész ben fog lalt
el té ré sek kel kell al kal maz ni a he lyi bí ró ság ha tás kö ré be
tar to zó, a 24. és 25.  § ren del ke zé sei sze rint szá mít va az
egy mil lió fo rin tot meg nem ha la dó, ki zá ró lag pénz fi ze té -
sé re irá nyu ló kö ve te lé sek ér vé nye sí té sé re in dí tott pe rek -
ben – a 349.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott pe re ket ide
nem ért ve –, ame lyek ben az el já rás fi ze té si meg ha gyás sal
szem ben elõ ter jesz tett el lent mon dás foly tán ala kult per ré,
vagy ame lyek egyéb ként a 315.  § (2) be kez dé se alap ján fi -
ze té si meg ha gyá sos el já rást kö vet nek (kis ér té kû pe rek).”

(8) A Pp. 388.  § (1) és (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság az el lent mon dás foly tán per ré ala kult el -
já rás ban a fel pe res rész le tes tény elõ adá sát és bi zo nyí té ka it 
[318.  § (1) bek.] leg ké sõbb a tár gya lás ra  szóló idé zés ben
köz li az al pe res sel. A bí ró ság a fe le ket a tár gya lás ra  szóló
idé zés ben tá jé koz tat ja ar ról, hogy a pert ezen Rész ren del -
ke zé sei sze rint bí rál ja el. A tá jé koz ta tás nak ki kell ter jed -
nie arra, hogy a fe lek nek meg je le né si és nyi lat ko zat té te li
kö te le zett sé gük van, ezek, va la mint az egyes el já rá si – kü -
lö nö sen a bi zo nyí tá si in dít vá nyok elõ ter jesz tésére, a ke re -
set vál toz ta tás ra, a vi szont ke re set-in dí tás ra és a be szá mí tá -
si ki fo gás elõ ter jesz tésére vo nat ko zó – ha tár idõk el mu -
lasz tá sa mi lyen jog kö vet kez ménnyel jár.

(2) A bí ró ság nak a tár gya lást úgy kell ki tûz nie, hogy az
elsõ tár gya lá si nap az el lent mon dás foly tán per ré ala kult
el já rás ban a 318.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott, a jo -
go sult ál tal be adott ira tok nak a bí ró ság hoz  való ér ke zé sét
kö ve tõ leg ké sõbb negy ven öt – a 315.  § (2) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott pe rek ben a ke re set le vél nek a bí ró ság hoz
 való ér ke zé sét kö ve tõ leg ké sõbb hat van – na pon be lül
meg tart ha tó le gyen.”

(9) A Pp. 399.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„399.  § E tör vény 323.  §-a az eu ró pai fi ze té si meg ha -

gyá sos el já rás lét re ho zá sá ról  szóló 2006. de cem ber 12-i
1896/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let vég -
re haj tá sát szol gál ja.”

63.  § (1) Az il le té kek rõl  szóló 1990. évi XCIII. tör vény
(a továb biak ban: Itv.) 40.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) A fi ze té si meg ha gyá sos el já rás so rán elõ ter jesz tett
fel leb be zés il le té ké nek alap ja meg egye zik az el já rá sért fi -
ze ten dõ díj alap já val.”

(2) Az Itv. 42.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(2) Ha az (1) be kez dés c) pont já ban em lí tett el já rás az
elsõ tár gya lá son ér dem ben nem fe je zõ dik be, az il le té ket
az a) pont sze rin ti mér ték re kell ki egé szí te ni. Ha a fi ze té si
meg ha gyá sos el já rás per ré ala kul (ide ért ve azt az ese tet is,
ha a fel pe res a ke re set le ve let a fi ze té si meg ha gyás ki bo -
csá tá sa irán ti ké rel met el uta sí tó, il let ve az el já rást meg -
szün te tõ vég zés jog erõ re emel ke dé sét kö ve tõ har minc na -
pon be lül a bí ró ság hoz be nyújt ja vagy an nak cí mé re aján -
lott kül de mény ként pos tá ra adja), az a) pont sze rin ti mér té -
kû il le té ket kell fi zet ni, mely be a fi ze té si meg ha gyá sos el -
já rá sért fi ze ten dõ díj – eset le ges ked vez mé nyek kel csök -
ken tett – össze gét be kell szá mí ta ni.”

(3) Az Itv. 43.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A köz igaz ga tá si ha tá ro zat bí ró sá gi fe lül vizs gá la ta
irán ti el já rás il le té ke – ha tör vény más ként nem ren del ke -
zik, és a ha tá ro zat nem adó-, il le ték-, adó jel le gû kö te le zett -
ség gel, tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék- vagy vám kö te le zett -
ség gel, ver seny üggyel, mû sor szol gál ta tás sal – ki vé ve
a pa nasz ügye ket –, elekt ro ni kus hír köz lés sel vagy köz be -
szer zés sel kap cso la tos – 20 000 fo rint.”

(4) Az Itv. 58.  § (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(5) Az (1) be kez dés a) pont já nak ren del ke zé sét a nem -
pe res el já rá sok ban meg fele lõen al kal maz ni kell, ha a ké re -
lem tõl  való el ál lás ra a bí ró ság ér de mi ha tá ro za tá nak meg -
ho za ta la elõtt ke rül sor. A 42.  § (1) be kez dé sé nek c) pont -
já ban em lí tett el já rá sok nál, va la mint a fi ze té si meg ha gyá -
sos el já rást köve tõen in dult pe res el já rás ban [42.  § (2) bek.
2. mon dat] – amennyi ben en nek fel té te lei egyéb ként fenn -
áll nak – a mér sék lé si kö te le zett ség csak a 42.  § (2) be kez -
dé se sze rint ki egé szí tett il le ték re ter jed ki.”

64.  § (1) A köz jegy zõk rõl  szóló 1991. évi XLI. tör vény
(a továb biak ban: Kjtv.) 7.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki:

[A 24/A.  §-ban fog lal ta kon kí vül nem esik az (1) be kez -
dés ti lal ma alá]

„d) a köz jegy zõi ka ma rá ban vég zett te vé keny ség.”

(2) A Kjtv. 24.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:
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„(5) A (2)–(4) be kez dés ben fog lalt ren del ke zé se ket
a köz jegy zõ má sik szék hely re tör té nõ át he lye zé se ese tén is 
al kal maz ni kell az zal, hogy az ira tok, nyil ván tar tá sok és
esz kö zök le adá sá nak kö te le zett sé ge nem vo nat ko zik a hi -
va ta li elekt ro ni kus alá írást lét re ho zó esz köz re és a ka ma ra
tu laj do ná ban álló azon egyéb esz kö zök re, me lyek át he lye -
zés utá ni to váb bi hasz ná la tá ról a köz jegy zõ és a ka ma ra
meg ál la po dott.”

(3) A Kjtv. 29.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé szül ki:

„(3) A ti tok tar tás (9.  §) és az össze fér he tet len ség (7.  §)
sza bá lyai a köz jegy zõ je lölt re és a köz jegy zõ he lyet tes re,
a ki zá rás sza bá lyai (4.  §) pe dig a köz jegy zõ he lyet tes re is
irány adó ak, az zal, hogy a köz jegy zõ he lyet tes az ügy el in -
té zé sé bõl a 32–37.  § sze rin ti he lyet te sí tést ki vé ve ak kor is
ki van zár va, ha az õt al kal ma zó köz jegy zõ vel szem ben áll
fenn ki zá rá si ok.

(4) Ha a köz jegy zõ a (2) be kez dés sze rin ti el len jegy zés -
ben tar tó san aka dá lyoz tat va van, vagy az el len jegy zés
a köz jegy zõ ha lá la vagy más ok  miatt le he tet len né vá lik,
az el len jegy zést a köz jegy zõ szék he lye sze rin ti te rü le ti ka -
ma ra el nök sé ge ál tal az el len jegy zés tel je sí té sé re ki ren delt
köz jegy zõ is tel je sít he ti. A ki ren delt köz jegy zõ az el len -
jegy zést a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott köz jegy zõ (an -
nak ha lá la ese tén jog utó dai) fe le lõs sé gé re és ve szé lyé re
tel je sí ti.”

(4) A Kjtv. 166.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) és
e) pont tal egé szül ki:

[A köz jegy zõi le vél tár ban kell el he lyez ni]
„d) az 1992. ja nu ár 1. nap ja és 2004. jú ni us 30. nap ja

kö zött ké szült pa pír ala pú ok ira tok ere de ti pél dá nya it,
e) a Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra és a te rü le ti

ka ma rák ma ra dan dó ér té kû ira ta it.”

(5) A Kjtv. 166.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A köz jegy zõi le vél tár a Ma gyar Or szá gos Köz jegy -
zõi Ka ma ra ál tal fenn tar tott köz tes tü le ti le vél tár.”

(6) A Kjtv. 170.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„170.  § (1) A köz jegy zõi le vél tá ros jegy zõ köny vet ké -
szít

a) a köz jegy zõ szol gá la tá nak meg szû né se  miatt át vett
ira tok ról, nyil ván tar tá sok ról, esz kö zök rõl,

b) a köz jegy zõi le vél tár ban el he lye zen dõ ira tok ról,
nyil ván tar tá sok ról és esz kö zök rõl,

c) az át vett ira tok ban ta pasz talt hi á nyos sá gok ról.
(2) A köz jegy zõi le vél tá ros meg kül di a jegy zõ köny vet

a te rü le ti ka ma rá nak és át ad ja ré szé re a ka ma ra tu laj do ná -
ban lévõ esz kö zö ket, a fo lya mat ban lévõ ügyek ira ta it, va -
la mint a köz jegy zõ nél bi zal mi õr zés ben lévõ ok ira tot,
pénzt (ér ték tár gyat, ér ték pa pírt) és az ezek hez tar to zó ira -
to kat és nyil ván tar tá so kat.

(3) A fo lya mat ban lévõ ügyek ira ta it, va la mint a köz -
jegy zõ nél bi zal mi õr zés ben lévõ ok ira tot, pénzt (ér ték tár -
gyat, ér ték pa pírt) és az ezek hez tar to zó ira to kat, nyil ván -

tar tá so kat a te rü le ti el nök ség a köz jegy zõ utód já nak, ha
ilyen nincs, a te rü le ti el nök ség ál tal ki je lölt köz jegy zõ nek
adja át. Az õr zé si meg bí zást ilyen kor úgy kell te kin te ni,
mint ha azt az át ve võ köz jegy zõ nek ad ták vol na.

(4) A le tét be he lye zett ok ira to kat a köz jegy zõi le vél tár
õrzi; ha a le té tet ki kell adni, azt – meg ke re sé sé re – az el já -
ró köz jegy zõ nek át ad ja.”

(7) A Kjtv. 183.  §-a a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:
[Fel ha tal ma zást kap a mi nisz ter, hogy – a 12.  § (3) be -

kez dé sé ben fog lal ta kon túl – ren de let tel ál la pít sa meg:]
„i) a köz jegy zõi le vél tár anya gá nak nyil ván tar tá sá val,

szak sze rû, biz ton sá gos õr zé sé vel, fel dol go zá sá val és hasz -
ná la tá nak biz to sí tá sá val össze füg gõ szak mai kö ve tel mé -
nye ket, va la mint a le vél tá ri anyag ban vé gez he tõ se lej te zés 
rend jét.”

65.  § (1) A Vht. 6.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban
a ,,köz jegy zõi ha tá ro zat” szö veg rész he lyé be a ,,köz jegy -
zõi ha tá ro zat – a fi ze té si meg ha gyás ki vé te lé vel –” szö veg
lép.

(2) A Vht. 10.  § a)–c) és e) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A bí ró sá gi vég re haj tást (a továb biak ban: vég re haj tás)
vég re hajt ha tó ok irat ki ál lí tá sá val kell el ren del ni. A vég re -
hajt ha tó ok ira tok a kö vet ke zõk:]

„a) a bí ró ság és a köz jegy zõ ál tal ki ál lí tott vég re haj tá si
lap,

b) az olyan ok irat, ame lyet a bí ró ság vagy a köz jegy zõ
vég re haj tá si zá ra dék kal lá tott el,

c) a bí ró ság vég re haj tást el ren de lõ, le til tó, ille tõ leg át -
uta lá si vég zé se, to váb bá köz vet len bí ró sá gi fel hí vást tar -
tal ma zó ha tá ro za ta, va la mint a köz jegy zõ le til tó és át uta lá -
si vég zé se,”

„e) a bí ró ság bûn ügyi költ ség rõl, elõ ve ze té si és kí sé ré si 
költ ség rõl  szóló ér te sí té se, to váb bá a bí ró sá gi gaz da sá gi
hi va tal nak a köz jegy zõ ál tal ki sza bott pénz bír ság ról, az
ügyész ség ál tal ki sza bott rend bír ság ról, meg ál la pí tott bûn -
ügyi költ ség rõl, az ügyész ség és a nyo mo zó ha tó ság ál tal
meg ál la pí tott elõ ve ze té si és kí sé ré si költ ség rõl, va la mint
a párt fo gó fel ügye lõi szol gá lat ál tal a köz ve tí tõi el já rás ban 
meg ál la pí tott, az ál lam ál tal elõ le ge zett és vissza té rí ten dõ
költ ség rõl  szóló ér te sí té se,”

(3) A Vht. 13.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(4) Nem le het vég re hajt ha tó ok ira tot ki ál lí ta ni a jog -
erõs fi ze té si meg ha gyás alap ján, ha a jog erõ sí té si zá ra dék
ak ként ke rült ki ál lí tás ra, hogy a kö ve te lés tár gyá ban nincs
he lye vég re haj tás nak.”

(4) A Vht. 16.  § a), b) és i) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[Vég re haj tá si la pot ál lít ki]
„a) a köz jegy zõ ál tal ho zott, ma rasz ta lást tar tal ma zó

ha tá ro zat és a köz jegy zõ ál tal jó vá ha gyott – a bí ró sá gi
egyez ség gel azo nos ha tá lyú – egyez ség alap ján bár me lyik
köz jegy zõ, to váb bá a köz jegy zõ nek a köz jegy zõi nem pe -
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res el já rás le foly ta tá sá ért fel szá mí tott díj ról és költ ség rõl
ki ál lí tott költ ség jegy zé ke alap ján a költ ség jegy zé ket ki ál -
lí tó köz jegy zõn kí vü li bár me lyik köz jegy zõ,

b) a bí ró ság fe gyel mi bí ró sá gá nak kár té rí tés re kö te le zõ
ha tá ro za ta, a köz jegy zõi fe gyel mi bí ró ság nak pénz bír ság
és el já rá si költ ség meg fi ze té sé re kö te le zõ ha tá ro za ta, va la -
mint a bí ró sá gi vég re haj tói fe gyel mi bí ró ság nak pénz bír -
ság, el já rá si költ ség és ka ma rai tag díj meg fi ze té sé re kö te -
le zõ ha tá ro za ta alap ján az adós la kó he lye sze rin ti he lyi bí -
ró ság (vá ro si, ke rü le ti bí ró ság; a továb biak ban együtt: he -
lyi bí ró ság),”

„i) az eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás lét re ho zá sá -
ról  szóló 1896/2006/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren -
de let (a továb biak ban: 1896/2006/EK ren de let) sze rint
vég re hajt ha tó nak nyil vá ní tott eu ró pai fi ze té si meg ha gyás
alap ján az adós la kó he lye, szék he lye – ezek hi á nyá ban az
adós vég re haj tás alá von ha tó va gyon tár gyá nak he lye, kül -
föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe, il -
let ve köz vet len ke res ke del mi kép vi se le te ese tén a fi ók te -
lep, ille tõ leg a kép vi se let he lye – sze rin ti me gyei bí ró ság
szék he lyén mû kö dõ he lyi bí ró ság, Bu da pes ten a Bu dai
Köz pon ti Ke rü le ti Bí ró ság; ha az eu ró pai fi ze té si meg ha -
gyást a ma gyar köz jegy zõ bo csá tot ta ki, bár me lyik köz -
jegy zõ,”

(5) A Vht. 18.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A vég re haj tá si lap ere de ti pél dá nya a bí ró ság nál
ma rad; a vég re haj tá si lap ról annyi ki ad mányt kell ké szí te -
ni, hogy a vég re haj tó, va la mint min den vég re haj tást kérõ
és adós (a továb biak ban együtt: fe lek) egy-egy pél dányt
kap ja nak. Az ön ál ló bí ró sá gi vég re haj tó ha tás kö ré be tar to -
zó ügy ben bí ró ság a vég re haj tá si lap elekt ro ni kus hi te les
má so la tát kül di meg a Ma gyar Bí ró sá gi Vég re haj tói Ka -
ma ra (a továb biak ban: ka ma ra) szá mí tó gé pes rend sze rén
ke resz tül a vég re haj tó nak; az elekt ro ni kus ok irat ról a vég -
re haj tó ké szí ti el az adós ré szé re a pa pír ala pú hi te les má -
so la tot.”

(6) A Vht. 20.  § (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(1) Az adós la kó he lye, ille tõ leg szék he lye – ezek hi á -
nyá ban az adós vég re haj tás alá von ha tó va gyon tár gyá nak
he lye – sze rin ti he lyi bí ró ság vég re haj tá si zá ra dék kal lát ja
el a 22. és a 23.  §-ban fel so rolt ok ira tot.”

(7) A Vht. 23/B.  §-t köve tõen az aláb bi 23/C.  §-sal egé -
szül ki:

„23/C.  § (1) Bár mely köz jegy zõ vég re haj tá si zá ra dék -
kal lát ja el a köz jegy zõi ok ira tot, ha az tar tal maz za

a) a szol gál ta tás ra és el len szol gál ta tás ra irá nyu ló vagy
egy ol da lú kö te le zett ség vál la lást,

b) a jo go sult és a kö te le zett ne vét,
c) a kö te le zett ség tár gyát, mennyi sé gét (össze gét) és

jog cí mét,
d) a tel je sí tés mód ját és ha tár ide jét.
(2) Ha a kö te le zett ség fel té tel nek vagy idõ pont nak a be -

kö vet ke zé sé tõl függ, a vég re hajt ha tó ság hoz az is szük sé -
ges, hogy a fel té tel vagy idõ pont be kö vet ke zé sét köz ok irat 
ta nú sít sa.

(3) Bár mely köz jegy zõ vég re haj tá si zá ra dék kal lát ja el
a zá log szer zõ dés rõl  szóló köz ok ira tot, ha a kö ve te lés tel je -
sí té si ha tár ide je le telt.

(4) Bár mely köz jegy zõ vég re haj tá si zá ra dék kal lát ja el
azt a köz ok ira tot, amely az in gat lan kö zös tu laj do ná nak ár -
ve rés sel tör té nõ meg szün te té sé re irá nyu ló szer zõ dés rõl
szól, ha az ok irat tar tal maz za az in gat lan becs ér té két, az ár -
ve ré si fel té te le ket, to váb bá az el já rá si költ ség vi se lé sé nek
és a be folyt vé tel ár fel osz tá sá nak a mód ját.

(5) E § alap ján ak kor van he lye vég re haj tás nak, ha
a köz jegy zõi ok irat ba fog lalt kö ve te lés bí ró sá gi vég re haj -
tá si útra tar to zik, és ha a kö ve te lés tel je sí té si ha tár ide je le -
telt.”

(8) A Vht. 31/C.  § (2) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„A köz ok ira tot ki ál lí tó ha tó ság szék he lye sze rint ille té -
kes he lyi bí ró ság, ha pe dig a köz ok ira tot köz jegy zõ ál lí tot -
ta ki, bár me lyik köz jegy zõ ké re lem re ki ál lít ja”

(9) A Vht. 31/C.  § (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(4) Az 1896/2006/EK ren de let VII. mel lék le te sze rin ti
for ma nyom tat ványt az eu ró pai fi ze té si meg ha gyást ki bo -
csá tó köz jegy zõ ál lít ja ki.”

(10) A Vht. 31/D.  §-t köve tõen az aláb bi al cím mel,
31/E. és 31/F.  §-sal egé szül ki:

„A közjegyzõ által elrendelt végrehajtásra vonatkozó
különös rendelkezések

31/E.  § (1) Ha a bí ró sá gi vég re haj tás el ren de lé sé re
a köz jegy zõ ren del ke zik ha tás kör rel [16.  § a) és i) pont,
23/C.  §], a 6.  § (3) be kez dés ben, 7., 11–12/A., 18–19/A.,
24–27., 29–31., 31/D., 32., 35., 39., 47/A., 49., 50., 56.,
80., 89., 172., 179., 180., 186., 190., 200–201/A. és
204/A.  §-ban a bí ró ság alatt a köz jegy zõt is ér te ni kell.

(2) A köz jegy zõ el já rá sa – mint pol gá ri nem pe res el já rás –
a bí ró ság el já rá sá val azo nos ha tá lyú. A köz jegy zõ ál tal ho zott 
ha tá ro zat a he lyi bí ró ság ha tá ro za tá val azo nos ha tá lyú.

(3) A vég re haj tás el ren de lé sért a köz jegy zõ nek dí jat
kell fi zet ni, mely nek mér té ke

a) vég re haj tás el ren de lé se ese tén az ügy ér ték 1%-a, de
leg alább 5000 fo rint, leg fel jebb 150 000 fo rint;

b) biz to sí tá si in téz ke dés el ren de lé se ese tén az ügy ér ték 
1%-a, de leg alább 5000 fo rint, leg fel jebb 30 000 fo rint;

c) ha az ügy ér ték nem ál la pít ha tó meg, 5000 Ft.

(4) Az ügy ér ték a vég re haj tan dó kö ve te lés nek az el já rás 
meg in dí tá sa kor fenn ál ló, já ru lé kok nél kül szá mí tott ér té -
ke. Az ügy ér ték meg ál la pí tá sá nál a Pp. 24.  §-át meg fele -
lõen al kal maz ni kell. A dí jat a vég re haj tást kérõ elõ le ge zi
és az adós vi se li; azt vég re haj tá si költ ség ként kell be haj ta -
ni. A fi ze té si meg ha gyás vég re haj tá sá nak el ren de lé sé ért
járó díj ról kü lön tör vény ren del ke zik.

(5) A vég re haj tás (biz to sí tá si in téz ke dés) el ren de lé sé ért
to váb bi mun ka díj, költ ség té rí tés és il le ték – ide nem ért ve
a jog or vos la ti el já rás il le té két – nem szá mít ha tó fel.
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31/F.  § A 6.  § (3) be kez dé sé ben és a 7.  § (5) be kez dé sé -
ben meg ha tá ro zott meg ke re sé se ket a köz jegy zõ elekt ro ni -
kus úton kül di meg a meg ke re sett szerv nek, amely azt
elekt ro ni kus adat köz lés sel tel je sí ti.”

(11) A Vht. 103.  § (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(2) A vég re haj tó a fog la lá si jegy zõ könyv má so la tát,
va la mint a le fog lalt for gal mi en ge délyt és törzs köny vet
meg kül di a gép jár mû-tu laj do nos lak cí me vagy szék he lye
(en nek hi á nyá ban te lep he lye) sze rint, kül föl di la kó hellyel
(szék hellyel vagy te lep hellyel) ren del ke zõ tu laj do nos ese -
té ben pe dig az üzem ben tar tó lak cí me vagy szék he lye (en -
nek hi á nyá ban te lep he lye) sze rint ille té kes köz le ke dé si
igaz ga tá si ha tó ság nak. Ha az ille té kes ha tó ság nem ál la pít -
ha tó meg, az ok má nyo kat a gép jár mû vet nyil ván tar tó ha tó -
ság nak kell meg kül de ni. Ha a for gal mi en ge dély vagy
a törzs könyv le fog la lá sa meg hi ú sult, a vég re haj tó a fog la -
lá si jegy zõ könyv má so la tá nak meg kül dé sé vel egy ide jû leg 
fel hív ja a köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó sá got, hogy a gép jár -
mû vet von ja ki a for ga lom ból; a ha tó ság kö te les e fel hí vás -
nak ha la dék ta la nul ele get ten ni.”

(12) A Vht. 103.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A vég re haj tó a jár mû nyil ván tar tás ból a kö vet ke zõ
ada to kat igé nyel he ti:

a) a jár mû tu laj do nos sze mély azo no sí tó ada tai, la kó he -
lye, tar tóz ko dá si he lye, egyé ni vál lal ko zó szék he lye, kül -
föl di ese té ben ál lam pol gár sá ga is,

b) jogi sze mély és jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ
jár mû tu laj do nos szer ve zet meg ne ve zé se, szék he lyé nek és
te lep he lyé nek címe, cég jegy zék-, il let ve nyil ván tar tá si
szá ma,

c) a jár mû

ca) ha tó sá gi jel zé se, al váz szá ma és mû sza ki ada tai (a
jár mû faj tá ja, gyárt má nya, tí pu sa, gyár tá si éve, szí ne és az
elsõ ma gyar or szá gi for ga lom ba he lye zés idõ pont ja),

cb) tu laj do nos hoz kö tött for gal ma zá si kor lá to zás ra vo -
nat ko zó ada tok, ide ért ve az Eu ró pai Unió ál tal el ren delt
pénz ügyi és va gyo ni kor lá to zó in téz ke dés vég re haj tá sá ra
el ren delt zár lat ra vo nat ko zó ada to kat is,

d) a jár mû ok má nyok ok mány azo no sí tó je lé re, ki adá sá -
ra, ér vé nyes sé gé re, cse ré jé re és vissza vo ná sá ra vo nat ko zó
ada tok,

e) a jár mû ko ráb bi tu laj do no sá nak (át ru há zó já nak) tu -
laj don jog-vál to zás hoz kap cso ló dó be je len té si kö te le zett -
sé ge tel je sí té sé nek té nye és idõ pont ja.”

(13) A Vht. 224.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ al cím mel és
224/A.  §-sal egé szül ki:

„A közjegyzõ által elrendelt végrehajtás során 
igénybe vehetõ jogorvoslatokra vonatkozó 

különös rendelkezések

224/A.  § Ha a bí ró sá gi vég re haj tás el ren de lé se a köz -
jegy zõ ha tás kö ré be tar to zik, e rész ren del ke zé se it az aláb -
bi el té ré sek kel kell al kal maz ni:

a) a vég re haj tást el ren de lõ bí ró sá gon a köz jegy zõt,
a vég re haj tást el ren de lõ bí ró ság ál tal ho zott ha tá ro zat alatt
a köz jegy zõ ál tal ho zott ha tá ro za tot kell ér te ni;

b) a köz jegy zõ ha tá ro za ta el le ni fel leb be zést a köz jegy -
zõ szék he lye sze rint ille té kes me gyei bí ró ság bí rál ja el.”

(14) A Vht. 225.  §-a (1) be kez dé sé nek fel ve ze tõ szö ve -
ge he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A vég re haj tás el ren de lé sét és fo ga na to sí tá sát
– e tör vény ben meg ál la pí tott sza bá lyok sze rint – a bí ró ság, 
il let ve a köz jegy zõ, to váb bá e tör vény ben meg ha tá ro zott
más szer vek és sze mé lyek, így kü lö nö sen a kö vet ke zõk
vég zik:”

(15) A Vht. 225.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A vég re haj tást el ren de lõ köz jegy zõ nek azt a köz -
jegy zõt kell te kin te ni, aki a vég re hajt ha tó ok irat ki ál lí tá sá -
ra jo go sult.”

(16) A Vht. 250.  § (3) be kez dé se a kö vet ke zõ g) pont tal
egé szül ki:

[A ka ma ra el lát ja a kö vet ke zõ fel ada to kat is:]
„g) mû köd te ti a vég re haj tá si ügyek vég re haj tók kö zöt ti 

el osz tá sá ra és a vég re hajt ha tó ok ira tok, va la mint a kéz be -
sí ten dõ ok ira tok vég re haj tók nak tör té nõ meg kül dé sé re
szol gá ló in for ma ti kai al kal ma zást.”

66.  § A Pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi III. tör -
vény és egyes kap cso ló dó tör vények mó do sí tá sá ról  szóló
2008. évi XXX. tör vény (a továb biak ban: XII. Ppn.) 63.  §
(7) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(7) E tör vény 2.  §-a 2009. jú li us 1-jén lép ha tály ba.
E tör vény 45.  §-ának a Pp. 314.  §-ának (3), 315.  §-ának (4)
és 317.  §-ának (2) be kez dé sét meg ál la pí tó ren del ke zé se
nem lép ha tály ba.”

67.  § A köz ve tí tõi te vé keny ség rõl  szóló 2002. évi
LV. tör vény 22.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren -
del ke zés lép:

„(3) A bí ró ság az ügy ben a ké re lem be nyúj tá sá tól szá -
mí tott 60 na pon be lül ha tá roz. A me gyei bí ró ság a jog sza -
bály sér tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi és szük ség
ese tén új el já rás le foly ta tá sát ren de li el.”

68.  § Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény 10.  § (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság az ügy ben a ké re lem be nyúj tá sá tól szá -
mí tott 60 na pon be lül vég zés sel ha tá roz. A bí ró ság a jog -
sza bály sér tõ ha tá ro za tot ha tá lyon kí vül he lye zi és szük ség
ese tén új el já rás le foly ta tá sát ren de li el.”

69.  § A nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ -
sé gû be ru há zá sok meg valósításának gyor sí tá sá ról és egy -
sze rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény 8.  § (1) be kez -
dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A per ben a jogi kép vi se let kö te le zõ.”
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70.  § (1) Az egyes köz jegy zõi nem pe res el já rá sok ról
 szóló 2008. évi XLV. tör vény (a továb biak ban: Kjnp.) 3.  §
(4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha
a) a te rü le ti ka ma ra vagy az or szá gos ka ma ra el nö ké -

nek dön té se sze rint a ki zá rá si ok nem áll fenn, vagy
b) a ki zá rá si okot nem a köz jegy zõ je len tet te be, és a ki -

zá rá sá hoz a köz jegy zõ nem já rult hoz zá,
a ki zá rás ról a Pp. sza bá lya i nak meg fe le lõ al kal ma zá sá val
az érin tett köz jegy zõ szék he lye sze rint ille té kes he lyi bí ró -
ság nem pe res el já rás ban ha tá roz.”

(2) A Kjnp. 9.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„9.  § (1) Nincs he lye az el já rás ban bi zo nyí tás nak, ha
a) el vég zé sé hez sze mé lyi sza bad sá got kor lá to zó kény -

szer in téz ke dés fo ga na to sí tá sa len ne szük sé ges;
b) le foly ta tá sa a ké rel me zõ tõl el té rõ sze mély szá má ra

or vos szak ér tõi vizs gá lat vagy más, sze mé lyi sza bad sá gát
kor lá to zó, il let ve tes ti ép sé gé nek sé rel mé vel járó vizs gá lat
tû ré sét ten né szük sé ges sé, és a ké rel me zõ nem ren del ke zik 
e sze mély arra irá nyu ló – köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó 
ere jû ma gán ok irat ba fog lalt – nyi lat ko za tá val, hogy vál lal -
ta e kö te le zett ség tel je sí té sét;

c) le foly ta tá sá hoz a ké rel me zõ tõl el té rõ sze mély jog -
sza bá lyon ala pu ló hoz zá já ru lá sa szük sé ges, és ez zel
a – köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba
fog lalt – hoz zá já ru lás sal a ké rel me zõ nem ren del ke zik;

d) le foly ta tá sá hoz a ké rel me zõ tõl el té rõ sze mély bir to -
ká ban lévõ ok irat vagy do log (a továb biak ban: szem le -
tárgy) meg fi gye lé se, vizs gá la ta szük sé ges, és a ké rel me zõ
nem ren del ke zik a szem le tárgy bir to ko sá nak arra irá nyu ló
– köz ok irat ba vagy tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat ba
fog lalt – nyi lat ko za tá val, hogy vál lal ta a szem le tárgy fel -
mu ta tá sát, meg fi gye lé sé nek, vizs gá la tá nak le he tõ vé té te -
lét.

(2) A köz jegy zõ ké re lem re fel hív hat ja a ké rel me zõ tõl
el té rõ sze mélyt az (1) be kez dés b)–d) pont já ban fog lalt
nyi lat ko zat meg té te lé re.

(3) Ha a ké rel me zõ tõl el té rõ sze mély az (1) be kez dés
b)–d) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot nem tet te meg, vagy
a köz jegy zõ fel hí vá sá ra nem nyi lat ko zott, vagy a nyi lat ko -
zat be szer zé sét a köz jegy zõ ered mény te le nül kí sé rel te
meg, és az el já rás más mó don nem foly tat ha tó le, a köz -
jegy zõ a bi zo nyí tás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké rel met el uta -
sít ja.

(4) Ha a bi zo nyí tás le foly ta tá sá hoz ele gen dõ a szem le -
tárgy nak a köz jegy zõ elõt ti fel mu ta tá sa, a köz jegy zõ az
(1) be kez dés d) pont já ban meg ha tá ro zott hoz zá já ru lás hi á -
nyá ban is maga elé idéz he ti a szem le tárgy bir to ko sát, eb -
ben az eset ben azon ban az idé zés re meg nem je le nõ, vagy
en ge dély nél kül el tá vo zó szem le tárgy bir to ko sá val szem -
ben kény szer in téz ke dés fo ga na to sí tá sá nak nincs he lye, és
úgy kell el jár ni, mint ha a szem le tárgy bir to ko sa a hoz zá já -
ru lá sát ki fe je zet ten meg ta gad ta vol na.”

(3) A Kjnp. 11.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„11.  § (1) A köz jegy zõ az el já rást meg szün te ti ak kor is,
ha

a) a bi zo nyí tást nem le he tett le foly tat ni,
b) a ké rel me zõ tõl el té rõ sze mély a kö te le zett ség vál la ló

nyi lat ko za ta el le né re utóbb a bi zo nyí tás le foly ta tá sá val
kap cso la tos kö te le zett sé gét nem tel je sí ti, vagy

c) a ké rel me zõ tõl el té rõ sze mély a bi zo nyí tás le foly ta -
tá sá hoz adott hoz zá já ru lá sát vissza von ta,
és e nél kül az el já rás ered mé nyes le foly ta tá sa nem lehet -
séges.

(2) A köz jegy zõ az el já rást meg szün te ti ak kor is, ha
a ké rel me zõ a 7.  § sze rin ti elõ le ge zé si kö te le zett sé gét az
el já rás fo lya mán mu laszt ja el, vagy a köz jegy zõ nek ké rel -
met már a 7.  § (3) be kez dé se sze rint el kel lett vol na uta sí ta -
nia.”

(4) A Kjnp. 12.  § (2) és (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a köz jegy zõ az el já rás so rán pénzt vesz át, an nak 
ke ze lé sé re a bi zal mi õr zés sza bá lya it kell meg fele lõen al -
kal maz ni, az zal az el té rés sel, hogy ezen pénz össze ge ket
azo nos szám lán ke ze li, és a pénz összeg után an nak át adó -
ja, il let ve át ve võ je ka mat ra, a köz jegy zõ pe dig a pénz -
összeg ke ze lé sé vel járó költ sé gek re nem tart hat igényt.

(3) Ha a fél a bi zo nyí tá si el já rás költ sé ge i nek fe de zé sé re 
elõ re lát ha tó an szük sé ges össze get he lye zi bi zal mi õr zés -
be, an nak ki fi ze té sé re – ha e tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik – a Pp. sza bá lya it kell al kal maz ni.”

(5) A Kjnp. 17.  § (1) be kez dés a) pont ja he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

[Elõ ze tes bi zo nyí tás nak van he lye]
„a) a Pp. 207.  §-ában sza bá lyo zott ese tek ben, to váb bá

ak kor”

(6) A Kjnp. 17.  § (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

„(3) Ha az elõ ze tes bi zo nyí tás ered mé nyes le foly ta tá sá -
hoz igaz ság ügyi szak ér tõ ki ren de lé se szük sé ges,
a 24–27/A.  § ren del ke zé se it meg fele lõen al kal maz ni kell
az zal, hogy amennyi ben az el já rás ban el len fél is részt
vesz, a 27.  § (3) és (4) be kez dé sé ben, va la mint
a 27/A.  §-ban a ké rel me zõ alatt az el len fe let is ér te ni kell.”

(7) A Kjnp. 19.  § (1) be kez dé se a kö vet ke zõ d) pont tal
egé szül ki:

[Az elõ ze tes bi zo nyí tás irán ti ké re lem nek tar tal maz nia
kell a kö vet ke zõ ket is:]

„d) a 17.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti eset ben
az el len fél ne vét és la kó he lyét (szék he lyét), ha pe dig az el -
len fél is me ret len, en nek okát.”

(8) A Kjnp. 19.  §-a a kö vet ke zõ (3) és (4) be kez dés sel
egé szül ki:

„(3) A 17.  § (1) be kez dé sé nek a) pont ja sze rin ti eset ben
az el len fél nek a 9.  § (1) be kez dé sé nek c) és d) pont já ban
meg ha tá ro zott nyi lat ko za tá ra a bi zo nyí tás le foly ta tá sá hoz
nincs szük ség; ha pe dig a ké rel me zõ arra hi vat ko zik, hogy
az el len fél is me ret len, ezt  valószínûsítenie kell.
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(4) A ké rel me zõ ál tal meg je lölt el len fe let az elõ ze tes bi -
zo nyí tás el ren de lé se tár gyá ban nem kell meg hall gat ni, ha
a ké rel me zõ  valószínûsíti, hogy a meg hall ga tás az elõ ze tes 
bi zo nyí tás ered mé nyes le foly ta tá sát ve szé lyez tet né. Ha
a köz jegy zõ az el len fél meg hall ga tá sát mel lõ zi, ha tá ro za -
tát az el len fél lel csak az elõ ze tes bi zo nyí tás el ren de lé se
ese té ben, és leg ké sõbb az elõ ze tes bi zo nyí tás fo ga na to sí -
tá sá nak a meg kez dé se kor kell kö zöl nie; ha a köz lés aka -
dály ba üt kö zik, ez az elõ ze tes bi zo nyí tás fo ga na to sí tá sát
nem aka dá lyoz za.”

(9) A Kjnp. 23.  §-a a kö vet ke zõ (2) be kez dés sel egé szül
ki, ez zel egy ide jû leg a § szá mo zá sa (1) be kez dés re vál -
tozik:

„(2) Az igaz ság ügyi szak ér tõ ki ren de lé se irán ti ké re -
lem ben el len fe let meg je löl ni nem kell.”

(10) A Kjnp. 24.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„24.  § A köz jegy zõ a 7.  § meg fe le lõ al kal ma zá sá val fel -
hív ja a ké rel me zõt, hogy a szak ér tõi díj fe de zé sé re elõ re -
lát ha tó lag szük sé ges össze get he lyez ze bi zal mi õr zés be.
Ha a ké rel me zõ a fel hí vás nak nem tesz ele get, a köz jegy zõ
a 7.  § (3) be kez dé se, va la mint a 11.  § (2) be kez dé se meg fe -
le lõ al kal ma zá sá val a ké rel met el uta sít ja, il let ve az el já rást 
meg szün te ti.”

(11) A Kjnp. a 27.  §-t köve tõen a kö vet ke zõ 27/A.  §-sal
egé szül ki:

„27/A.  § A köz jegy zõ a szak ér tõi vé le ményt a ké rel me -
zõn kí vül ki zá ró lag bí ró ság, ügyész ség, köz jegy zõ, bí ró sá -
gi vég re haj tó, nyo mo zó ha tó ság vagy köz igaz ga tá si ha tó -
ság meg ke re sé sé re küld he ti meg, ha a meg ke re sõ tör vényi
ren del ke zés meg je lö lé sé vel iga zol ja, hogy tör vény az ügy
el bí rá lá sá hoz, to váb bá jo go sult ság, il let ve kö te le zett ség
fenn ál lá sá nak el len õr zé sé hez fel jo go sí tot ta az adat ke ze lé -
sé re és meg je löl te an nak az el já rá sá nak az ügy szá mát és
tár gyát, amely ben az igé nyelt ada tok meg is me ré sé re tör -
vény alap ján jo go sult. Ezek a sza bá lyok al kal ma zan dók
a szak ér tõi vé le mény be  való be te kin tés engedélyezé -
sére is.”

(12) A Kjnp. 32.  §-a a kö vet ke zõ új c) pont tal egé szül ki, 
ez zel egy ide jû leg a je len le gi c) és d) pont szá mo zá sa d) és
e) pont ra vál to zik:

[A köz jegy zõ a ké rel met a hir det mény köz zé té te le nél kül
el uta sít ja, ha]

„c) a ké re lem nem tar tal maz za a sem mis sé nyil vá ní ta ni
kért ér ték pa pír nak az egye di azo no sí tás ra al kal mas meg je -
lö lé sé hez szük sé ges ada ta it,”

(13) A Kjnp. 34.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A köz jegy zõ ér ték pa pírt sem mis sé nyil vá ní tó jog -
erõs vég zé sé nek ugyan az a ha tá lya, mint a jog erõs íté let -
nek.”

(14) A Kjnp. 36/F.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Az el já rás ban bi zo nyí tás nak nincs he lye.”

71.  § (1) E tör vény 11.  § (3) be kez dé sé ben a ,,jogi sze -
mély fél” szö veg rész he lyé be a ,,vál lal ko zás” szö veg,
24.  §-a (1) be kez dé sé nek g) pont já ban a ,,[(3) be kez dés]”
szö veg rész he lyé be a ,,[(3) és (4) be kez dés]” szö veg lép.

(2) E tör vény 24.  § (2)–(4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha a meg ha gyást a kö te le zett nek ha lá la  miatt vagy
azért nem le het kéz be sí te ni, mert a kö te le zett a be je len tett
cí men is me ret len, vagy on nan is me ret len hely re köl tö zött,
a köz jegy zõ elekt ro ni kus úton meg ke re si a pol gá rok sze -
mé lyi ada ta it és lak cí mét nyil ván tar tó szer vet (e §-ban
a továb biak ban: nyil ván tar tás) a kö te le zett idé zé si cí mé -
nek mag ál la pí tá sa ér de ké ben.

(3) Ha a jo go sult meg je löl te a ké re lem ben a kö te le zett
sze mély azo no sí tó ada ta it, a köz jegy zõ a nyil ván tar tás ból
le kér de zi a kö te le zett la kó he lyét; ha ez el tér a ké re lem ben
sze rep lõ idé zé si cím tõl, a fi ze té si meg ha gyást erre a cím re
kéz be sí ti. Min den más eset ben (a kö te le zett nem sze re pel
a nyil ván tar tás ban, a jo go sult ál tal meg je lölt cím sze re pel
a nyil ván tar tás ban, a meg je lölt ada tok kal több cím sze re -
pel a nyil ván tar tás ban), er rõl ér te sí ti a jo go sul tat és fel hív -
ja, hogy a kéz be sí tés hez szük sé ges ada to kat har minc na -
pon be lül je lent se be. Ha a jo go sult az ada to kat be je len ti,
a kéz be sí tést is mé tel ten meg kell kí sé rel ni; ha az is mét si -
ker te len, a ké rel met az (1) be kez dés g) pont ja alap ján el
kell uta sí ta ni. Ha az ada to kat a jo go sult nem, vagy hi á nyo -
san je len ti be, a ké rel met az (1) be kez dés l) pont ja alap ján
kell el uta sí ta ni.

(4) Ha a ké re lem ben nem sze re pel nek a kö te le zett sze -
mély azo no sí tó ada tai, a köz jegy zõ el len õr zi, hogy a nyil -
ván tar tás ban a kö te le zett a jo go sult ál tal meg adott ada tok -
kal sze re pel-e (név, idé zé si cím). Adat egye zés ese tén
a köz jegy zõ fel hív ja a jo go sul tat, hogy a kéz be sí tés hez
szük sé ges ada to kat har minc na pon be lül je lent se be. Ha
a jo go sult az ada to kat be je len ti, a kéz be sí tést is mé tel ten
meg kell kí sé rel ni; ha az is mét si ker te len, a ké rel met az
(1) be kez dés g) pont ja alap ján el kell uta sí ta ni. Ha az ada -
to kat a jo go sult nem, vagy hi á nyo san je len ti be, a ké rel met
az (1) be kez dés l) pont ja alap ján kell el uta sí ta ni.”

(3) E tör vény 54.  § (2) be kez dé sé ben a ,,jogi sze mély
fél” szö veg rész he lyé be a ,,vál lal ko zás” szö veg lép.

72.  § (1) A Kjtv.
a) 24.  § (2) és (3) be kez dé sé ben a ,,te rü le ti ka ma ra”

szö veg rész he lyé be „köz jegy zõi le vél tár” szö veg;
b) 24.  § (4) be kez dé sé ben „a te rü le ti ka ma ra erre ki je -

lölt tag ja” szö veg rész he lyé be „a köz jegy zõi le vél tár al kal -
ma zott ja” szö veg;

c) 112.  § (1) be kez dé sé ben a ,,bí ró ság” szö veg rész he -
lyé be a ,,köz jegy zõ” szö veg;

d) 157.  §-ában „a Fõ vá ro si Bí ró ság tól” szö veg rész he -
lyé be a ,,me gyei bí ró ság tól (Fõ vá ro si Bí ró ság tól)” szö veg;

e) 166.  § (1) be kez dés b) pont já ban a ,,2010. ja nu ár
1-jét köve tõen jog erõ sen be fe je zett” szö veg rész he lyé be
a ,,2009. ja nu ár 1-jét köve tõen ér ke zett” szö veg;
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f) 166.  § (1) be kez dés c) pont já ban a ,,2008. ja nu ár 1-jét 
köve tõen” szö veg rész he lyé be a ,,2004. jú li us 1-jét köve -
tõen” szö veg;

g) 167.  § (2) be kez dé sé ben a ,,mi nisz ter” szö veg rész
he lyé be a ,,Ma gyar Or szá gos Köz jegy zõi Ka ma ra el nö ke”
szö veg;

h) 171.  § (1) és (2) be kez dé sé ben a ,,te rü le ti el nök ség”
szö veg rész he lyé be „köz jegy zõi le vél tár” szö veg rész
lép.

(2) Az ál lam ház tar tás ról  szóló 1992. évi XXXVIII. tör -
vény 18/J.  § (3) be kez dé sé ben „a Fõ vá ro si Bí ró ság tól”
szö veg rész he lyé be „a me gyei bí ró ság tól (Fõ vá ro si Bí ró -
ság tól)” szö veg lép.

(3) A te rü let fej lesz tés rõl és a te rü let ren de zés rõl  szóló
1996. évi XXI. tör vény 23/D.  § (4) be kez dé sé ben „a Fõ vá -
ro si Bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességgel,” szö veg rész he -
lyé be „a bí ró ság” szö veg lép.

(4) Az Or szá gos Te rü let ren de zé si Terv rõl  szóló
2003. évi XXVI. tör vény 9/B.  § (2) be kez dé sé nek c) pont -
já ban „a Fõ vá ro si Bí ró ság ki zá ró la gos ille té kességgel,”
szö veg rész he lyé be „a bí ró ság” szö veg lép.

(5) A Nem ze ti Ci vil Alap prog ram ról  szóló 2003. évi
L. tör vény 5.  § (7) be kez dé sé ben „a Fõ vá ro si Bí ró ság tól”
szö veg rész he lyé be „a bí ró ság tól” szö veg lép.

(6) Az Itv.
a) 39.  § (3) be kez dés a) pont já ban a ,,250 000 fo rint”

szö veg rész he lyé be a ,,350 000 fo rint” szö veg, a ,,125 000
fo rint” szö veg rész he lyett „200 000 fo rint” szö veg,

b) 39.  § (3) be kez dés b) pont já ban a ,,350 000 fo rint”
szö veg rész he lyé be a ,,450 000 fo rint” szö veg, a ,,175 000
fo rint” szö veg rész he lyé be a ,,250 000 fo rint”, a ,,200 000
fo rint” szö veg rész he lyé be a ,,300 000 fo rint” szö veg,
a ,,120 000 fo rint” szö veg rész he lyé be a ,,170 000 fo rint”
szö veg,

c) 39.  § (3) be kez dés c) pont já ban a ,,400 000 fo rint”
szö veg rész he lyé be a ,,600 000 fo rint” szö veg,

d) a 42.  § (1) be kez dés a) pont já ban a ,,7000 fo rint”
szö veg rész he lyé be a ,,10 000 fo rint” szö veg,

e) 42.  § (1) be kez dés e) pont já ban a ,,3000 fo rint” szö -
veg rész he lyé be az „5000 fo rint” szö veg, a ,,150 000 fo -
rint” szö veg rész he lyé be a ,,200 000 fo rint” szö veg,

f) 42.  § (1) be kez dés f) pont já ban a ,,3000 fo rint” szö -
veg rész he lyé be az „5000 fo rint” szö veg,

g) 42.  § (1) be kez dés g) pont já ban a ,,3000 fo rint” szö -
veg rész he lyé be az „5000 fo rint” szö veg, a ,,15 000 fo rint”
szö veg rész he lyé be a ,,18 000 fo rint” szö veg,

h) 42.  § (1) be kez dés h) pont já ban a ,,3000 fo rint” szö -
veg rész he lyé be az „5000 fo rint” szö veg,

i) 46.  § (1) be kez dé sé ben a ,,7000 fo rint” szö veg rész
he lyé be a ,,10 000 fo rint” szö veg,

j) 47.  § (1) be kez dé sé ben az „5000 fo rint” szö veg rész
he lyé be a ,,7000 fo rint” szö veg,

k) 47.  § (2) be kez dé sé ben a ,,7000 fo rint” szö veg rész
he lyé be a ,,10 000 fo rint” szö veg,

l) 48.  §-ában az „5000 fo rint” szö veg rész he lyé be
„8000 fo rint” szö veg
lép.

(7) A Vht. 103.  § (3) be kez dés ben a ,,gép jár mû vek nyil -
ván tar tá sá ban” szö veg rész he lyé be a ,,jár mû nyil ván tar tás -
ban” szö veg, 103.  § (4) be kez dés ben a ,,kü lön jog sza bály
sze rint erre ha tás kör rel ren del ke zõ szerv” szö veg rész he -
lyé be a ,,köz le ke dé si igaz ga tá si ha tó ság” szö veg lép.

(8) A Kjnp.
a) 4.  § (4) be kez dé sé ben „az ügy in té zés he lye” szö veg -

rész he lyé be „a köz pon ti ügy in té zés he lye” szö veg,
b) 7.  § (1) be kez dé sé ben a ,,költ ség té rí té sét elõ leg ként

fi zes se meg” szö veg rész he lyé be „a költ ség té rí té sét, va la -
mint a bi zo nyí tá si el já rás költ sé ge i nek fe de zé sé re elõ re lát -
ha tó an szük sé ges össze get elõ leg ként fi zes se meg” szö -
veg,

c) 21.  § (3) be kez dé sé ben az „el já rás ban bi zo nyí tás -
nak” szö veg rész he lyé be az „el já rás ban – a szak ér tõ ki ren -
de lé se tár gyá ban – bi zo nyí tás nak” szö veg, 21.  § (4) be kez -
dé sé ben a ,,har ma dik sze mély nek a 9.  § (1) be kez dé sé nek
b) vagy c) pont ja sze rin ti nyi lat ko za ta” szö veg rész he lyé be 
az „a ké rel me zõ tõl el té rõ sze mély nek a 9.  § (1) be kez dé sé -
nek b)–d) pont ja sze rin ti nyi lat ko za ta” szö veg,

d) 25.  § (2) be kez dé sé ben a ,,ké rel me zõ” szö veg rész
he lyé be a ,,fél” szö veg,

e) 27.  § (2) be kez dé sé ben „a szak ér tõ költ sé ge it” szö -
veg rész he lyé be „az (1) be kez dés sze rin ti vég zés sel meg -
ál la pí tott össze get” szö veg,

f) 31.  § (2) be kez dés b) pont já ban a ,,mu tas sa be a köz -
jegy zõ nél” szö veg rész he lyé be a ,,mu tas sa be a köz jegy zõ -
nél, vagy az ér ték pa pír hol lé té re vo nat ko zó ada tot je lent se
be a köz jegy zõ nek” szö veg, 31.  § (5) be kez dé sé ben „az
egyéb ér de kel tet” szö veg rész he lyé be „az el já rás ban fel lé -
pett egyéb ér de kel tet” szö veg,

g) 34.  § (1) be kez dé sé ben az „az ér ték pa pírt be mu tat -
ják” szö veg rész he lyé be az „az ér ték pa pírt be mu tat ják,
vagy a ma gát az ér ték pa pír bir to ko sa ként meg je lö lõ sze -
mély az ér ték pa pír hol lé té re vo nat ko zó ada tot je lent be”
szö veg
lép.

Hatályukat vesztõ és hatályba nem lépõ rendelkezések

73.  § Ha tá lyát vesz ti:
a) a Pp. 99.  §-a (4) be kez dé se elsõ és har ma dik mon da -

tá ban a ,,(fi ze té si meg ha gyás)” szö veg rész,
b) a Pp. 270.  §-a (3) be kez dé sé ben a ,,(fi ze té si meg ha -

gyás)” szö veg rész,
c) az Itv. 42.  §-a (1) be kez dé sé nek d) pont ja,
d) a Vht. 21.  §-a, 22.  §-ának c) pont ja, 22.  §-ának

d) pont já ban a ,,köz ok ira tot és” szö veg rész,
e) a tár sas há zak ról  szóló 2003. évi CXXXIII. tör vény

24.  § (2) be kez dé sé nek c) pont já ban a ,,bí ró sá gi” szö veg -
rész,
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f) a la kás szö vet ke ze tek rõl  szóló 2004. évi CXV. tör -
vény 4.  § (2) be kez dés i) pont já ban a ,,bí ró sá gi” szö veg -
rész,

g) a Kjtv. 167.  § (3) és (4) be kez dé se.

74.  § Nem lép ha tály ba a Pp.-nek a XII. Ppn. 45.  §-ával
meg ál la pí tott 314.  §-ának (3) be kez dé se, 315.  §-ának
(4) be kez dé se és 317.  §-ának (2) be kez dé se.

Jogharmonizációs záradék

75.  § E tör vény 59.  §-a és 62.  §-ának (3) be kez dé se az
eu ró pai fi ze té si meg ha gyá sos el já rás lét re ho zá sá ról  szóló
2006. de cem ber 12-i 1896/2006/EK eu ró pai par la men ti és
ta ná csi ren de let vég re haj tá sát szol gál ja.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi LI.
tör vény

a csõdeljárásról és a felszámolási eljárásról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény,

 valamint az azzal összefüggõ egyes tör vények
módosításáról*

1.  § A csõd el já rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló
1991. évi XLIX. tör vény (a továb biak ban: Cstv.) pre am bu -
lu ma he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Az Or szág gyû lés a fi ze tés kép te len ség gel fe nye ge tõ
hely zet ben lévõ vagy fi ze tés kép te len gaz dál ko dó szer ve -
ze tek adós sá gá nak csõd el já rás ban, hi te le zõk kel  való
egyez ség kö tés sel tör té nõ ren de zé se, ha pe dig ez nem le -
het sé ges, a fi ze tés kép te len gaz dál ko dó szer ve ze tek fel szá -
mo lás út ján  való meg szün te té se és a hi te le zõi ér de kek vé -
del me ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:”

2.  § A Cstv. 1.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) A csõd el já rás olyan el já rás, amely nek so rán az
adós – a csõd egyez ség meg kö té se ér de ké ben – fi ze té si ha -
la dé kot kap, és csõd egyez ség meg kö té sé re tesz kí sér le tet.”

3.  § (1) A Cstv. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek a) pont ja he lyé -
be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 8-i ülés nap ján fo gad ta el.

[(1) E tör vény al kal ma zá sá ban]
„a) gaz dál ko dó szer ve zet: a gaz da sá gi tár sa ság, az ügy -

vé di iro da, a köz jegy zõi iro da, a sza ba dal mi ügy vi või iro -
da, a vég re haj tói iro da, az eu ró pai rész vény tár sa ság, a szö -
vet ke zet, a la kás szö vet ke zet, az eu ró pai szö vet ke zet, a víz -
gaz dál ko dá si tár su lat (a ví zi köz mû-tár su lat ki vé te lé vel),
az er dõ bir to kos sá gi tár su lat, az ön kén tes köl csö nös biz to -
sí tó pénz tár, a ma gánnyug díj pénz tár, az egye sü lés, ide ért -
ve az eu ró pai gaz da sá gi egye sü lést is, az eu ró pai te rü le ti
együtt mû kö dé si cso por to su lás, a sport egye sü let, va la mint
mind azon jogi sze mé lyek vagy jogi sze mé lyi ség gel nem
ren del ke zõ gaz da sá gi tár sa sá gok, ame lyek fõ ér de kelt sé -
ge i nek köz pont ja a Ta nács fi ze tés kép te len sé gi el já rá sok -
ról  szóló 1346/2000/EK ren de le te alap ján az Eu ró pai Unió 
te rü le tén ta lál ha tó;”

(2) A Cstv. 3.  §-a (1) be kez dé sé nek c)–d) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) E tör vény al kal ma zá sá ban]
„c) hi te le zõ: a csõd el já rás ban és a fel szá mo lá si el já rás -

ban – a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ig – az, aki nek az
adós sal szem ben jog erõs és vég re hajt ha tó bí ró sá gi, ha tó sá -
gi ha tá ro za ton (vég re hajt ha tó ok ira ton) ala pu ló, nem vi ta -
tott vagy el is mert, le járt pénz- vagy pénz ben ki fe je zett va -
gyo ni kö ve te lé se van, to váb bá a csõd el já rás ban az is, aki -
nek a csõd el já rás kez dõ idõ pont já ban még le nem járt, de
el is mert pénz- vagy pénz ben ki fe je zett va gyo ni kö ve te lé se 
van; a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja után hi te le zõ min den -
ki, aki nek az adós sal szem ben pénz- vagy pénz ben ki fe je -
zett va gyo ni kö ve te lé se van (ide ért ve a bank ga ran ci á ból,
biz to sí tói ga ran ci á ból vagy biz to sí tó ál tal ki ál lí tott, kész fi -
ze tõ ke zes ség vál la lást tar tal ma zó kö te lez vény bõl szár ma -
zó, füg gõ kö ve te lé se ket is, ame lyek nek be áll ta és ese dé -
kes sé ge még bi zony ta lan), amennyi ben az em lí tett kö ve te -
lé se ket a fel szá mo ló nyil ván tar tás ba vet te;”

d) gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je: köz ke re se ti és be té ti
tár sa ság nál az üz let ve ze tés re és kép vi se let re jo go sult
tag(ok), egye sü lés nél, kö zös vál la lat nál az igaz ga tó, kor lá -
tolt fe le lõs sé gû tár sa ság nál az ügy ve ze tõ(k), rész vény tár -
sa ság nál az igaz ga tó ság vagy az alap sza bály ban az ügy ve -
ze tés re fel jo go sí tott sze mély(ek), ügy vé di iro dá nál, köz -
jegy zõi iro dá nál, sza ba dal mi ügy vi või iro dá nál az iro da
ve ze tõ je, vég re haj tói iro dá nál az iro da ve ze tõ vagy iro da -
ve ze tõ hi á nyá ban a tar tós he lyet tes, szö vet ke zet nél az
igaz ga tó ság (ügy ve ze tõ igaz ga tó) vagy az ügy ve ze tõ el -
nök, víz gaz dál ko dá si tár su lat nál az igaz ga tó (vál la la ti biz -
tos), ön kén tes köl csö nös biz to sí tó pénz tár nál az ügy ve ze tõ 
(ha a pénz tár ügy ve ze tõt nem al kal maz, az igaz ga tó ta -
nács), a ma gánnyug díj pénz tár nál az ügy ve ze tõ, sport egye -
sü let nél az ügy in té zõ kép vi se le ti szerv, az Eu ró pai Unió
más tag ál la má ban be jegy zett gaz dál ko dó szer ve zet ese té -
ben a ma gyar or szá gi nyil ván tar tás ba be jegy zett, jog nyi lat -
ko zat té te lé re jo go sult sze mély, ilyen hi á nyá ban a jogi sze -
mély vagy jogi sze mé lyi ség gel nem ren del ke zõ gaz da sá gi
tár sa ság ne vé ben a ha tó sá gok elõtt vagy a pol gá ri jogi kap -
cso la tok ban el já ró sze mély;”
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(3) A Cstv. 3.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ f) pont -
tal egé szül ki:

„f) EGT-ál lam: az Eu ró pai Unió tag ál la ma és az Eu ró -
pai Gaz da sá gi Tér ség rõl  szóló meg ál la po dás ban ré szes
más ál lam.”

4.  § A Cstv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § Az adós ve ze tõ je, a va gyon fel ügye lõ, a fel szá mo ló 

a csõd el já rás, a fel szá mo lá si el já rás alatt ké ré sük re 8 mun -
ka na pon be lül kö te les tá jé koz tat ni

a) a hi te le zõi vá laszt mányt, il let ve en nek hi á nyá ban a
be je len tett és el is mert hi te le zõi kö ve te lé sek leg alább
10%-át kép vi se lõ hi te le zõt (hi te le zõk cso port ját) az adós
va gyo ni és pénz ügyi hely ze té rõl,

b) a mun ka vál la ló kat, a Mun ka Tör vény köny vé rõl
 szóló 1992. évi XXII. tör vény (a továb biak ban: Mt.)
18.  §-ában meg ha tá ro zott szak szer ve ze te ket, az üze mi ta -
ná csot (üze mi meg bí zot tat), va la mint az ál la mi fog lal koz -
ta tá si szer vet a mun ka vál la ló kat érin tõ kér dé sek rõl.”

5.  § A Cstv. a kö vet ke zõ 5/A.  §-sal egé szül ki:
„5/A.  § (1) A hi te le zõk ér de ke ik vé del mé re és kép vi se -

le tük el lá tá sá ra hi te le zõi vá laszt mányt ala kít hat nak, amely 
fi gye lem mel kí sé ri a va gyon fel ügye lõ és a fel szá mo ló te -
vé keny sé gét, és a vá laszt mányt lét re ho zó hi te le zõ ket kép -
vi se li a bí ró ság elõtt, il let ve a va gyon fel ügye lõ vel, az
ideiglene s va gyon fel ügye lõ vel, a fel szá mo ló val  való kap -
cso lat so rán, to váb bá gya ko rol ja az e tör vény ben meg ha tá -
ro zott jog kö rö ket.

(2) Min den adós gaz dál ko dó szer ve zet nél csak egy vá -
laszt mány mû köd het. Amennyi ben a gaz dál ko dó szer ve -
zet nél több – az e tör vény sze rin ti fel té te lek nek meg fe le -
lõ – vá laszt mány ala kul, azt kell hi te le zõi vá laszt mány nak
te kin te ni, ame lyik a bí ró ság hoz elõ ször je len ti be a meg -
ala ku lá sát. Ha egy ide jû leg több vá laszt mány je lent ke zik,
ak kor azt kell hi te le zõi vá laszt mány nak te kin te ni, ame lyik
több hi te le zõt tö mö rít. A hi te le zõi vá laszt mány mû köd te -
té sé hez ké sõbb is csat la koz hat nak hi te le zõk.

(3) Csõd el já rás ban a vá laszt mány meg ala kí tá sá nak fel -
té te le, hogy azt a – 18.  § (4)–(5) be kez dé se sze rint sza va -
za ti jog gal ren del ke zõ – hi te le zõk leg alább egy har ma da
hoz za lét re, és ezek a hi te le zõk ren del kez ze nek a sza va za -
tok több mint fe lé vel. Ha a vá laszt mányt mû köd te tõ hi te le -
zõk szá ma utóbb csök ken, és en nek kö vet kez té ben az ab -
ban  való rész vé te li arány már nem éri el az em lí tett mér té -
ket, a vá laszt mány az em lí tett kö rül mény be kö vet kez té tõl
szá mí tott 30. na pon meg szû nik, ki vé ve, ha az em lí tett ha -
tár idõ le jár ta elõtt kel lõ szá mú hi te le zõ csat la ko zott.

(4) Fel szá mo lá si el já rás ban a vá laszt mány meg ala kí tá -
sá nak fel té te le, hogy azt leg alább a 28.  § (2) be kez dé sé nek
f) pont ja sze rint be je lent ke zett hi te le zõk egy har ma da hoz -
za lét re, és ezek a hi te le zõk ren del kez ze nek a fel szá mo lá si
el já rás ban egyez ség kö tés re jo go sult hi te le zõi kö ve te lé sek
leg alább egy har ma dá val. Ha a vá laszt mányt mû köd te tõ hi -
te le zõk szá ma utóbb csök ken, és en nek kö vet kez té ben az
ab ban  való rész vé te li arány már nem éri el az em lí tett mér -

té ket, a vá laszt mány az em lí tett kö rül mény be kö vet kez té -
tõl szá mí tott 30. na pon meg szû nik, ki vé ve, ha az em lí tett
ha tár idõ le jár ta elõtt kel lõ szá mú hi te le zõ csat la ko zott.

(5) A vá laszt mány jo go sult sá ga it, a vá laszt mányt mû -
köd te tõ hi te le zõk kép vi se le tét, mû köd te té se for rá sa i nak
biz to sí tá sát, a költ sé gek elõ le ge zé sé nek és el szá mo lá sá -
nak sza bá lya it a hi te le zõk egy más kö zött meg ál la po dás -
ban rög zí tik. A vá laszt mány leg alább há rom-, de leg fel -
jebb hét ta gú le het, és a vá laszt mányt mû köd te tõ hi te le zõk
el nö köt is vá laszt hat nak. A vá laszt mány a meg ala kí tá sá -
ról, a mû köd te té sé ben részt vál la ló hi te le zõk rõl, a vá laszt -
mány jo ga i ról, a mû köd te té sé ben részt vevõ hi te le zõk kép -
vi se le té rõl – az er rõl ké szí tett jegy zõ könyv és meg ál la po -
dás csa to lá sá val – a meg ala ku lá sát kö ve tõ 3 mun ka na pon
be lül ér te sí ti az adóst, a bí ró sá got, a va gyon fel ügye lõt
vagy a fel szá mo lót. A vá laszt mány 5 mun ka na pon be lül
el fo gad ja az ügy rend jét. Az ügy rend ben sza bá lyoz ni kell a 
vá laszt mány dön tés ho za ta lá nak el já rás rend jét és azt is,
hogy a vá laszt mány dön té se i hez, in téz ke dé se i hez mi lyen
mó don kell kér ni a vá laszt mányt mû köd te tõ hi te le zõk vé -
le mé nyét.

(6) A vá laszt mány meg ala kí tá sa kor és mû köd te té se kor
a sza va za ti jog az azt mû köd te tõ hi te le zõ ket a 18.  §
(4)–(5) be kez dé sé ben, il let ve a 44.  § (1) be kez dé sé ben
meg ha tá ro zott mó don il le ti meg. A dön té se ket nyílt sza va -
zás sal, sza va zat több ség gel hoz zák.

(7) A vá laszt mány tag ja nem le het az adós vagy a 12.  §
(2) be kez dés bc)–bd) pont ja sze rin ti sze mély, il let ve gaz -
dál ko dó szer ve zet ese tén an nak leg alább több sé gi be fo -
lyás sal ren del ke zõ tag ja, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, cég ve ze -
tõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, könyv vizs gá ló ja, va la mint
az em lí tet tek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  §].

(8) A csõd el já rás alatt lét re ho zott hi te le zõi vá laszt -
mány – a csõd el já rást a 21/B.  § sze rint kö ve tõ – fel szá mo -
lá si el já rás ban to vább mû köd het. A vá laszt mány nak a hi te -
le zõk kép vi se le té re  szóló meg bí za tá sa meg ál la po dás sal
meg hosszab bít ha tó a csõd el já rás vagy fel szá mo lá si el já rás 
jog erõs be fe je zé sét kö ve tõ idõ szak ra is, amennyi ben az az
el já rá sok so rán kö tött egyez ség vég re haj tá sá nak el len õr -
zé se, va la mint a hi te le zõk ér de ke i nek vé del me ér de ké ben
in do kolt.”

6.  § (1) A Cstv. 6.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A csõd el já rás és a fel szá mo lá si el já rás az adós – el já -
rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sá nak nap ján be -
jegy zett – szék he lye sze rint ille té kes me gyei (fõ vá ro si) bí ró -
ság (a továb biak ban: bí ró ság) ha tás kö ré be és ki zá ró la gos ille -
té kességébe tar to zó, nem pe res el já rás. Ez az ille té kességi
sza bály irány adó ak kor is, ha az adós az el já rás alatt, az el já -
rást be fe je zõ vég zés jog erõ re emel ke dé sé ig a szék he lyét más
cég bí ró ság ille té kességi te rü le té re he lye zi át. A más bí ró sá -
gok nál be nyúj tott csõd el já rá sok irán ti ké rel me ket hi va tal ból
el kell uta sí ta ni, vagy a már meg in dult el já rá so kat meg kell
szün tet ni, a fel szá mo lá si el já rás irán ti ké rel me ket pe dig az
ille té kes bí ró ság hoz kell át ten ni.”
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(2) A Cstv. 6.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé szül
ki:

„(5) 2010. jú li us 1-jé tõl a bí ró ság és a fe lek kö zöt ti írás -
be li köz lé sek re a hi va ta los ira tok elekt ro ni kus kéz be sí té sé -
rõl és az elekt ro ni kus tér ti ve vény rõl  szóló tör vény ben fog -
lal ta kat kell al kal maz ni. Ter mé sze tes sze mé lyek ese tén a
be ad vá nyo kat és más hi va ta los ira to kat pa pír ala pon is be
le het nyúj ta ni, il let ve kéz be sí te ni.”

7.  § A Cstv. II. fe je ze te he lyé be a kö vet ke zõ fe je zet lép:

„II. Fejezet

CSÕDELJÁRÁS

Csõdeljárás megindítása, fizetési haladék

7.  § (1) Az adós gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je a bí ró -
ság hoz csõd el já rás le foly ta tá sa irán ti ké rel met nyújt hat be.

(2) Az adós gaz dál ko dó szer ve zet (a továb biak ban:
adós) nem nyújt hat be csõd el já rás irán ti ké rel met, ha el le -
ne csõd el já rás van fo lya mat ban, vagy fel szá mo lás irán ti
ké rel met nyúj tot tak be el le ne, és a fel szá mo lás el ren de lé -
sé rõl már meg hoz ták az el sõ fo kú vég zést.

(3) Az adós csõd el já rás irán ti újabb ké rel met mind ad dig 
nem nyújt hat be,

a) amíg a ko ráb bi csõd el já rás el ren de lé sé nek idõ pont -
já ban fenn állt, il let ve an nak so rán ke let ke zett hi te le zõi
igény ki elé gí tés re nem ke rült, és

b) a ko ráb bi csõd el já rás jog erõs be fe je zé sé nek köz zé -
té te lé tõl szá mít va két év még nem telt el, vagy

c) a ko ráb bi csõd el já rás irán ti ké rel mét a bí ró ság a 9.  §
(4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint hi va tal ból el uta sí tot ta,
és az er rõl  szóló jog erõs vég zés köz zé té te lé tõl szá mít va
egy év még nem telt el.

(4) A hi te le zõ ak kor nyújt hat be az adós el le ni csõd el já -
rás irán ti ké rel met, ha az adós sal szem ben a 27.  § (2) be -
kez dé sé ben fog lal tak sze rin ti kö ve te lés sel ren del ke zik,
azon ban fel szá mo lá si el já rás he lyett csõd el já rás ban kí ván -
ja az igé nyét ér vé nye sí te ni.

(5) A csõd el já rás irán ti (1) és (4) be kez dés sze rin ti ké -
rel met a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott for ma nyom -
tat vá nyon kell be nyúj ta ni, amely 2010. jú li us 1-jé tõl – ide
nem ért ve a ter mé sze tes sze mé lyek ké rel me it – ki zá ró lag
elekt ro ni kus nyom tat vány le het.

8.  § (1) A 7.  § sze rin ti ké re lem be nyúj tá sá hoz – ha azt az
adós nyújt ja be – az adós gaz dál ko dó szer ve zet ala pí tói
(tag sá gi) jo ga it gya kor ló leg fõbb szerv elõ ze tes egyet ér té -
se szük sé ges. A ké re lem be nyúj tá sá ról a mun ka vál la ló kat,
az Mt. 18.  §-ában meg ha tá ro zott szak szer ve ze te ket, az
üze mi ta ná csot (üze mi meg bí zot tat) tá jé koz tat ni kell.

(2) Az adós ál tal be nyúj tott csõd el já rás irán ti ké re lem -
nek tar tal maz nia kell, il let ve ah hoz csa tol ni kell

a) az adós ne vét, szék he lyét, cég jegy zék szá mát, adó -
szá mát,

b) az (1) be kez dés ben em lí tett leg fõbb szerv elõ ze tes
egyet ér té sét bi zo nyí tó ok ira tot,

c) há rom hó nap nál nem ré geb bi éves (egy sze rû sí tett
éves) be szá mo lót vagy köz ben sõ mér le get és az adós ve ze -
tõ jé nek írás be li nyi lat ko za tát ar ról, hogy az az adós va gyo -
ni hely ze té rõl  valós és meg bíz ha tó ké pet ad,

d) az adós ve ze tõ jé nek nyi lat ko za tát ar ról, hogy a
c) pont sze rin ti be szá mo ló vagy köz ben sõ mér leg el fo ga -
dá sa óta az adós va gyo ni hely ze té ben mi lyen lé nye ges vál -
to zá sok tör tén tek,

e) ha az adós a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény -
ben sza bá lyo zott el is mert vagy tény le ges vál la lat cso port
tag ja, az ez zel össze füg gõ szer zõ dé se ket,

f) az adós hi te le zõ i nek név so rát, a hi te lek össze gét és
le já ra tuk idõ pont ját, va la mint azt, hogy az adós mely kö -
ve te lé se ket is mer el és me lye ket vi tat, me lyek a biz to sí tott
[12.  § (3) be kez dés] és a nem biz to sí tott hi te le zõi igé nyek,

g) a csõd el já rás el ren de lé sé rõl és a fi ze té si ha la dék ról
 szóló köz zé té tel költ ség té rí té sé nek be fi ze té sét iga zo ló ok -
ira tot,

h) az adós ve ze tõ jé nek nyi lat ko za tát ar ról, hogy az
adós mely pénz ügyi in téz mény nél ve zet szám lát, a szám la -
szá mok meg ne ve zé sé vel,

i) az adós ve ze tõ jé nek kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy a csõd el já rás irán ti ké re lem be nyúj tá sá val
egy ide jû leg ér te sí ti a szám la ve ze tõ ket a csõd el já rás irán ti
ké re lem be nyúj tá sá ról oly mó don, hogy a szám la ve ze tõk
er rõl az ide ig le nes fi ze té si ha la dék 9.  § (1) be kez dés sze -
rin ti köz zé té te lét meg elõ zõ mun ka na pon 15 órá ig hi telt ér -
dem lõ mó don tu do mást sze rez ze nek, to váb bá nem kez de -
mé nyez olyan fi ze té si mû ve le tet vagy át uta lást, amely a fi -
ze té si ha la dék cél ját meg hi ú sí ta ná, va la mint nem tesz más
olyan in téz ke dést sem, amellyel va la mely hi te le zõt elõ -
nyös hely zet be hoz na a töb bi hi te le zõ höz ké pest,

j) az adós va gyo ni hely ze tét be mu ta tó, az adós ve ze tõ je 
ál tal alá írt, kü lön jog sza bály sze rin ti ada to kat tar tal ma zó
adat la pot.

(3) Az adós nak nyi lat koz nia kell ar ról is, hogy
a) ha volt el le ne ko ráb ban el ren delt csõd el já rás, ak kor

az eset le ges ko ráb bi csõd el já rás el ren de lé sé nek idõ pont já -
ban fenn állt, il let ve an nak so rán ke let ke zett hi te le zõi igé -
nyek ki elé gí tés re ke rül tek-e, és a ko ráb bi csõd el já rás jog -
erõs be fe je zé sé nek köz zé té te lé tõl szá mít va két év el telt-e,

b) van-e tu do má sa el le ne fel szá mo lá si el já rás meg in dí -
tá sa irán ti ké re lem be nyúj tá sá ról, vagy fi ze tés kép te len sé -
gét meg ál la pí tó vég zés meg ho za ta lá ról,

c) volt-e olyan ko ráb bi csõd el já rás irán ti ké rel me, ame -
lyet a bí ró ság a 9.  § (4) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint hi -
va tal ból el uta sí tott, és az er rõl  szóló jog erõs vég zés köz zé -
té te lé tõl szá mít va egy év még nem telt el.

(4) A hi te le zõ ál tal be nyúj tott csõd el já rás irán ti ké re -
lem nek tar tal maz nia kell, il let ve a ké re lem hez csa tol ni kell

a) az adós ne vét, szék he lyét, cég jegy zék szá mát,
b) nyi lat ko za tot az adós sal szem ben a 27.  § (2) be kez -

dé se sze rin ti kö ve te lés fenn ál lá sá ról, és az ez zel össze füg -
gõ nyi lat ko za to kat, ok ira to kat,

c) nyi lat ko za tot ar ról, hogy amennyi ben a kö ve te lés ki -
egyen lí tés re ke rül, azt ha la dék ta la nul be je len ti a bí ró ság nak,
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d) az adós (3) be kez dés sze rin ti, to váb bá ar ról  szóló
nyi lat ko za tát, hogy a csõd el já rás meg in dí tá sát nem el len -
zi, és erre vo nat ko zó an a 8.  § (1) be kez dés sze rin ti leg fõbb
szerv elõ ze tes egyet ér té sét meg sze rez te,

e) az adós ve ze tõ jé nek kö te le zett ség vál la ló nyi lat ko za -
tát ar ról, hogy a hi te le zõ csõd el já rás irán ti ké rel me be nyúj -
tá sá val egy ide jû leg ér te sí ti szám la ve ze tõ it a csõd el já rás
irán ti ké re lem be nyúj tá sá ról, to váb bá nem kez de mé nyez
olyan fi ze té si mû ve le tet vagy át uta lást, amely a fi ze té si ha -
la dék cél ját meg hi ú sí ta ná, va la mint nem tesz más olyan in -
téz ke dést sem, amellyel va la mely hi te le zõt elõ nyös hely -
zet be hoz na a töb bi hi te le zõ höz ké pest,

f) a csõd el já rás el ren de lé sé rõl és a fi ze té si ha la dék ról
 szóló köz zé té tel költ ség té rí té sé nek be fi ze té sét iga zo ló ok -
ira tot.

(5) A (2) be kez dés i) pont ja és a (4) be kez dés e) pont ja
sze rin ti be je len tést köve tõen a szám la ve ze tõ a be je len tést
bank ti tok ként ke ze li, az adós szám lá já val szem ben nem
ér vé nye sít he ti az adós sal fenn ál ló jog vi szo nyán ala pu ló
kö ve te lé se ket, to váb bá nem te het más olyan in téz ke dést
sem, ami õt vagy más hi te le zõt elõ nyös hely zet be hoz za a
töb bi hi te le zõ höz ké pest.

9.  § (1) Az adós ké rel me alap ján a bí ró ság egy mun ka -
na pon be lül in téz ke dik a ké re lem nek, to váb bá az adóst
meg il le tõ azon na li, ide ig le nes fi ze té si ha la dék nak – kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – a Cég köz löny ben
tör té nõ köz zé té te lé rõl. A vég zés el len kü lön fel leb be zés -
nek nincs he lye. A Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té tel re a
Cég köz löny hon lap ján napi fel töl tés sel, 0 óra kor ke rül sor. 
Az ide ig le nes fi ze té si ha la dék a köz zé té tel tõl il le ti meg az
adóst. Az ide ig le nes fi ze té si ha la dék ra a 11.  §-ban fog lal -
ta kat kell al kal maz ni.

(2) A csõd el já rás kez dõ idõ pont ja a csõd el já rás el ren de -
lé sé rõl  szóló bí ró sá gi vég zés köz zé té te lé nek nap ja [10.  §
(1) be kez dés]. Az adós et tõl az idõ pont tól a cég ne vét a
csõd el já rás alatt (,,cs. a.”) tol dat tal hasz nál hat ja.

(3) Ha a csõd el já rás irán ti ké re lem be nyúj tá sá val egy -
ide jû leg vagy azt köve tõen az adós el len fel szá mo lá si el já -
rás meg in dí tá sá ra irá nyu ló ké re lem ér ke zik, a bí ró ság en -
nek a ké re lem nek az el bí rá lá sát a csõd el já rás el ren de lé sé ig 
[10.  § (1) be kez dés] fel füg gesz ti. Ha az adós el len a csõd -
el já rás irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en fel szá mo lás
irán ti ké rel met nyúj tot tak be, de a fi ze tés kép te len ség meg -
ál la pí tá sá ról és a fel szá mo lás el ren de lé sé rõl még nem hoz -
tak el sõ fo kú vég zést, ezt a fel szá mo lá si el já rást a bí ró ság a
csõd el já rás el ren de lé sé ig [10.  § (1) be kez dés] fel füg gesz ti.

(4) A bí ró ság az (1) be kez dést kö ve tõ in téz ke dést köve -
tõen ha la dék ta la nul, de leg ké sõbb az adós ál tal be nyúj tott
ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül meg -
vizs gál ja, hogy az meg fe lel-e a 7.  § és a 8.  § (1)–(3) be kez -
dé se sze rin ti fel té te lek nek. Ha a ké re lem hi á nyos, azt
5 mun ka na pos ha tár idõ vel hi ány pót lás ra adja vissza. A bí -
ró ság az adós ál tal kez de mé nye zett csõd el já rás irán ti ké -
rel met hi va tal ból el uta sít ja, ha

a) a hi ány pót lás ra vissza adott ké rel met a be je len tõ
5 mun ka na pon be lül nem egé szí tet te ki, vagy azt is mét hi á -
nyo san ter jesz tet te elõ,

b) nincs meg a 8.  § (1) be kez dé sé ben em lí tett leg fõbb
szerv elõ ze tes egyet ér té se,

c) a 7.  § (3) be kez dés a) pont ja sze rin ti kö ve te lés ki elé -
gí té se még nem tör tént meg,

d) a ko ráb bi csõd el já rás jog erõs be fe je zé sé nek köz zé -
té te lé tõl szá mít va két év még nem telt el,

e) az adós el len más bí ró ság elõtt csõd el já rás van fo lya -
mat ban,

f) az adós el len fel szá mo lá si el já rás in dult, és a fi ze tés -
kép te len ség meg ál la pí tá sá ról és a fel szá mo lás el ren de lé sé -
rõl már vég zést hoz tak,

g) a csõd el já rás irán ti ké rel met meg elõ zõ egy éven be -
lül az adós már adott be ilyen ké rel met, ame lyet e be kez dés 
alap ján a bí ró ság hi va tal ból el uta sí tott, és az er rõl  szóló
jog erõs vég zés köz zé té te lé tõl szá mít va egy év még nem
telt el, vagy

h) az adós el len az Eu ró pai Unió más tag ál la má ban a
6/B.  § sze rin ti fõ el já rás meg in dí tá sá ról  szóló ha tá ro zat ke -
rült köz zé té tel re a Cég köz löny ben.

(5) A csõd el já rás irán ti ké rel met hi va tal ból el uta sí tó
vég zés nek tar tal maz nia kell az adós ne vét, szék he lyét,
cég jegy zék szá mát, a bí ró ság ne vét és az ügy szá mát, to -
váb bá a csõd el já rás irán ti ké re lem el uta sí tá sá nak okát, va -
la mint azt, hogy az ide ig le nes fi ze té si ha la dék a jog erõs
vég zés köz zé té te lé vel meg szû nik. A csõd el já rás irán ti ké -
rel met hi va tal ból el uta sí tó vég zés el le ni fel leb be zést so ron 
kí vül, de leg fel jebb 8 mun ka na pon be lül kell el bí rál ni.

(6) A hi te le zõ ál tal be nyúj tott ké re lem be ér ke zé sé tõl
szá mí tott 5 mun ka na pon be lül a bí ró ság meg vizs gál ja,
hogy az meg fe lel-e a 8.  § (4) be kez dé se sze rin ti fel té te lek -
nek. Ha a ké re lem hi á nyos, azt 5 mun ka na pos ha tár idõ vel
hi ány pót lás ra adja vissza. Ha a ké re lem a hi ány pót lás el le -
né re sem fe lel meg a fel té te lek nek, a bí ró ság a hi te le zõ
csõd el já rás irán ti ké rel mét 5 mun ka na pon be lül el uta sít ja.
Ha a ké re lem az em lí tett kö ve tel mé nyek nek meg fe lel, a bí -
ró ság azt 5 mun ka na pon be lül meg kül di az adós nak, az zal, 
hogy a kéz hez vé tel tõl szá mí tott 15 na pon be lül csa tol ja a
8.  § (2) be kez dé sé nek b)–f) pont já ban fel so rolt ira to kat, és
nyi lat koz zon ar ról, hogy

a) a kö ve te lést el is me ri-e,
b) van-e el le ne csõd el já rás vagy fel szá mo lá si el já rás

fo lya mat ban, fel szá mo lá si el já rás fo lya mat ban léte ese tén
a fi ze tés kép te len ség meg ál la pí tá sá ról és a fel szá mo lás el -
ren de lé sé rõl hoz tak-e vég zést,

c) volt-e el le ne ko ráb ban csõd el já rás fo lya mat ban, ha
igen, csa tol ja az erre vo nat ko zó ada to kat, és nyi lat koz zon
ar ról is, hogy a ko ráb bi csõd el já rás meg in dí tá sá nak idõ -
pont já ban fenn állt és az an nak so rán ke let ke zett hi te le zõi
igény ki elé gí tés re ke rült-e,

d) volt-e olyan ko ráb bi csõd el já rás irán ti ké rel me, ame -
lyet a bí ró ság a (4) be kez dés ben fog lal tak sze rint hi va tal -
ból el uta sí tott, és az er rõl  szóló jog erõs vég zés köz zé té te -
lé tõl szá mít va egy év még nem telt el.

17796 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/85. szám



(7) Ha az adós a (6) be kez dés sze rint meg kül dött hi te le -
zõi ké re lem ben meg ha tá ro zott kö ve te lést nem vi tat ja, és
ele get tesz a (6) be kez dés sze rin ti irat csa to lá si, il let ve nyi -
lat ko zat té te li kö te le zett sé gé nek, a bí ró ság a ha tár idõ le jár -
tát kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül hoz za meg a 10.  § sze rin ti
vég zést. A kö ve te lést nem le het vi tat ni, ha az a 27.  §
(2)–(3) be kez dés sze rin ti fel té te lek nek meg fe lel.

(8) Ha az adós a kö ve te lés fenn ál lá sát vi tat ja, vagy iga -
zol ja, hogy a kö ve te lést ki egyen lí tet te, vagy a (6) be kez dés 
sze rin ti irat csa to lá si kö te le zett sé gé nek nem tesz ele get, a
bí ró ság az adós em lí tett nyi lat ko za tá nak és dokumentu -
mainak be ér ke zé sé tõl, il let ve a (6) be kez dés sze rin ti ha tár -
idõ ered mény te len el tel té tõl szá mí tott 8 mun ka na pon be lül 
hi va tal ból el uta sít ja a hi te le zõ csõd el já rás irán ti ké rel mét.

(9) A bí ró ság meg szün te ti a csõd el já rást ak kor is, ha hi -
telt ér dem lõ en tu do mást sze rez ar ról, hogy a csõd el já rás
irán ti ké re lem be nyúj tá sa elõtt az adós fel szá mo lá sát el -
ren de lõ vég zést hoz tak, vagy az adós el len az Eu ró pai
Unió más tag ál la má ban a 6/B.  § sze rin ti fõ el já rás meg in dí -
tá sá ról  szóló ha tá ro zat ke rült köz zé té tel re a Cég köz löny -
ben.

(10) A bí ró ság mind az adós, mind a hi te le zõi ké re lem
be nyúj tó ját 200 000 fo rint tól 800 000 fo rin tig ter je dõ bír -
ság gal sújt hat ja, és az el já rás költ sé ge i ben ma rasz tal hat ja,
ha a csõd el já rás irán ti ké re lem ben vagy a csa tolt do ku men -
tu mok ban  valótlan ada tot kö zölt,  valótlan do ku men tu mo -
kat csa tolt, az adós a 8.  § (2) be kez dés i) pont ja sze rin ti ér -
te sí té si kö te le zett sé gét el mu laszt ja, a hi te le zõ pe dig a 8.  §
(4) be kez dé sé nek b) és c) pont ja sze rin ti be je len té si vagy
nyi lat ko zat té te li kö te le zett sé gét el mu laszt ja. A bír ság
meg fi ze té sé ért az adós gaz dál ko dó szer ve zet nek – a 8.  §
(4) be kez dés b)–c) pont ja sze rin ti kö te le zett ség gel össze -
füg gés ben ki sza bott bír ság ese tén pe dig a hi te le zõ nek – a
több sé gi be fo lyás sal [Ptk. 685/B.  §] ren del ke zõ tag ja (egy -
sze mé lyes tár sa ság ese tén a tag, kül föl di szék he lyû vál lal -
ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén a kül föl di szék he -
lyû vál lal ko zás) ke zes ként fe lel. A kül föl di szék he lyû vál -
lal ko zás az em lí tett ke ze si kö te le zett sé gé bõl ere dõ fi ze té si
kö te le zett sé gét nem tel je sít he ti a fi ók te le pe ren del ke zé sé -
re bo csá tott va gyon ból.

10.  § (1) Ha a csõd el já rás meg in dí tá sa irán ti ké rel met a
bí ró ság nem uta sít ja el, ha la dék ta la nul vég zést hoz a csõd -
el já rás el ren de lé sé rõl, és ezt köve tõen ha la dék ta la nul in -
téz ke dik az er rõl  szóló vég zés nek – kü lön jog sza bály ban
meg ha tá ro zott mó don – a Cég köz löny ben  való köz zé té te -
lé rõl és a cég jegy zék ben az adós cég ne ve mel lett a „cs. a.”
tol dat fel tün te té sé rõl. A Cég köz löny ben tör té nõ köz zé té -
tel re a Cég köz löny hon lap ján, napi fel töl tés sel, 0 óra kor
ke rül sor. A bí ró ság hi va tal ból, a csõd el já rás el ren de lé sé -
rõl  szóló vég zés ben a fel szá mo lók név jegy zé ké bõl va -
gyon fel ügye lõt ren del ki. A vég zés el len kü lön fel leb be -
zés nek nincs he lye.

(2) A csõd el já rás el ren de lé sé rõl  szóló, köz zé té tel re ke -
rü lõ vég zés nek tar tal maz nia kell

a) az adós ne vét, szék he lyét, cég jegy zék szá mát, adó -
szá mát,

b) a bí ró ság ál tal ki ren delt va gyon fel ügye lõ ne vét,
szék he lyét,

c) a bí ró ság ne vét és az ügy szá mát,
d) a csõd el já rás kez dõ idõ pont ját,
e) azt, hogy a vég zés köz zé té te lé tõl az adóst fi ze té si ha -

la dék (mo ra tó ri um) il le ti meg a vele szem ben a fi ze té si ha -
la dék kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ en, il let ve azt köve tõen
ese dé kes sé váló pénz kö ve te lé sek vo nat ko zá sá ban, amely
a köz zé té tel tõl szá mí tott 90 nap el tel tét kö ve tõ elsõ mun -
ka na pon 0 óra kor jár le,

f) a hi te le zõk nek  szóló fel hí vást arra, hogy fenn ál ló kö -
ve te lé se i ket a csõd el já rás el ren de lé sé rõl  szóló vég zés köz -
zé té te lé tõl szá mí tott 30 na pon be lül – a csõd el já rás kez dõ
idõ pont ját köve tõen ke let ke zõ kö ve te lé se i ket pe dig
3 mun ka na pon be lül – je lent sék be az adós nak és a va -
gyon fel ügye lõ nek.

(3) A hi te le zõ ál tal kez de mé nye zett csõd el já rás ban a
csõd el já rás kez dõ idõ pont ja a csõd el já rás el ren de lé sé rõl
 szóló – (2) be kez dés sze rin ti – bí ró sá gi vég zés köz zé té te -
lé nek nap ja.

(4) A (2) be kez dés e) pont ja sze rin ti fi ze té si ha la dék a
köz zé té telt kö ve tõ 90 na pot kö ve tõ elsõ mun ka na pon
0 óra kor meg szû nik, ki vé ve, ha a bí ró ság a fi ze té si ha la dék 
meg hosszab bí tá sá ról  szóló, a va gyon fel ügye lõ ál tal el len -
jegy zett, a 18.  § (11) be kez dés sze rin ti jegy zõ köny vi ha tá -
ro zat alap ján vég zést hoz, és in téz ke dik an nak köz zé té te lé -
rõl a Cég köz löny ben, hogy a jegy zõ könyv ben fog lalt ha -
tár idõ ig a fi ze té si ha la dék meg hosszab bí tás ra ke rül. Ha a
fi ze té si ha la dék meg szû nik, a bí ró ság a va gyon fel ügye lõ
ér te sí té se alap ján, az en nek be ér ke zé sét kö ve tõ 8 mun ka -
na pon be lül hoz za meg a 21/B.  § sze rin ti vég zést a csõd el -
já rás meg szün te té sé rõl.

(5) A csõd el já rás el ren de lé sé vel egy ide jû leg a 9.  §
(3) be kez dé se sze rin ti, to váb bá a csõd el já rás el ren de lé sét
köve tõen be nyúj tott fel szá mo lás irán ti ké rel me ket a bí ró -
ság so ron kí vül, hi va tal ból el uta sít ja vagy meg szün te ti.

11.  § (1) Az ide ig le nes fi ze té si ha la dék és a fi ze té si ha -
la dék (a továb biak ban együtt: fi ze té si ha la dék) cél ja a
csõd va gyon meg õr zé se a hi te le zõk kel kö ten dõ egyez ség
ér de ké ben, an nak idõ tar ta ma alatt az adós, a va gyon fel -
ügye lõ, a szám la ve ze tõk és a hi te le zõk is kö te le sek tar tóz -
kod ni min den olyan in téz ke dés tõl, amely a ha la dék cél ját
meg hi ú sít ja. A fi ze té si ha la dék

a) a csõd el já rás kez dõ idõ pont já ban fenn ál ló és kez dõ
idõ pont ja után ke let ke zett mun ka bér kö ve te lé sek és a bér -
jel le gû egyéb jut ta tá sok ra vo nat ko zó kö ve te lé sek, az eze -
ket ter he lõ sze mé lyi jö ve de lem adó-elõ leg, egész ség biz to -
sí tá si és nyug díj já ru lék (ide ért ve a ma gán-nyug díj pénz tá ri
tag dí jat is), tár sa da lom biz to sí tá si já ru lék, bal ese ti já ru lék,
a fog lal koz ta tás elõ se gí té sé rõl és a mun ka nél kü li ek el lá tá -
sá ról  szóló tör vény alap ján fi ze ten dõ já ru lék, vég ki elé gí -
tés, tar tás díj, élet já ra dék, kár té rí té si já ra dék és bá nyá sza ti
ke re set ki egé szí tés, szak kép zé si hoz zá já ru lá si kö te le zett -
ség, szak kép zés ben részt vevõ ta nu lók nak járó jut ta tá sok
és ked vez mé nyek, to váb bá a vil la mos ener gia- és föld gáz -
el lá tá sért fi ze ten dõ dí jak (be le ért ve a rend szer hasz ná la ti
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dí ja kat is), va la mint min den egyéb, szol gál ta tá si kö te le -
zett ség alap ján járó vagy kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro -
zott köz mû díj, a pénz ügyi in téz mény ál tal fel szá mí tott
szám la ve ze té si díj, a va gyon fel ügye lõ nek a 16.  § (3) be -
kez dé se alap ján fel szá mí tott, de a nyil ván tar tá si díj ból
meg nem té rü lõ díja és költ sé gei, va la mint

b) a csõd el já rás kez dõ idõ pont ja után az adós ra a szám -
lá ban át há rí tott vagy az adós ügy le tei so rán ke let ke zett ál -
ta lá nos for gal mi adó, jö ve dé ki adó- és ter mék díj-fi ze té si
kö te le zett ség,

c) az adós szám lá já ra tör tént té ves át uta lás vissza té rí té -
sé nek
ki fi ze té se alól nem men te sít.

(2) A fi ze té si ha la dék idõ tar ta ma alatt
a) az adós sal szem ben be szá mí tás nak he lye nincs, de

az adós ál tal in dí tott, fo lya mat ban lévõ pe res el já rá sok ban
a csõd el já rás kez dõ idõ pont já ig elõ ter jesz tett be szá mí tá si
ki fo gás el bí rál ha tó,

b) az adós szám lá i nak ter hé re azon na li be sze dé si meg -
bí zás nem tel je sít he tõ, az adós sal szem ben nem le het azon -
na li be sze dé si meg bí zást be nyúj ta ni,

c) az adós sal szem ben a pénz kö ve te lé sek vég re haj tá -
sa – az (1) be kez dés ben fog lalt kö ve te lé sek ki vé te lé -
vel – szü ne tel,

d) az adós va gyo ná val szem ben kö ve te lé sen ala pu ló
zá log jog alap ján, va la mint zá log tárgy ból, óva dék tár gyá -
ból – ki vé ve a (3) be kez dés ben meg ha tá ro zott szer ve ze tek
kö zöt ti óva dé ki meg ál la po dást – nem le het ki elé gí tést sze -
rez ni, to váb bá az adós sal szem ben a csõd el já rás kez dõ idõ -
pont ja elõtt ki kö tött biz to sí té kot (ide ért ve a biz to sí té ki
célú vé te li jo got is) nem le het ér vé nye sí te ni, a biz to sí té ki
célú tu laj don át ru há zás ese tén pe dig az adós csak a va -
gyon fel ügye lõ el len jegy zé se mel lett ad hat ja ki a hi te le zõ
tu laj don jo ga in gat lan nyil ván tar tá si be jegy zé sé hez szük sé -
ges ok ira tot, in gó ság ese tén pe dig csak a va gyon fel ügye lõ
el len jegy zé se mel lett ad hat ja át a biz to sí ték tár gyát a hi te -
le zõ nek,

e) az adós – az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve te -
lé sek ki vé te lé vel – a csõd el já rás kez dõ idõ pont já ban fenn -
ál ló kö ve te lé se ken ala pu ló ki fi ze té se ket nem tel je sít he ti, a
hi te le zõ pe dig – ide nem ért ve a (3) be kez dés sze rin ti óva -
dék tár gyá ból tör té nõ ki elé gí tést – nem ér vé nye sít het vele
szem ben ilyen ki fi ze té se ket cél zó igé nye ket,

f) az adós új kö te le zett sé get csak ak kor vál lal hat, ha ah -
hoz a va gyon fel ügye lõ hoz zá já rult,

g) az adós va gyo na ter hé re ki fi ze té sek csak a va gyon -
fel ügye lõ el len jegy zé sé vel tel je sít he tõk,

h) az adós sal kö tött szer zõ dés tõl nem le het el áll ni, vagy 
azt nem le het fel mon da ni arra hi vat ko zás sal, hogy az adós
a fi ze té si ha la dék idõ tar ta ma alatt tar to zá sát nem egyen -
líti ki.

(3) A fi ze té si ha la dék nem érin ti az óva dék ér vé nye sít -
he tõ sé gét, ha mind az óva dé ki jo go sult, mind pe dig az
óva dé ki kö te le zett

a) a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról
 szóló 1996. évi CXII. tör vény (a továb biak ban: Hpt.)

1. szá mú mel lék le té ben, il let ve az Eu ró pai Par la ment és
Ta nács 2002/47/EK irány el vé nek 1. cikk a) pont ját át ül te -
tõ EGT-ál lam jog sza bá lyai sze rint köz szek tor be li in téz -
mény, vagy

b) a Ma gyar Nem ze ti Bank, más EGT-ál lam köz pon ti
bank ja, az Eu ró pai Köz pon ti Bank, a Nem zet kö zi Fi ze té -
sek Bank ja, a Hpt. 1. szá mú mel lék le té ben meg ha tá ro zott
nem zet kö zi pénz ügyi in téz mény,

c) EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ hi tel in té zet,
ide ért ve a hi tel in té ze tek te vé keny sé gé nek meg kez dé sé rõl
és foly ta tá sá ról  szóló 2006. jú ni us 14-i 2006/48/EK az
 európai par la men ti és ta ná csi irány elv 2. cik két át ül te tõ
EGT-ál lam jog sza bá lya i ban meg ha tá ro zott szervezete -
ket is,

d) EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ be fek te té si
vál lal ko zás (az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2004/39/EK
irány el vét át ül te tõ EGT-ál lam jog sza bá lyai sze rin ti be fek -
te té si vál lal ko zás),

e) EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ pénz ügyi vál -
lal ko zás (az Eu ró pai Par la ment és Ta nács 2006/48/EK
irány el vét át ül te tõ EGT-ál lam jog sza bá lyai sze rin ti pénz -
ügyi vál lal ko zás),

f) EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ biz to sí tó (a
Ta nács 92/49/EGK irány el vét, és a Ta nács 2002/83/EK
irány el vét át ül te tõ EGT-ál lam jog sza bá lyai sze rin ti biz to -
sí tó),

g) EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ, a Ta nács
85/611/EGK irány el vét át ül te tõ EGT-ál lam jog sza bá lyai
sze rin ti át ru ház ha tó ér ték pa pí rok kal fog lal ko zó kol lek tív
be fek te té si vál lal ko zás (a továb biak ban: ÁÉKBV),

h) ÁÉKBV-t ke ze lõ vál lal ko zás, vagy
i) EGT-ál lam ban szék hellyel ren del ke zõ [az Eu ró pai

Par la ment és Ta nács 2002/47/EK irány el vé nek 1. cikk
d) pont ját át ül te tõ EGT-ál lam jog sza bá lyai sze rin ti] köz -
pon ti szer zõ dõ fél, el szá mo ló há zi, köz pon ti ér ték tá ri te vé -
keny ség foly ta tá sá ra jo go sult szer ve zet.

(4) A fi ze té si ha la dék nem szün te ti meg az adós és a hi -
te le zõ kö zöt ti jog vi szo nyok ból ere dõ jo go kat és kö te le -
zett sé ge ket, de an nak idõ tar ta ma alatt a jo gok gya kor lá sa
és a kö te le zett sé gek tel je sí té se csak az e tör vény ben meg -
ha tá ro zott el té ré sek kel le het sé ges. A fi ze té si ha la dék idõ -
tar ta ma alatt az adós pénz fi ze té si kö te le zett sé ge nem tel je -
sí té sé hez vagy ké se del mes tel je sí té sé hez fû zõ dõ jog kö vet -
kez mé nyek – az (1) be kez dés ben fog lal tak ki vé te lé -
vel – nem áll nak be.

(5) A fi ze té si ha la dék tar ta ma alatt a hi te le zõi kö ve te lé -
sek – ha a hi te le zõ és az adós kö zöt ti szer zõ dés más ként
nem ren del ke zik – ka ma toz nak.

(6) A fi ze té si ha la dék idõ tar ta má val az adós sal szem ben 
a kü lön jog sza bá lyok sze rin ti, va gyo ni igé nyek ér vé nye sí -
té sé re, ilyen igé nyek kel össze füg gés ben ke re set in dí tás ra
meg ha tá ro zott ha tár idõk meg hosszab bod nak.

(7) A bí ró ság az adós gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ jét
pénz bír ság gal sújt ja, ha a (2) be kez dés e) pont já ba ütkö -
zõen ki fi ze tést tel je sít, vagy le he tõ vé te szi, hogy a hi te le -
zõk a (2) be kez dés be üt kö zõ mó don ér vé nye sít sék kö ve te -
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lé se i ket. A pénz bír ság össze ge a ki fi ze tett összeg 10%-a.
A bír ság meg fi ze té sé ért az adós gaz dál ko dó szer ve zet leg -
alább több sé gi be fo lyást biz to sí tó ré sze se dés sel ren del ke -
zõ tag ja (rész vé nye se) ke zes ként fe lel.

(8) A bí ró ság a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott eset ben
hi va tal ból el ren del he ti, hogy a va gyon fel ügye lõt együt tes
cég jegy zé si és a bank szám lák fe let ti együt tes ren del ke zé si
jog il les se meg.

12.  § (1) Az adós a hi te le zõ it a csõd el já rást el ren de lõ
vég zés köz zé té te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül köz -
vet le nül is ér te sí ti, és a hi te le zõ ket or szá gos na pi lap ban,
to váb bá (ha ilyen nel ren del ke zik) a hon lap ján is fel hív ja
kö ve te lé se ik nek a 10.  § (2) be kez dés f) pont já ban meg ha -
tá ro zott ha tár idõn be lül tör té nõ be je len té sé re és a kö ve te -
lé se i ket meg ala po zó ok ira tok csa to lá sá ra, az zal, hogy a
ha tár idõ el mu lasz tá sa ese tén a kö ve te lés nyil ván tar tás ba
vé te lé re nem ke rül sor. A 11.  § (1) be kez dé se sze rin ti kö -
ve te lé se ket nem kell be je len te ni. A kö ve te lés nyil ván tar -
tás ba vé te lé nek fel té te le az is, hogy a hi te le zõ an nak
1%-át – de leg alább 5000 fo rin tot és leg fel jebb 100 000 fo -
rin tot – nyil ván tar tás ba-vé te li díj ként – be fi zes sen a va -
gyon fel ügye lõ bank szám lá já ra, aki az így be ér ke zett
össze get el kü lö ní tet ten kö te les ke zel ni, és azt ki zá ró lag
szám lá val iga zolt költ sé ge i nek meg té rí té sé re és dí já nak
ki egyen lí té sé re hasz nál hat ja fel. Az összeg em lí tett cé lok -
ra  való fel hasz ná lá sá ról a hi te le zõi gyû lés nek (vá laszt -
mány nak) a va gyon fel ügye lõ el szá mol. Amennyi ben a hi -
te le zõk ál tal fi ze tett nyil ván tar tá si díj az em lí tett ki adá so -
kat nem fe de zi, an nak elõ le ge zé sé re és vi se lé sé re az adós
kö te les.

(2) A va gyon fel ügye lõ – az adós be vo ná sá val – kü -
lön-kü lön nyil ván tar tás ba ve szi a kö ve te lé se ket a kö vet ke -
zõ kép pen:

a) a 11.  § (1) be kez dés sze rin ti kö ve te lé sek,
b) a 10.  § (2) be kez dés f) pont ja sze rin ti ha tár idõ ben be -

je len tett, az (1) be kez dés sze rin ti nyil ván tar tás ba-vé te li díj 
meg fi ze té sé vel be je len tett kö ve te lé sek, ezen be lül kü -
lön-kü lön

ba) az el is mert vagy nem vi ta tott (ezen be lül a biz to sí -
tott és a nem biz to sí tott kö ve te lé sek),

bb) a vi ta tott kö ve te lé sek (füg get le nül at tól, hogy azok -
kal össze füg gés ben bí ró ság vagy ha tó ság elõtt van-e jog ér -
vé nye sí tés fo lya mat ban),

bc) azok a kö ve te lé sek, ame lyek jo go sult ja olyan gaz -
dál ko dó szer ve zet, amely ben az adós leg alább több sé gi
be fo lyást biz to sí tó ré sze se dés sel ren del ke zik, vagy olyan
ter mé sze tes sze mély, jogi sze mély vagy jogi sze mé lyi ség -
gel nem ren del ke zõ szer ve zet, amely az adós ki zá ró la gos
vagy több sé gi be fo lyás sal ren del ke zõ tu laj do no sa, vagy
olyan gaz dál ko dó szer ve zet, amely az adós sal együtt a
gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló tör vény ben meg ha tá ro zott
el is mert vagy tény le ges vál la lat cso port tag ja,

bd) azok a kö ve te lé sek, ame lyek az adós ál tal a csõd el -
já rás irán ti ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en ke ve sebb
mint 180 nap pal meg elõ zõ tar to zás át vál la lá sá ból ered nek,
vagy ame lyek jo go sult ja olyan hi te le zõ, aki mint szer zõ dé -

ses en ged mé nye zõ vel szem ben – a csõd el já rás irán ti ké re -
lem be nyúj tá sát ke ve sebb mint 180 nap pal meg elõ zõ en
kö tött en ged mé nye zé si szer zõ dés bõl ere dõ en – ér vé nye sít
az adós sal szem ben a Ptk. 330.  §-a sze rin ti ke ze si fe le lõs -
ség bõl ere dõ igényt, a kö te le zett tel je sí té sé nek el ma ra dá -
sá ra te kin tet tel.

(3) A (2) be kez dés ba) pont ja sze rin ti biz to sí tott kö ve -
te lé sek, ame lyek re zá log jo got, óva dé kot vagy biz to sí té ki
célú vé te li jo got kö töt tek ki, to váb bá amely re vo nat ko zó an 
a vég re haj tá si jog van be je gyez ve.

(4) Egy kö ve te lés a (2) be kez dés sze rin ti több ka te gó ri á -
ba is be so rol ha tó. Nem le het vi ta tott kö ve te lés ként nyil -
ván tar tás ba ven ni a köz ok irat ba fog lalt hi te le zõi kö ve te lé -
se ket [Pp. 195.  §]. A kö ve te lés nem vi ta tott ként tör té nõ be -
so ro lá sa nem mi nõ sül tar to zás el is me rés nek.

(5) Az adóst és a hi te le zõ ket a be so ro lás ról és a nyil ván -
tar tás ba vett kö ve te lés össze gé rõl ha la dék ta la nul ér te sí te ni 
kell, és leg alább 5 mun ka na pos ha tár idõt kell szá muk ra
biz to sí ta ni arra, hogy arra vo nat ko zó an ész re vé telt te hes -
se nek. Az ész re vé tel tár gyá ban a va gyon fel ügye lõ dönt, és
er rõl ha la dék ta la nul kö te les ér te sí te ni a hi te le zõt és az
adóst, akik az er rõl tör tént tu do más szer zés tõl szá mí tott
5 mun ka na pon be lül nyújt hat nak be ki fo gást a bí ró ság hoz
a va gyon fel ügye lõ be so ro lás ra vo nat ko zó in téz ke dé se el -
len, ide ért ve azt is, ha a va gyon fel ügye lõ nem a hi te le zõ ál -
tal be je len tett összeg ben ve szi nyil ván tar tás ba a kö ve te -
lést. A bí ró ság a ki fo gás el bí rá lá sa tár gyá ban so ron kí vül,
de leg fel jebb 8 mun ka na pon be lül ha tá roz. A vég zés el len
kü lön fel leb be zés nek nincs he lye. A bí ró ság vég zé se kö -
vet kez té ben nem vi ta tott ként nyil ván tar tás ba vett kö ve te -
lés nem mi nõ sül az adós ál ta li tar to zás el is me rés nek, a hi te -
le zõ vel szem be ni igény ér vé nye sí tést nem zár ja ki, a vi ta -
tott ként nyil ván tar tás ba vett kö ve te lés vagy a hi te le zõi be -
je len tés hez ké pest ki sebb összeg ben nyil ván tar tás ba vett
kö ve te lés pe dig nem ké pe zi aka dá lyát az adós sal szem be ni 
ké sõb bi igény ér vé nye sí tés irán ti el já rás meg in dí tá sá nak.
A bí ró ság a ki fo gás tár gyá ban ho zott vég zé sé ben el ren de -
li, hogy a vi ta tott kö ve te lés (a kö ve te lés vi ta tott ré sze) vo -
nat ko zá sá ban az adós olyan mér té kû tar ta lé kot kö te les ké -
pez ni a csõd egyez ség so rán, mint ami a hi te le zõt ak kor il -
let né meg, ha kö ve te lé se nem vi ta tott ként ke rül ne be so ro -
lás ra, amennyi ben a kö ve te lés jo go sult ja igé nyét pe res
úton ér vé nye sí ti az adós sal szem ben, és ezt a per in dí tást a
va gyon fel ügye lõ nél iga zol ja.

Vagyonfelügyelõ

13.  § (1) A va gyon fel ügye lõ ki je lö lé sé re, a ki je lö lés
vissza uta sí tá sá ra, a va gyon fel ügye lõi te vé keny ség gel  való 
össze fér he tet len ség ese te i re, an nak jog kö vet kez mé nye i re,
to váb bá a va gyon fel ügye lõ fel men té sé re [ide nem ért ve a
27/A.  § (8) be kez dés sze rin ti fel men tést] a fel szá mo ló ra
vo nat ko zó sza bá lyo kat kell meg fele lõen al kal maz ni.

(2) Az adós gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõi, to váb bá a
gaz dál ko dó szer ve zet leg fõbb szer ve, tu laj do no sai jog kö -
rü ket csak a va gyon fel ügye lõ ré szé re biz to sí tott jo gok
meg sér té se nél kül gya ko rol hat ják. A bí ró ság az adós gaz -
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dál ko dó szer ve zet ve ze tõ jét 500 000 fo rin tig ter je dõ bír -
ság gal sújt hat ja, ha a va gyon fel ügye lõ vel szem ben az e
tör vény ben elõ írt együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét nem tel -
je sí ti. A bír ság is mé tel ten is ki szab ha tó.

(3) A va gyon fel ügye lõ – a hi te le zõi ér de kek vé del mé -
nek szem elõtt tar tá sá val, és a hi te le zõk kel kö ten dõ egyez -
ség elõ ké szí té se ér de ké ben – fi gye lem mel kí sé ri az adós
gaz da sá gi te vé keny sé gét. En nek ke re té ben

a) át te kin ti az adós va gyo ni hely ze tét, en nek so rán be -
te kint het az adós köny ve i be, az adós esz kö ze it, kö te le zett -
sé ge it, szer zõ dé se it, bank szám lá it meg vizs gál hat ja, a gaz -
dál ko dó szer ve zet ve ze tõ i tõl, a leg fõbb szerv tõl, a fel ügye -
lõ bi zott sá gi ta gok tól, a könyv vizs gá ló tól – a gaz da sá gi tár -
sa sá gok ról  szóló tör vény sze rin ti el is mert vál la lat cso port
ese tén az ural ko dó tag tól – fel vi lá go sí tást kér het, és er rõl a
hi te le zõ ket az 5.  §-ban fog lal tak nak meg fele lõen tá jé koz -
tat ja,

b) az adós köz re mû kö dé sé vel el lát ja a kö ve te lé sek
nyil ván tar tás ba-vé te lé vel, be so ro lá sá val kap cso la tos fel -
ada to kat [12.  § (2)–(4) be kez dés, 14.  § (1) be kez dés],

c) jó vá hagy ja, el len jegy zi az adós nak a csõd el já rás
kez dõ idõ pont ját köve tõen ke let ke zõ va gyo ni jel le gû kö te -
le zett ség vál la lá sa it, az (5) be kez dés ben fog lal tak figye -
lembe véte lével,

d) fel hív ja az adóst kö ve te lé se i nek ér vé nye sí té sé re, és
el len õr zi an nak vég re haj tá sát, en nek el mu lasz tá sa ese tén
ezt jel zi a leg fõbb szerv nek, a fel ügye lõ bi zott ság nak és a
könyv vizs gá ló nak,

e) meg tá mad hat ja azo kat a jog nyi lat ko za to kat vagy
szer zõ dé se ket, ame lye ket az adós a c) pont ban meg kö ve -
telt jó vá ha gyá sa vagy el len jegy zé se nél kül tett, il let ve kö -
tött, kez de mé nye zi vagy meg in dít ja a 11.  § (2) be kez dé sé -
nek e) pont já ba üt kö zõ en – jog el le ne sen tel je sí tett vagy
jog el le nes igény ér vé nye sí tés bõl szár ma zó – ki fi ze té sek
vissza kö ve te lé sé re irá nyu ló el já rá so kat,

f) az adós köz re mû kö dé sé vel el lát ja a 14.  § (1) be kez -
dé sé ben meg ha tá ro zott fel ada to kat,

g) a 11.  § (8) be kez dé se, a 17.  § (1) be kez dé se, to váb bá
a 18.  § (10) be kez dé se sze rin ti ese tek ben együt tes cég jegy -
zé si és a bank szám lák fe let ti együt tes ren del ke zé si jog il le -
ti meg,

h) el lát ja a fi ze té si ha la dék-meg hosszab bí tás kez de mé -
nye zé sé nek fel ada ta it [18.  § (11) be kez dés].

(4) A (3) be kez dés e) pont já ban em lí tett jog ügy le tek
ered mé nyes meg tá ma dá sa ese tén a Ptk. ér vény te len szer -
zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al kal maz ni.

(5) A va gyon fel ügye lõ hagy ja jóvá az adós új kö te le -
zett ség vál la lá sa it. En nek so rán azon ban csak olyan kö te le -
zett ség vál la lá sok hoz, il let ve ki fi ze té sek hez já rul hat hoz -
zá, ame lyek az adós cél sze rû – vesz te sé get mér sék lõ – mû -
kö dé sé hez, va la mint az egyez ség elõ ké szí té sé hez szük sé -
ge sek, és ezen kö te le zett sé ge i re vo nat ko zó biz to sí té kot
csak ak kor vál lal hat, ha ah hoz hoz zá já rul nak a sza va za ti
jog gal [18.  § (4)–(5) be kez dés] bíró hi te le zõk kö ve te lé se i -
nek több sé gét kép vi se lõ hi te le zõk.

(6) A va gyon fel ügye lõ nek ha la dék ta la nul be kell je len -
te nie az adós szám lá it ve ze tõ pénz ügyi in téz mény nek a
(3) be kez dés c) és g) pont ja i ban, to váb bá az (5) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott jo go sít vá nya it és hi telt ér dem lõ mó don
iga zolt alá írá sát.

14.  § (1) A va gyon fel ügye lõ az adós be vo ná sá val be so -
rol ja a 12.  § (2)–(4) be kez dés sze rint nyil ván tar tás ba vett
kö ve te lé se ket a hi te le zõk kel foly ta tan dó, egyez ség kö tést
cél zó tár gya lá sok elõ ké szí té se cél já ból. Kö ve te lé se ik nyil -
ván tar tás ba vé te lé rõl és be so ro lá sá ról a va gyon fel ügye lõ a
hi te le zõ ket ha la dék ta la nul tá jé koz tat ja. A hi te le zõi kö ve -
te lé sek el is mert össze ge és be so ro lá sa a töb bi hi te le zõ szá -
má ra is meg is mer he tõ.

(2) A va gyon fel ügye lõ részt vesz a fi ze tõ ké pes ség hely -
re ál lí tá sát, il let ve meg õr zé sét cél zó prog ram és egyez sé gi
ja vas lat hi te le zõk kel  való el fo gad ta tá sát cél zó tár gya lá so -
kon, an nak jegy zõ köny ve it el len jegy zi, és a csõd egyez ség
bí ró sá gi jó vá ha gyás ra  való be mu ta tá sa kor nyi lat ko zik ar -
ról, hogy az meg fe lel-e a 20.  §-ban és a 21/A.  § (3) be kez -
dés ben fog lal tak nak.

15.  § (1) A va gyon fel ügye lõ mû kö dé se so rán az ilyen
tiszt sé get be töl tõ sze mély tõl el vár ha tó gon dos ság gal kö te -
les el jár ni. Kö te le zett sé ge i nek meg sze gé sé vel oko zott ká -
rért a pol gá ri jogi fe le lõs ség sza bá lyai sze rint fe lel.

(2) A va gyon fel ügye lõ a bí ró ság vagy a hi te le zõi gyû lés
(hi te le zõi vá laszt mány) fel hí vá sá ra, 8 mun ka na pon be lül
kö te les sa ját te vé keny sé gé rõl és az adós va gyo ni hely ze té -
rõl be szá mol ni.

(3) A va gyon fel ügye lõ jog sza bály sér tõ vagy a hi te le -
zõk, il let ve más sze mély jo gos ér de két sér tõ te vé keny sé ge
vagy mu lasz tá sa el len a sé rel met szen ve dett sze mély vagy
szer ve zet, to váb bá a hi te le zõi vá laszt mány – a tu do más -
szer zés tõl szá mí tott 5 mun ka na pon be lül – a csõd el já rást
le foly ta tó bí ró ság nál ki fo gás sal él het. A bí ró ság a ki fo gás
el bí rá lá sá ról so ron kí vül, de leg fel jebb 5 mun ka na pon be -
lül dönt. Ha a bí ró ság a ki fo gást meg ala po zott nak ta lál ja, a
va gyon fel ügye lõ in téz ke dé sét meg sem mi sí ti, vagy kö te le -
zi a meg fe le lõ in téz ke dés meg té te lé re, el len ke zõ eset ben a
ki fo gást el uta sít ja. A bí ró ság el já rá sá ra az 51.  §-ban fog lal -
tak meg fele lõen irány adó ak az zal az el té rés sel, hogy a ki -
fo gás el bí rá lá sa tár gyá ban ho zott vég zés el len kü lön fel -
leb be zés nek nincs he lye.

16.  § (1) A va gyon fel ügye lõi tiszt ség
a) a csõd el já rás jog erõs meg szün te té sé vel vagy be fe je -

zet té nyil vá ní tá sá val,
b) a fel füg gesz tett fel szá mo lá si el já rás foly ta tá sa vagy

a 21/B.  § sze rint el ren delt fel szá mo lás ese té ben a fel szá -
mo ló ki ren de lé sé vel
szû nik meg.

(2) A va gyon fel ügye lõ dí ját és iga zolt költ sé ge it a 12.  §
(1) be kez dé se sze rin ti hi te le zõi nyil ván tar tá si dí jak ból kell 
fe dez ni. A va gyon fel ügye lõ a költ sé ge it azok fel me rü lé se -
kor, szám la el le né ben szá mol hat ja el. Amennyi ben a nyil -
ván tar tá si dí jak már nem nyúj ta nak fe de ze tet, ak kor a va -
gyon fel ügye lõ dí já nak és költ ség té rí té sé nek ki fi ze té sé re
az adós kö te les, mely nek meg fi ze té sé ért az adós – leg -
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alább több sé gi be fo lyást biz to sí tó ré sze se dés sel rendel -
kezõ – tu laj do no sa ke zes ként fe lel. A va gyon fel ügye lõ az
el já rás so rán költ sé ge it fo lya ma to san és té te le sen kö te les
kü lön nyil ván tar ta ni, és az zal a hi te le zõi vá laszt mány nak,
az adós nak és a bí ró ság nak el szá mol ni.

(3) A va gyon fel ügye lõ dí já nak mér té ke a 8.  § (2) be kez -
dé sé nek c) pont ja vagy a 9.  § (6) be kez dé se alap ján csa tolt, 
a va gyon fel ügye lõ ál tal el len õr zött és írás ban vé le mé nye -
zett mér leg ben sze rep lõ esz kö zök könyv sze rin ti ér té ké nek 
ala pul vé te lé vel:

a) 100 000 000 fo rin tig 2%-a, de leg alább 500 000 fo -
rint,

b) 100 000 001 fo rint tól – 500 000 000 fo rin tig 1,5%,
c) 500 000 001 fo rint tól – 1 000 000 000 fo rin tig 1%,
d) 1 000 000 001 fo rint fe lett 0,5%.
(4) Az egyez ség jó vá ha gyá sa ese tén a va gyon fel ügye lõt 

a (3) be kez dés sze rin ti díj to váb bi 25%-a, de leg alább
500 000 fo rint il le ti meg.

(5) Az összeg a dí jat ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adót nem 
tar tal maz za. A dí jat és a va gyon fel ügye lõ költ ség el szá mo -
lá sát a bí ró ság az el já rást meg szün te tõ, az el já rást be fe je -
zet té nyil vá ní tó, il let ve – a fel szá mo lá si el já rás foly ta tá sa -
kor – a fel szá mo ló ki ren de lé sét tar tal ma zó vég zé sé ben ál -
la pít ja meg, il let ve hagy ja jóvá.

Egyezségi tárgyalás a hitelezõkkel, a fizetési haladék
meghosszabbítása

17.  § (1) Az adós – a csõd el já rás kez dõ idõ pont já tól szá -
mí tott 45 na pon be lü li idõ pont ra – össze hív ja a hi te le zõ -
ket, egyez sé gi tár gya lást tart, amely re a 8.  § (2) be kez dé sé -
ben és (4) be kez dé sé nek b) pont já ban meg ha tá ro zott ok -
ira tok meg kül dé sé vel a va gyon fel ügye lõt és a nyil ván tar -
tás ba vett hi te le zõ it köz vet le nül is, a to váb bi hi te le zõ ket
pe dig hir det mény út ján hív ja meg. A tár gya lás idõ pont ját
úgy kell ki tûz ni, hogy a va gyon fel ügye lõ a 18.  § (11) be -
kez dés sze rin ti – a fi ze té si ha la dék-meg hosszab bí tás köz -
zé te lé nek kez de mé nye zé sé vel kap cso la tos – fel ada ta i nak
ele get tud jon ten ni. A tár gya lás idõ pont já ról a 8.  § (1) be -
kez dés sze rin ti tes tü le tet is ér te sí te ni kell. A meg hí vót és
mel lék le te it leg alább 8 mun ka nap pal a tár gya lást meg elõ -
zõ en kell a meg hí vot tak hoz el jut tat ni, a hir det ményt pe dig
a fi ze té si ha la dék köz zé té te lé tõl szá mí tott 8 mun ka na pon
be lül két or szá gos na pi lap ban kell köz zé ten ni, és az adós
gaz dál ko dó szer ve zet hon lap ján is (ha van hon lap ja) köz zé 
kell ten ni. En nek el mu lasz tá sa ese tén a bí ró ság – bár mely
hi te le zõ vagy a va gyon fel ügye lõ ké rel mé re – a 9.  §
(10) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott jog kö vet kez mé nye ket
al kal maz hat ja, és el ren de li, hogy a va gyon fel ügye lõt az
adós gaz dál ko dó szer ve zet ben együt tes cég jegy zé si és a
bank szám lák fe lett együt tes ren del ke zé si jog il les se meg.

(2) A hir det mény nek tar tal maz nia kell:
a) az adós ne vét és szék he lyét, cég jegy zék szá mát,
b) a csõd el já rás kez dõ idõ pont ját,
c) a tár gya lás he lyét és ide jét,
d) az arra vo nat ko zó tá jé koz ta tást, hogy a 8.  § (2) be -

kez dé sé ben és (4) be kez dé sé nek b) pont já ban fel so rolt ira -
to kat a hi te le zõk a tár gya lás elõtt hol te kint he tik meg.

(3) Az egyez sé gi tár gya lás ra az adós – a va gyon fel ügye -
lõ be vo ná sá val – kö te les a fi ze tõ ké pes ség hely re ál lí tá sát
vagy meg õr zé sét cél zó prog ra mot és egyez sé gi ja vas la tot
ké szí te ni. Az adós az egyez ség lét re ho zá sá hoz a leg alább
több sé gi be fo lyást biz to sí tó ré sze se dés sel ren del ke zõ tu -
laj do no sa – el is mert vagy tény le ges vál la lat cso port ese tén
az ural ko dó tag és a töb bi tag –, to váb bá az adós nál mû kö -
dõ ér dek kép vi se le ti szer vek és az üze mi ta nács köz re mû -
kö dé sét is kér he ti. Az egyez sé gi ja vas lat meg is mer he tõ sé -
gét a hi te le zõk szá má ra a tár gya lás idõ pont ját 5 mun ka -
nap pal meg elõ zõ en biz to sí ta ni kell.

18.  § (1) Az egyez sé gi tár gya lá son a hi te le zõk sze mé -
lye sen vagy kép vi se lõ jük út ján ve het nek részt. A kép vi se -
lõk nek e mi nõ sé gü ket – erre irá nyu ló kü lön fel hí vás nél kül 
is – a va gyon fel ügye lõ szá má ra is iga zol ni uk kell. A hi te -
le zõk – az 5/A.  §-ban meg ha tá ro zott sza bá lyok sze -
rint – vá laszt mány ala kí tá sá ról is dönt het nek.

(2) A tár gya lás ról az adós kö te les jegy zõ köny vet ké szí -
te ni, amely nek tar tal maz nia kell a meg hí vott és a meg je -
lent hi te le zõk név so rát, kö ve te lé sük be so ro lá sát, a hi te le -
zõ ket az egyes hi te le zõi osz tá lyok ban meg il le tõ sza va za -
tok szá mát, a sza va zá sok ered mé nyét, a hi te le zõk nek az
egyez sé gi ja vas lat ra vo nat ko zó ész re vé te le it, az adós
azok ra adott vá la sza it. A hi te le zõi dön té se ket nyílt sza va -
zás sal kell meg hoz ni. A tár gya lá son részt ve võk cég sze rû
meg ha tal ma zá sa a jegy zõ könyv mel lék le tét ké pe zi. A
jegy zõ köny vet a tár gya lá son meg je lent hi te le zõk ál tal vá -
lasz tott két sze mély és a va gyon fel ügye lõ hi te le sí ti.

(3) Az elsõ tár gya lá son a hi te le zõk ki nyil vá nít hat ják,
hogy az egyez sé gi ja vas la tot nem tá mo gat ják. Ha az adós
az egyez sé gi ja vas lat át dol go zá sát nem vál lal ja, ak kor a
tár gya lást le zár ja, er rõl jegy zõ köny vet vesz fel, és ezt ha la -
dék ta la nul meg kül di a bí ró ság nak, to váb bá a 8.  § (1) be -
kez dé se sze rin ti leg fõbb szerv nek. Ha az adós az egyez sé -
gi ja vas lat át dol go zá sát vál lal ja, ak kor a hi te le zõk kel a fi -
ze té si ha la dék tar ta ma alatt több tár gya lás is tart ha tó. Ha
bár me lyik tár gya lás ered mé nye ként a hi te le zõk ki nyil vá -
nít ják, hogy a csõd egyez ség meg kö té sé hez nem ad ják meg 
a 20.  §-ban meg ha tá ro zott arány ban a hoz zá já ru lást, az
adós a tár gya lá so kat le zár ja, er rõl jegy zõ köny vet vesz fel,
és ezt ha la dék ta la nul meg kül di a bí ró ság nak, to váb bá a
8.  § (1) be kez dé se sze rin ti leg fõbb szerv nek. Amennyi ben
az adós ez zel kés le ke dik, a va gyon fel ügye lõ kö te les a bí -
ró ság szá má ra a be je len tést meg ten ni. A be je len tés ké se -
del me vagy el mu lasz tá sa ese tén a bí ró ság a 21/A.  § (1) be -
kez dé sé ben fog lalt jog kö vet kez mé nye ket al kal maz hat ja.
A bí ró ság az em lí tett jegy zõ könyv be ér ke zé sét kö ve tõ
8 mun ka na pon be lül hoz za meg a 21/B.  § sze rin ti dön tést a
csõd el já rás meg szün te té sé rõl és a fi ze té si ha la dék meg -
szû né sé rõl.

(4) Az egyez sé gi tár gya lá son sza va za ti jog gal ren del ke -
zik az a hi te le zõ,

a) aki a 10.  § (2) be kez dés f) pont ja sze rin ti ha tár idõ ben 
be je len tet te hi te le zõi igé nyét, és

b) a nyil ván tar tás ba-vé te li dí jat meg fi zet te, va la mint
c) kö ve te lé se el is mert vagy nem vi ta tott kö ve te lés ként

ke rült nyil ván tar tás ba.

2009/85. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17801



(5) A sza va za tok szá mí tá sá nál a hi te le zõ ket min den
100 000 fo rint el is mert vagy nem vi ta tott kö ve te lés ként
nyil ván tar tás ba vett sza va zat után egy sza va zat il le ti meg.
A 100 000 fo rint alat ti kö ve te lé sek hi te le zõi is egy sza va -
zat tal ren del kez nek. A 12.  § (2) be kez dés bc)–bd) pont ja
sze rin ti hi te le zõk sza va za tát az em lí tett szá mí tá si mód nál
ne gyed ak ko ra mér ték ben kell figye lembe ven ni.

(6) A bí ró ság 12.  § (5) be kez dés sze rin ti vég zé se kö vet -
kez té ben nem vi ta tott ként nyil ván tar tás ba vett kö ve te lés -
nek az adós ré szé rõl tör té nõ ké sõb bi vissza kö ve tel he tõ sé -
gé re hi vat koz va utóbb nem le het a sza va za ti jog gya kor lá -
sá nak jog sze rû sé gét két ség be von ni.

(7) A hi te le zõk kel foly ta tott tár gya lá son az adós kér he ti
a hi te le zõk egyet ér té sét a fi ze té si ha la dék meg hosszab bí -
tá sá hoz is oly mó don, hogy a fi ze té si ha la dék tel jes idõ tar -
ta ma a meg hosszab bí tás sal együtt sem ha lad hat ja meg a
csõd el já rás kez dõ idõ pont já tól szá mí tott 365 na pot.

(8) A fi ze té si ha la dék a csõd el já rás kez dõ idõ pont já tól
szá mí tott leg fel jebb 180 na pig hosszab bít ha tó meg, ha az
adós a ké re lem hez a sza va za ti jog gal ren del ke zõ hi te le -
zõk tõl [(4)–(5) be kez dés], a biz to sí tott és a nem biz to sí tott
hi te le zõi osz tá lyok ban egy aránt, a kö ve te lé sek re vo nat ko -
zó an a sza va za tok több sé gét kü lön-kü lön meg kap ta.

(9) Az adóst a fi ze té si ha la dék meg hosszab bí tá sa kor a
fi ze té si ha la dék a csõd el já rás kez dõ idõ pont já tól szá mí tott
leg fel jebb 365 na pig il le ti meg, ha eh hez a sza va za ti jog gal 
ren del ke zõ hi te le zõk tõl [(4)–(5) be kez dés] a biz to sí tott és
a nem biz to sí tott hi te le zõi osz tá lyok ban egy aránt, a kö ve -
te lé sek re vo nat ko zó an a sza va za tok két har ma dát kü -
lön-kü lön meg kap ta.

(10) A hi te le zõk (8)–(9) be kez dés sze rin ti több sé ge a fi -
ze té si ha la dék idõ tar ta má nak meg hosszab bí tá sát ah hoz
köt he ti, hogy az adós a va gyon fel ügye lõ szá má ra együt tes
cég jegy zé si jo got, il let ve a bank szám lák fe let ti együt tes
ren del ke zé si jo got biz to sít son. Amennyi ben az adós ezt a
hoz zá já ru lá sát vissza von ja, a va gyon fel ügye lõ ér te sí té se
alap ján a bí ró ság a fi ze té si ha la dé kot meg szün te tõ vég zést
hoz, és az er rõl  szóló vég zést a Cég köz löny ben ha la dék ta -
la nul köz zé te szi, a 10.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
mó don.

(11) A va gyon fel ügye lõ a fi ze té si ha la dék meg hosszab -
bí tá sá nak jó vá ha gyá sá ról  szóló jegy zõ köny vi ha tá ro zat ál -
ta la el len jegy zett pél dá nyát, a köz zé té te li ké rel met, a hi te -
le zõi kö ve te lé sek rõl a 12.  § (2)–(4) be kez dé se al kal ma zá -
sá val ké szí tett nyil ván tar tást, a hi te le zõk kel foly ta tott tár -
gya lás (tár gya lá sok) jegy zõ köny ve it, a hi te le zõk cég sze rû
alá írás sal el lá tott nyi lat ko za ta it a fi ze té si ha la dék meg -
hosszab bí tá sá ra vo nat ko zó hoz zá já ru lá suk ról meg kül di a
bí ró ság nak, leg ké sõbb a 10.  § (4) be kez dé sé ben meg ha tá -
ro zott 90 na pos ha tár idõ le tel tét meg elõ zõ 8. mun ka na pon. 
A bí ró ság a fi ze té si ha la dék meg hosszab bí tá sá ról 5 mun -
ka na pon be lül dönt. A vég zés el len kü lön fel leb be zés nek
nincs he lye. Ha a ké rel met a bí ró ság nem uta sít ja el, ha la -
dék ta la nul in téz ke dik a fi ze té si ha la dék meg hosszab bí tá -
sá ról  szóló vég zés Cég köz löny hon lap ján tör té nõ köz zé té -
te lé rõl oly mó don, hogy a köz zé té tel még a 10.  § (4) be kez -

dés sze rin ti 90 na pos ha tár idõ le tel te elõtt meg tör tén jen. A
köz zé té tel re a Cég köz löny hon lap ján ke rül sor, napi fel töl -
tés sel.

(12) A fi ze té si ha la dék meg hosszab bí tá sá ról  szóló köz -
zé té te li ké re lem nek tar tal maz nia kell

a) az adós ne vét, szék he lyét, cég jegy zék szá mát, adó -
szá mát,

b) a bí ró ság ál tal ki je lölt va gyon fel ügye lõ ne vét, szék -
he lyét,

c) a bí ró ság ne vét és az ügy szá mát,
d) a csõd el já rás kez dõ idõ pont ját,
e) azt, hogy az adóst med dig il le ti meg a meg hosszab -

bí tott fi ze té si ha la dék (mo ra tó ri um) a vele szem ben a fi ze -
té si ha la dék kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ en, il let ve azt
köve tõen ese dé kes sé váló pénz kö ve te lé sek vo nat ko zá sá -
ban.

(13) A fi ze té si ha la dék meg hosszab bí tá sa ese tén a
11.  §-ban fog lal ta kat to vább ra is al kal maz ni kell.

(14) A fi ze té si ha la dék meg hosszab bí tá sá ról  szóló, a
(12) be kez dés sze rin ti köz zé té te li ké rel met az adós és a va -
gyon fel ügye lõ kö te les az adós szám lá it ve ze tõ pénz ügyi
in téz mé nyek nek is ha la dék ta la nul be mu tat ni.

Egyezség a csõdeljárásban

19.  § (1) Az egyez ség ke re té ben az adós meg ál la po dik a
hi te le zõk kel az adós ság ren de zé sé nek fel té te le i rõl, így kü -
lö nö sen meg ál la pod hat nak az adós ság ra vo nat ko zó en ged -
mé nyek rõl és a fi ze té si könnyí té sek rõl, egyes kö ve te lé sek
el en ge dé sé rõl vagy át vál la lá sá ról, a kö ve te lé sek fe jé ben
az adós gaz dál ko dó szer ve zet ben ré sze se dés szer zé sé rõl, a 
kö ve te lé sek meg fi ze té sé ért  való ke zes ség vál la lás ról és
egyéb biz to sí té kok ról, az adós re or ga ni zá ci ós és vesz te -
ség csök ken tõ prog ram já nak el fo ga dá sá ról, to váb bá mind -
ar ról, amit az az adós fi ze tõ ké pes sé gé nek meg õr zé se vagy
hely re ál lí tá sa ér de ké ben szük sé ges nek tar ta nak, ide ért ve
az egyez ség vég re haj tá sa el len õr zé sé nek mód ját is.

(2) Az egyez ség meg kö té sé nél  való sza va za ti jog ra a
18.  § (4)–(5) be kez dé sé ben fog lalt sza bá lyok al kal ma zan -
dó ak.

20.  § (1) Egyez ség ak kor köt he tõ, ha az adós az egyez -
ség hez a 18.  § (4)–(5) be kez dé se sze rint sza va za ti jog gal
ren del ke zõ hi te le zõk tõl – a biz to sí tott és a nem biz to sí tott
hi te le zõi osz tá lyok ban egy aránt – a sza va za tok több sé gét
kü lön-kü lön meg kap ta.

(2) A meg kö tött egyez ség azok ra az egyez ség kö tés re jo -
go sult hi te le zõk re is ki ter jed, akik az egyez ség hez nem já -
rul tak hoz zá, vagy sza bály sze rû ér te sí té sük el le né re az
egyez ség meg kö té sé ben nem vet tek részt, to váb bá ki ter jed 
azon hi te le zõk re is, ame lyek vi ta tott kö ve te lé sé re te kin tet -
tel a bí ró ság a 12.  § (5) be kez dé sé ben tar ta lék kép zé sét
ren del te el (kény szer egyez ség). Az egyez ség azon ban az
em lí tett hi te le zõk re vo nat ko zó an nem ál la pít hat meg ked -
ve zõt le nebb fel té te le ket, mint ame lye ket az egyez ség hez
hoz zá já ru ló hi te le zõk re az adott hi te le zõi osz tály ban, to -
váb bá a 12.  § (2) be kez dés bc)–bd) pont ja sze rin ti hi te le zõi 
kör ben meg ál la pí tott. A 12.  § (5) be kez dés alap ján a vi ta -
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tott kö ve te lé sek re (kö ve te lés ré szek re) vo nat ko zó an kép -
zett tar ta lék ter hé re a vi ta tott kö ve te lés jo go sult já nak ak -
kor le het ki fi ze tést tel je sí te ni, ha a vi ta tott kö ve te lés jo go -
sult ja az adós el len ke re se tet in dí tott, és a bí ró sá gi el já rás
jog erõ sen le zá rult, amely ben a hi te le zõ kö ve te lé sé nek jog -
alap ját és össze gét a bí ró ság meg ál la pí tot ta.

21.  § (1) Az egyez sé get írás ba kell fog lal ni. A meg ál la -
po dás nak tar tal maz nia kell kü lö nö sen

a) az egyez ség kö tés ben részt vett hi te le zõk fel so ro lá -
sát, hi te le zõi osz tá lyát, nyil ván tar tás ba vett el is mert vagy
nem vi ta tott kö ve te lé sük össze gét, sza va za ti jo ga ik szá -
mát,

b) a hi te le zõk ál tal el fo ga dott adós ság ren de zé si és új já -
szer ve zé si prog ra mot, a vég re haj tás és el len õr zés mód ját,

c) a tel je sí té si ha tár idõk eset le ges mó do sí tá sát, a hi te le -
zõk kö ve te lé se i nek el en ge dé sét vagy át vál la lá sát, il let ve
mind azt, amit az adós és a hi te le zõk az adós ság ál lo mány
ren de zé se, az adós fi ze tõ ké pes sé gé nek hely re ál lí tá sa vagy
meg õr zé se ér de ké ben szük sé ges nek tar ta nak,

d) va la mennyi hi te le zõ (kép vi se lõ je) ne vét és pos ta cí -
mét, hi te le zõi vá laszt mány ese tén azt is meg je löl ve, hogy
me lyik hi te le zõ ket kép vi se lik.

(2) Az egyez sé get a fe lek, tör vényes kép vi se lõ ik vagy
meg ha tal ma zot ta ik alá ír ják, és azt a va gyon fel ügye lõ – to -
váb bá ha van hi te le zõi vá laszt mány, ak kor a vá laszt mány
is – el len jegy zi.

Csõdeljárás befejezetté nyilvánítása vagy megszüntetése

21/A.  § (1) Az egyez sé gi tár gya lás ered mé nyét [18.  §
(3) be kez dés, 19–20.  §] 5 mun ka na pon be lül, – meg -
hosszab bí tott fi ze té si ha la dék ese tén pe dig leg ké sõbb an -
nak le jár tát 45 nap pal meg elõ zõ en – kö te les az adós gaz -
dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je a bí ró ság nak be je len te ni, il let -
ve egyez ség ese té ben az egyez sé gi meg ál la po dást is kö te -
les mel lé kel ni. E kö te le zett ség ké se del me vagy el mu lasz -
tá sa ese tén 500 000 fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt ha tó.

(2) A bí ró ság az egyez ség jó vá ha gyá sa tár gyá ban az
(1) be kez dés sze rin ti ké re lem be ér ke zé sé tõl szá mí tott
15 mun ka na pon be lül dönt. Az egyez ség jó vá ha gyá sá ra
irá nyu ló ké rel met egy al ka lom mal 3 mun ka na pos ha tár -
idõ vel hi ány pót lás ra vissza ad hat ja. A hi ány pót lá si ha tár -
idõ el mu lasz tá sa jog vesz tõ.

(3) A bí ró ság az egyez sé get ak kor hagy ja jóvá, ha ah hoz 
csa tol ják a 19–21.  §-ban sze rep lõ fel té te lek tel je sü lé sét
iga zo ló jegy zõ köny ve ket, meg ál la po dá so kat, nyi lat ko za -
to kat. Ha az egyez ség meg fe lel a tör vény ben fog lal tak nak,
a bí ró ság vég zés sel azt jó vá hagy ja, és a csõd el já rást be fe -
je zet té nyil vá nít ja.

21/B.  § Ha az egyez ség nem jött lét re, vagy az nem fe lel
meg a tör vény ben fog lal tak nak, a bí ró ság a csõd el já rást
meg szün te ti, ezt köve tõen a III. fe je zet sze rin ti fel szá mo -
lá si el já rás ban az adós fi ze tés kép te len sé gét hi va tal ból ál la -
pít ja meg [27.  § (2) be kez dés e) pont], és el ren de li az adós
fel szá mo lá sát. A va gyon fel ügye lõ meg bí za tá sa – az ide ig -
le nes va gyon fel ügye lõ re vo nat ko zó jo go sít vá nyok kal és
dí ja zás sal [24/A.  §] – a fel szá mo ló te vé keny sé gé nek meg -

kez dé sé ig meg hosszab bo dik, az adós to váb bá a fel szá mo -
lá si el já rás alatt nem kér het a bí ró ság tól fi ze té si ha la dé kot.
A va gyon fel ügye lõt ezen idõ szak ra meg il le tõ díj elõ le ge -
zé sé re az adós kö te les, en nek meg fi ze té sé ért az adós leg -
alább több sé gi be fo lyást biz to sí tó ré sze se dés sel ren del ke -
zõ tu laj do no sa ke zes ként fe lel.

21/C.  § A 21/A. és 21/B.  § sze rin ti vég zé sek el le ni fel -
leb be zést 3 mun ka na pon be lül kell be nyúj ta ni, és azt a bí -
ró ság so ron kí vül, de leg fel jebb 8 mun ka na pon be lül bí rál -
ja el. A vég zé se ket azok jog erõ re emel ke dé se kor ha la dék -
ta la nul köz zé kell ten ni a Cég köz löny ben, a 10.  § (1) be -
kez dé sé ben meg ha tá ro zott mó don, és gon dos kod ni kell ar -
ról, hogy a cég jegy zék ben a „cs. a.” tol dat tör lés re ke rül -
jön. A köz zé té tel idõ pont já ban a fi ze té si ha la dék meg szû -
nik. A vég zést az adós és a va gyon fel ügye lõ kö te les az
adós szám lá it ve ze tõ pénz ügyi in téz mény nek ha la dék ta la -
nul be mu tat ni.”

8.  § (1) A Cstv. 22.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ új
a) pont tal egé szül ki:

[(1) A fel szá mo lá si el já rás az adós fi ze tés kép te len sé ge
ese tén]

„a) a 21/B.  § sze rin ti eset ben hi va tal ból,”
[foly tat ha tó le.]

(2) A Cstv. 22.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az (1) be kez dés a) és c)–d) pont já ban meg ha tá ro -
zott ese tek ben a fel szá mo lás el ren de lé sé re a 25–26.  §-ban
fog lal tak mel lõ zé sé vel ke rül sor és a bí ró ság a fel szá mo -
lást hi va tal ból ren de li el. A fel szá mo lást el ren de lõ vég zés
el len fel leb be zés nek nincs he lye.”

9.  § A Cstv. 23.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az adós a fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sát ak kor
kér he ti, ha a csõd el já rás le he tõ sé gé vel a 7.  § (3) be kez dé se
 miatt nem tud, vagy pe dig nem kí ván élni.”

10.  § (1) A Cstv. 24/A.  §-a (2) be kez dé sé nek c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A bí ró ság ha la dék ta la nul ki ren de li az ide ig le nes
va gyon fel ügye lõt – és er rõl a fe le ket rö vid úton ér te sí ti –,
fel té ve, hogy a ké rel met elõ ter jesz tõ hi te le zõ]

„c) az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ dí ját – jogi sze mé -
lyi ség nél kü li adós ese tén 200 000 fo rin tot, jogi sze mé lyi -
ség gel ren del ke zõ adós ese tén 400 000 fo rin tot, amely dí -
jak az ál ta lá nos for gal mi adó össze gét nem tar tal maz -
zák – elõ le ge zi, és a ké re lem be nyúj tá sá val egy ide jû leg bí -
ró sá gi le tét be he lye zi; ha a fel szá mo lá si el já rást köz vet le -
nül csõd el já rás elõz te meg, és a bí ró ság hi va tal ból ren de li
el a fel szá mo lást, a csõd el já rás ban el já ró va gyon fel ügye lõt 
je lö li ki ide ig le nes va gyon fel ügye lõ nek, és eb ben az eset -
ben az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ dí ját az 57.  § (2) be kez -
dés h) pont ja sze rin ti fel szá mo lá si költ ség ként kell el szá -
mol ni.”
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(2) A Cstv. 24/A.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(4) Az adós gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ je – az ide ig -
le nes va gyon fel ügye lõ te vé keny sé gé nek meg kez dé sét
köve tõen – a gaz dál ko dó szer ve zet va gyo ná val kap cso lat -
ban csak az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ jó vá ha gyá sá val,
el len jegy zé sé vel köt het a ren des gaz dál ko dás kö rét meg -
ha la dó szer zõ dést, te het más jog nyi lat ko za tot, ide ért ve a
már lét re jött szer zõ dés alap ján az adós ré szé rõl tör té nõ tel -
je sí tést is. Ha az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ a fel szá mo lá -
si el já rást köz vet le nül meg elõ zõ csõd el já rá sá ban el járt va -
gyon fel ügye lõ, és a csõd el já rás ban együt tes cég jegy zé si,
il let ve a bank szám lák fe let ti együt tes ren del ke zé si jog il -
let te meg, ugyan ez irány adó az ide ig le nes va gyon fel ügye -
lõi mû kö dés alatt is.

(5) Az adós és az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ha la dék -
ta la nul kö te les be je len te ni az adós szám lá it ve ze tõ pénz -
ügyi in téz mény nek az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ki ren -
de lé sét tar tal ma zó vég zést és hi telt ér dem lõ alá írá sát.”

(3) A Cstv. 24/A.  §-ának (10)–(12) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(10) Az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ki ren de lé se a fel -
szá mo lás kez dõ idõ pont já ig, vagy a fel szá mo lá si el já rás
27.  § (6) be kez dés sze rin ti meg szün te té sé ig tart. A bí ró ság
azon ban – a va gyon fel ügye lõ el já rá sát kérõ hi te le zõ elõ ze -
tes egyet ér té se mel lett – az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ki -
ren de lé sét vég zés sel ezt meg elõ zõ en is meg szün te ti,
amennyi ben az adós meg fe le lõ biz to sí ték nyúj tá sá val iga -
zol ja, hogy a hi te le zõ kö ve te lé sé nek ki elé gí té se nincs ve -
szély ben, és nincs az adós el len olyan má sik fel szá mo lá si
el já rás fo lya mat ban, amely ben ide ig le nes va gyon fel ügye -
lõ ki ren de lé sét kér ték.

(11) Az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ dí ját a fel szá mo lás
el ren de lé se ese tén a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés ben a
bí ró ság ál la pít ja meg, ame lyet az adós vi sel. A fel szá mo lá -
si el já rás meg szün te té se ese tén az ide ig le nes va gyon fel -
ügye lõ dí ját az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ el já rá sát kérõ
hi te le zõ vi se li. Ha az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ki ren de -
lé sé nek meg szün te té sé re azért nem ke rült sor, mert a va -
gyon fel ügye lõ ki ren de lé sét ugyan azon adós el len in dí tott
más fel szá mo lá si el já rás ban is kér te hi te le zõ, a bí ró ság az
ide ig le nes va gyon fel ügye lõ dí já nak vi se lé sé re rész ben kö -
te le zi az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ el já rá sát kérõ hi te le -
zõt. Ha a hi te le zõ az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ki ren de -
lé sét alap ta la nul kér te, kö te les a pol gá ri jogi fe le lõs ség ál -
ta lá nos sza bá lyai sze rint meg té rí te ni azt a kárt is, amely az
adóst az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ki ren de lé se kö vet -
kez té ben érte.

(12) Az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ re meg fele lõen al -
kal maz ni kell a 27/A.  § (7) be kez dé sét, va la mint az
54.  §-ban fog lal ta kat is.”

11.  § A Cstv. 26.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A bí ró ság az adós ké rel mé re a tar to zás ki egyen lí té -
sé re leg fel jebb 30 na pos ha tár idõt en ge dé lyez het, ki vé ve,
ha a fel szá mo lá si el já rás meg in dí tá sát köz vet le nül csõd el -
já rás elõz te meg, amely nek so rán az adós 30 nap nál
hosszabb fi ze té si ha la dé kot vett igény be. A tar to zás ki -
egyen lí té se nem mi nõ sül tar to zás el is me rés nek, a tel je sí tés
pol gá ri pe res el já rás ban tör té nõ vissza kö ve te lé sét nem
zár ja ki.”

12.  § A Cstv. 27.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság az adós fi ze tés kép te len sé gét ak kor ál la -
pít ja meg, ha

a) az adós szer zõ dé sen ala pu ló nem vi ta tott vagy el is -
mert tar to zá sát a tel je sí té si idõ le jár tát kö ve tõ 15 na pon be -
lül sem egyen lí tet te ki vagy nem vi tat ta, és az ezt kö ve tõ
hi te le zõi írás be li fi ze té si fel szó lí tá sá ra sem tel je sí tet te,
vagy

b) az adós a jog erõs bí ró sá gi ha tá ro zat ban meg ál la pí -
tott tel je sí té si ha tár idõn be lül tar to zá sát nem egyen lí tet te
ki, vagy

c) az adós sal szem ben le foly ta tott vég re haj tás ered -
mény te len volt, vagy

d) az adós a fi ze té si kö te le zett sé gét a csõd el já rás ban
kö tött egyez ség el le né re nem tel je sí tet te, vagy

e) a ko ráb bi csõd el já rást meg szün tet te [18.  § (3) vagy
21/B.  §], vagy

f) az adós, il let ve a vég el szá mo ló ál tal in dí tott el já rás -
ban az adós tar to zá sai meg ha lad ják a va gyo nát, ille tõ leg az 
adós a tar to zá sát (tar to zá sa it) az ese dé kes ség kor nem tud ta 
vagy elõ re lát ha tó an nem tud ja ki elé gí te ni, és az adós gaz -
dál ko dó szer ve zet tag jai (tu laj do no sai) fel hí vás el le né re
sem nyi lat koz nak ar ról, hogy kö te le zett sé get vál lal nak a
tar to zá sok ese dé kes ség kor tör té nõ ki fi ze té sé hez szük sé -
ges for rá sok biz to sí tá sá ra.”

13.  § (1) A Cstv. 27/A.  §-ának (1) és (3) be kez dé se he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság elekt ro ni kus, vé let len sze rû ki vá lasz tás
se gít sé gé vel – a kü lön jog sza bály ban meg ha tá ro zott el já -
rá si sza bá lyok sze rint – ha la dék ta la nul ki je lö li a fel szá mo -
lót. A ki je lö lés nél nem jár hat el a fel szá mo lá si el já rást le -
foly ta tó bíró. Az el já ró fel szá mo ló ki je lö lé se át lát ha tó
mód szer tan sze rint és olyan el vek alap ján tör tén het, ame -
lyek biz to sít ják az adós gaz dál ko dó szer ve zet sajátossá -
gaihoz iga zo dó szak ér tel met, az el já rás ha té kony le foly ta -
tá sá hoz szük sé ges ka pa ci tá so kat, a fel szá mo lók ará nyos
mun ka ter he lé sét, és – az el já rás költ sé ge i nek csök ken té se
ér de ké ben – figye lembe ve szik a fel szá mo ló, va la mint az
adós gaz dál ko dó szer ve zet szék he lyé nek, fi ók te le pe i nek
föld raj zi el he lyez ke dé sét is. A fel szá mo ló ki je lö lé sé rõl
 szóló vég zés in do ko lá sá ban és a 28.  § sze rin ti köz zé té tel -
ben fel kell tün tet ni, ha a bí ró ság nem az elekt ro ni kus ki vá -
lasz tás ál tal ja va solt fel szá mo lót je lö li ki, és meg kell je löl -
ni az el té rés in do ka it is. Fel szá mo ló ként az a gaz dál ko dó
szer ve zet je löl he tõ ki, amely sze re pel a fel szá mo lók név -
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jegy zé ké ben. A fel szá mo lói név jegy zék 27/C.  § (4) be kez -
dés sze rin ti ada tai nyil vá no sak.”

„(3) A bí ró ság a fel szá mo ló ki je lö lé sé vel egy ide jû leg
ren del ke zik ar ról, hogy a ki je lölt fel szá mo ló a fel szá mo lás
kez dõ idõ pont já ig ide ig le nes va gyon fel ügye lõ ként jár el,
ha a hi te le zõ a fel szá mo lá si el já rás irán ti ké re lem be nyúj -
tá sá val egy ide jû leg vagy azt köve tõen a fel szá mo lást el -
ren de lõ vég zés meg ho za ta lá ig ezt kez de mé nye zi, va la mint 
a fel szá mo ló 24/A.  § (2) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti
dí ját elõ le ge zi, bí ró sá gi le tét be he lye zi. A fel szá mo lást el -
ren de lõ jog erõs vég zés köz zé té te le ese tén a fel szá mo ló dí -
ját az adós vi se li. A fel szá mo ló az adós fel szá mo lá sá nak
le foly ta tá sá ra fel szá mo ló biz tost ne vez ki, aki bün tet len
elõ éle tû, nem áll köz ügyek tõl vagy fog lal ko zá sá nak gya -
kor lá sá tól el til tás ha tá lya alatt. Fel szá mo ló biz tos nak csak
szak irá nyú szak kép zett ség gel ren del ke zõ sze mély ne vez -
he tõ ki. A fel szá mo ló biz tos a fel szá mo ló val lé te sí tett mun -
ka vi szo nya, tag sá gi vi szo nya vagy meg bí zá si jog vi szo nya
alap ján, an nak ne vé ben jár el.”

(2) A Cstv. 27/A.  §-a (4) be kez dé sé nek b) pont ja a kö -
vet ke zõ bg) al pont tal egé szül ki:

[b) Nem ne vez he tõ ki fel szá mo ló biz tos nak az a sze -
mély,]

„bg) aki há rom éven be lül az adós fog lal koz ta tott ja
volt, vagy – a ren des gaz dál ko dás kö ré be esõ ügy le te ken
kí vül – az adós sal üz le ti kap cso lat ban állt.”

(3) A Cstv. 27/A.  §-ának (5)–(8) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ új (9)–(11) be -
kez dés sel egé szül ki, és a je len le gi (9)–(10) be kez dés szá -
mo zá sa (12)–(13) be kez dés re vál to zik:

„(5) A fel szá mo ló a ki je lö lést tar tal ma zó vég zés kéz -
hez vé te lé tõl –, il let ve, ha a ki zá rá si ok ké sõbb kö vet ke zik
be, an nak be kö vet kez té tõl – szá mí tott 5 mun ka na pon be lül 
kö te les be je len te ni a bí ró ság nak, ha vele szem ben ki zá rá si
ok áll fenn. A fel szá mo ló a ki je lö lést csak eb ben az eset ben 
uta sít hat ja vissza. Ha a fel szá mo ló a ki zá rá si ok be je len té -
sét el mu laszt ja, a bí ró ság kez de mé nye zi a fel szá mo lói
név jegy zék bõl  való tör lé sét. A fel szá mo ló a fel szá mo lást
el ren de lõ vég zés kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 5 mun ka na pon
be lül kö te les a ki je lölt fel szá mo ló biz tos ne vét és la kó he -
lyét be je len te ni a bí ró ság nak. A fel szá mo lót ki je lö lõ ren -
del ke zés el len kü lön fel leb be zés nek nincs he lye.

(6) Ha a ki je lö lést köve tõen a bí ró ság meg ál la pít ja,
hogy a fel szá mo ló val – il let ve a fel szá mo ló biz tos -
sal – szem ben ki zá rá si ok áll fenn, vagy a fel szá mo lót a fel -
szá mo lói név jegy zék bõl tö röl ték, il let ve a fel szá mo ló
szer ve zet el len fel szá mo lás vagy vég el szá mo lás in dult, a
bí ró ság a fel szá mo lót hi va tal ból fel men ti. A név jegy zék -
bõl  való tör lés rõl a nyil ván tar tó szerv ha la dék ta la nul ér te -
sí tést küld min den íté lõ táb lá nak, me gyei bí ró ság nak, il let -
ve a Fõ vá ro si Bí ró ság nak.

(7) A bí ró ság – erre irá nyu ló ki fo gás hi á nyá ban is – fel -
men ti a fel szá mo lót, ha az el já rás ada ta i ból vég zé sé ben
meg ál la pít ja, hogy a fel szá mo ló sú lyo san vagy ismétlõ -
dõen meg sér ti a jog sza bá lyo kat. A vég zés ben a bí ró ság új

fel szá mo lót is ki je löl. A fel szá mo ló fel men té sét ezek re az
okok ra hi vat koz va a hi te le zõi vá laszt mány (vá laszt mány
hi á nyá ban a hi te le zõk kép vi se lõ je) is in dít vá nyoz hat ja. A
bí ró ság a ké re lem tár gyá ban an nak be ér ke zé sé tõl szá mí -
tott 8 mun ka na pon be lül dönt, és fel men tés rõl ren del ke zõ
vég zés meg ho za ta la ese tén egy ide jû leg új fel szá mo lót je -
löl ki.

(8) A bí ró ság a (7) be kez dés ben meg ha tá ro zott ha tár -
idõn be lül vég zést hoz a fel szá mo ló fel men té sé rõl és új fel -
szá mo ló ki je lö lé sé rõl ak kor is, ha azt – a (7) be kez dés sze -
rin ti okok meg je lö lé se nél kül – kéri a 44.  § (1) be kez dé sé -
ben em lí tett hi te le zõi cso por tok mind egyi ké ben a hi te le -
zõk több mint a fele, az zal, hogy a sza va za tok szá mí tá sá nál 
is a 44.  § (1) be kez dé sé ben fog lal ta kat kell al kal maz ni. A
hi te le zõk a fel szá mo ló fel men té sét a (7) be kez dés ben
meg je lölt ok nél kül csak egy szer, az elsõ hi te le zõi gyû lést
kö ve tõ 15 na pon be lül kér he tik.

(9) A bí ró ság (6)–(8) be kez dés ben fog lalt vég zé sé ben
ren del kez ni kell a fel szá mo ló szám lá val iga zolt költ sé ge i -
nek meg té rí té sé rõl és ará nyos dí ja zá sá ról is, amely leg fel -
jebb 300 000 fo rint le het, de a bí ró ság kü lö nö sen bo nyo lult 
ügy ben en nél ma ga sabb össze gû dí ja zást is meg ál la pít hat.

(10) A (6)–(9) be kez dés sze rin ti vég zés fel leb be zés re
te kin tet nél kül vég re hajt ha tó. A vég zés el len a fel men tés -
sel érin tett fel szá mo ló él het fel leb be zés sel 5 mun ka na pon
be lül, ame lyet a má sod fo kú bí ró ság so ron kí vül, de leg fel -
jebb 8 mun ka na pon be lül bí rál el.

(11) A fel men tett fel szá mo ló ha la dék ta la nul kö te les az
adós irat anya gát és va gyo nát át ad ni az új ki je lölt fel szá mo -
ló nak, és té te les ki mu ta tást kell ké szí te nie a szer zõ dé sek -
rõl, fo lya mat ban lévõ el já rá sok ról, ér té ke sí té sek rõl, to váb -
bá köz ben sõ mér le get is kell ké szí te nie, és nyi lat koz nia
kell ar ról, hogy a mér leg az adós va gyo ni hely ze té rõl  valós 
és meg bíz ha tó ké pet ad. Ezek el mu lasz tá sa ese tén a bí ró -
ság 500 000 fo rin tig ter je dõ bír ság gal sújt hat ja.”

14.  § (1) A Cstv. 27/C.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A fel szá mo lók név jegy zé ké be az a gaz da sá gi tár sa -
ság ve he tõ fel, amely]

„f) írás ban vál lal ja, hogy az a)–e) pon tok ban és a
(4) be kez dés ben meg ha tá ro zott ada tok ról, fel té te lek rõl,
azok vál to zá sá ról, va la mint a (3) be kez dés ben je lölt tény -
rõl a név jegy zé ket ve ze tõ szer ve ze tet leg ké sõbb a vál to -
zás, il let ve tény be kö vet ke zé sét kö ve tõ 5 mun ka na pon be -
lül írás ban tá jé koz tat ja, to váb bá köz zé te szi a hon lap ján
azok nak a gaz dál ko dó szer ve ze tek nek a ne vét, szék he lyét, 
cég jegy zék szá mát, aho vá fel szá mo ló ként, ide ig le nes va -
gyon fel ügye lõ ként vagy va gyon fel ügye lõ ként ki je löl ték,
to váb bá a ki je lö lés kez de té nek és meg szû né sé nek dá tu -
mát;”

(2) A Cstv. 27/C.  §-a a kö vet ke zõ (5)–(6) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A nyil ván tar tó szerv a fel szá mo ló szer ve zet ve ze tõ -
jé re 10 000 fo rint tól 200 000 fo rin tig ter je dõ bír sá got szab -
hat ki, ha ha mis vagy  valótlan ada tot, do ku men tu mot szol -
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gál ta tott, meg sze gi a (3) be kez dés sze rin ti ti lal mat, nem
tel je sí ti vagy ké se del me sen tel je sí ti a (2) be kez dés f) pont -
ja sze rin ti kö te le zett sé gét, is mét lõ dõ kö te le zett ség sze gés
ese tén pe dig tö röl he ti a nyil ván tar tás ból. A bír ság 50%-a a
nyil ván tar tó szerv be vé te le, ame lyet a nyil ván tar tás ve ze -
té sé vel össze füg gõ fel ada tok el lá tá sá ra kell fel hasz nál ni, a
má sik 50%-a pe dig a köz pon ti költ ség ve tés be vé te le, ame -
lyet az 59.  § (5) be kez dés sze rin ti ki fi ze té sek re kell fel -
hasz nál ni.

(6) A fel szá mo lók (2) be kez dés f) pont já ban em lí tett ki -
je lö lé sé re vo nat ko zó ada tok a Cég köz löny hon lap ján ke re -
sõ prog ram se gít sé gé vel is meg is mer he tõk.”

15.  § (1) A Cstv. 28.  §-a (2) be kez dé sé nek f) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(2) A köz zé té tel nek tar tal maz nia kell]
„f) a hi te le zõk nek [ide ért ve a zá log jo go sul ta kat, és a

3.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti füg gõ kö ve te lé sek jo go -
sult ja it is]  szóló fel hí vást, hogy is mert kö ve te lé se i ket – ki -
vé ve a fel szá mo lá si el já rást köz vet le nül meg elõ zõ csõd el -
já rás ban [27.  § (2) be kez dés e) pont] már be je len tett és
nyil ván tar tás ba vett kö ve te lé se ket – a fel szá mo lást el ren -
de lõ vég zés köz zé té te lé tõl szá mí tott 40 na pon be lül a fel -
szá mo ló nak je lent sék be;”

(2) A Cstv. 28.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) A 27.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja alap ján in dí tott
fel szá mo lá si el já rás ban a hi te le zõ a csõd el já rás ban el is -
mert vagy nem vi ta tott, és a csõd egyez ség vég re haj tá sa so -
rán meg nem té rült kö ve te lé sét je lent he ti be.”

16. § A Cstv. 29.  §-ának g) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ
ren del ke zés lép:

[A fel szá mo lás el ren de lé sé rõl a bí ró ság ér te sí ti:]
„g) az adós bank szám lá ját ve ze tõ va la mennyi pénz ügyi 

in téz ményt,”

17.  § A Cstv. 31.  §-a (1) be kez dé sé nek a)–b) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a § (1) be kez dé se a
kö vet ke zõ g) pont tal egé szül ki:

[(1) A fel szá mo lás alatt álló gaz dál ko dó szer ve zet ve ze -
tõ je kö te les:]

„a) a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ nap pal
zá ró lel tárt, va la mint éves be szá mo lót (egy sze rû sí tett éves
be szá mo lót) (a továb biak ban együtt: te vé keny sé get le zá ró
mér leg) ké szí te ni, azt a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját kö -
ve tõ 30 na pon be lül a fel szá mo ló nak és az adó ha tó ság nak
át ad ni és nyi lat koz ni ar ról, hogy az az adós va gyo ni hely -
ze té rõl  valós és meg bíz ha tó ké pet ad, to váb bá nyi lat koz ni
ar ról is, hogy a mér leg el fo ga dá sa óta az adós va gyo ni
hely ze té ben mi lyen lé nye ges vál to zá sok tör tén tek,

b) a nem se lej tez he tõ és tit kos mi nõ sí té sû ira tok ról irat -
jegy zé ket ké szí te ni, és azo kat, az irat tá ri anya got, va la mint 
a va gyont lel tár sze rint át ad ni a fel szá mo ló nak, a fo lya mat -
ban lévõ ügyek rõl, el já rá sok ról tá jé koz ta tást adni, to váb bá 

nyi lat koz ni ar ról, hogy va la mennyi va gyon tárgy ra, irat ra
vo nat ko zó an tel je sí tet te az át adá si kö te le zett sé gét,”

„g) a fel szá mo ló ké ré sé re az adós fel szá mo lás elõt ti te -
vé keny sé gé vel kap cso la tos tá jé koz ta tást meg ad ni, a fel -
szá mo ló te vé keny sé gét elõ se gí te ni.”

18.  § A Cstv. 33.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A bí ró ság az adott gaz dál ko dó szer ve zet tõl a fel -
szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ év ben fel vett be vé te -
lé nek 50%-áig vagy – ha a ve ze tõ be vé te le nem ál la pít ha tó
meg – 2 000 000 fo rin tig ter je dõ pénz bír ság gal sújt hat ja a
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ jét, aki a 31.  §-ban fog lalt kö -
te le zett sé gét el mu lasz tot ta, vagy azt ké se del me sen tel je sí -
ti,  valótlan ada to kat kö zölt, a fel szá mo ló val  való együtt -
mû kö dé si kö te le zett sé gét nem tel je sí ti. A bír ság ak kor is
ki szab ha tó, ha a ve ze tõ már nem áll az adós nál mun ka vi -
szony ban, mun ka vég zé si kö te le zett ség gel járó egyéb jog -
vi szony ban, tag sá gi vi szony ban, vagy ve ze tõi tiszt ség vi -
se lõi (cég ve ze tõi) mi nõ sé ge meg szûnt. Ha a gaz dál ko dó
szer ve zet ve ze tõ je a 31.  § sze rin ti kö te le zett sé ge it, to váb -
bá a fel szá mo ló val  való együtt mû kö dé si kö te le zett sé gét
nem tel je sí ti, a fel szá mo ló az ira to kat a bí ró sá gi vég re haj -
tás ról  szóló 1994. évi LIII. tör vény 31/D.  §-a sze rin ti vég -
re haj tói kéz be sí tés út ján is el jut tat hat ja.

(2) Az (1) be kez dés ben em lí tett ve ze tõt a bí ró ság kö te -
lez he ti, hogy vi sel je azo kat a költ sé ge ket is, ame lyek a
31.  §-ban fog lalt fel ada tok nak a fel szá mo ló ré szé rõl meg -
bí zott szak ér tõ ál tal tör té nõ el vé gez te té sé vel, va la mint a
kü lön jog sza bály sze rin ti vég re haj tói kéz be sí tés sel me rül -
tek fel. Az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott bír ság és költ -
ség meg fi ze té sé ért az adós gaz dál ko dó szer ve zet leg alább
több sé gi be fo lyást biz to sí tó ré sze se dés sel [Ptk. 685/B.  §]
ren del ke zõ tag ja (egy sze mé lyes tár sa ság ese tén a tag, kül -
föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese -
tén a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás) ke zes ként fe lel. A
kül föl di szék he lyû vál lal ko zás az em lí tett ke ze si kö te le -
zett sé gé bõl ere dõ fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sít he ti a 
fi ók te le pe ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon ból.”

19.  § A Cstv. 33/A.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép, a § a kö vet ke zõ (3)–(4) be kez -
dés sel egé szül ki, és a je len le gi (3) be kez dé sé nek szá mo -
zá sa (5) be kez dés re vál to zik:

„(1) A hi te le zõ vagy – az adós ne vé ben – a fel szá mo ló a
fel szá mo lá si el já rás ide je alatt ke re set tel kér he ti a bí ró ság -
tól [6.  § (1) be kez dés] an nak meg ál la pí tá sát, hogy azok,
akik a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõi vol tak a fel szá mo lás
kez dõ idõ pont ját meg elõ zõ há rom év ben, a fi ze tés kép te -
len ség gel fe nye ge tõ hely zet be kö vet kez tét köve tõen ügy -
ve ze té si fel ada ta i kat nem a hi te le zõk ér de ke i nek el sõd le -
ges sé ge alap ján lát ták el, és ez ál tal a gaz dál ko dó szer ve zet
va gyo na csök kent, vagy a hi te le zõk kö ve te lé se i nek tel jes
ki elé gí té sét meg hi ú sí tot ták, vagy el mu lasz tot ták a kör nye -
ze ti ter hek ren de zé sét. Ha töb ben kö zö sen okoz tak kárt,
fe le lõs sé gük egye tem le ges. A fi ze tés kép te len ség gel fe -
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nye ge tõ hely zet be kö vet kez te az az idõ pont, amely tõl
kezd ve a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõi elõ re lát ták vagy
éssze rû en elõ re lát hat ták, hogy a gaz dál ko dó szer ve zet
nem lesz ké pes ese dé kes ség kor ki elé gí te ni a vele szem ben
fenn ál ló kö ve te lé se ket. A ke re set ben va gyo ni biz to sí ték
nyúj tá sa is kér he tõ a hi te le zõk kö ve te lé sé nek ki elé gí té se
cél já ból. A biz to sí ték a bí ró ság gaz da sá gi hi va ta lá ban le té -
ti szám lá ra be fi ze ten dõ pénz összeg vagy hi tel in té zet nél le -
kö tött és el kü lö ní tet ten ke zelt pénz összeg (pénz be li le tét),
EGT-ál lam vagy hi tel in té zet ál tal ki bo csá tott vagy ga ran -
tált, a le tét be he lye zés tõl szá mí tott 180 nap nál hosszabb
hát ra lé võ fu tam ide jû, azon nal be vált ha tó vagy ér té ke sít -
he tõ, hi tel vi szonyt meg tes te sí tõ ér ték pa pír, bank ga ran cia,
biz to sí tói ga ran cia, biz to sí tó ál tal ki ál lí tott, kész fi ze tõ ke -
zes ség vál la lást tar tal ma zó kö te lez vény le het. A bí ró ság ál -
tal meg ál la pí tott biz to sí ték tel je sí té sé ért az adós gaz dál ko -
dó szer ve zet több sé gi be fo lyás sal [Ptk. 685/B.  §] ren del ke -
zõ tag ja (egy sze mé lyes tár sa ság ese tén a tag, kül föl di
szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén a
kül föl di szék he lyû vál lal ko zás) ke zes ként fe lel. A kül föl di 
szék he lyû vál lal ko zás az em lí tett ke ze si kö te le zett sé gé bõl
ere dõ fi ze té si kö te le zett sé gét nem tel je sít he ti a fi ók te le pe
ren del ke zé sé re bo csá tott va gyon ból.

(2) Men te sül a fe le lõs ség alól az (1) be kez dés ben em lí -
tett ve ze tõ, ha bi zo nyít ja, hogy a fi ze tés kép te len ség gel fe -
nye ge tõ hely zet be kö vet kez tét köve tõen az adott hely zet -
ben az ilyen tiszt sé get be töl tõ sze mély tõl el vár ha tó va la -
mennyi in téz ke dést meg tet te a hi te le zõi vesz te sé gek el ke -
rü lé se, csök ken té se, to váb bá az adós gaz dál ko dó szer ve zet 
leg fõbb szer ve in téz ke dé se i nek kez de mé nye zé se ér de ké -
ben. Amennyi ben a ve ze tõ a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját
meg elõ zõ en nem tett ele get az adós éves be szá mo ló ja
[össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló ja] kü lön jog sza -
bály ban meg ha tá ro zott le tét be he lye zé si és köz zé té te li kö -
te le zett sé gé nek, vagy nem tel je sí ti a 31.  § (1) be kez dés
a)–d) pont ja sze rin ti be szá mo ló- ké szí té si, irat- és va gyon -
át adá si, to váb bá tá jé koz ta tá si kö te le zett sé gét, a hi te le zõi
ér de kek sé rel mét vé lel mez ni kell.

(3) Amennyi ben a bí ró ság ál tal jó vá ha gyott köz ben sõ
mér leg és rész le ges va gyon fel osz tá si ja vas lat alap ján a hi -
te le zõk igé nye i nek ki elé gí té sé hez nem ele gen dõ az adós
fel szá mo lás kö ré be tar to zó va gyo na, bár mely hi te le zõ
vagy az adós ne vé ben a fel szá mo ló az (1) be kez dés sze rin ti 
meg ál la pí tá si ke re se ten kí vül ke re set tel kér he ti a bí ró ság -
tól azt is, hogy a bí ró ság a ki nem elé gí tett kö ve te lés meg fi -
ze té sé re kö te lez ze az (1) be kez dés alap ján az adós volt ve -
ze tõ jét.

(4) Több hi te le zõ ál tal az (1) be kez dés alap ján in dí tott
meg ál la pí tá si és a (3) be kez dés alap ján in dí tott ma rasz ta lá -
si per, to váb bá a 63.  § (3) be kez dé se alap ján in dí tott ke re -
se ti ké re lem ese tén a bí ró ság a pe re ket egye sí ti. Az (1) be -
kez dés ben meg ha tá ro zott va gyo ni biz to sí ték hi te le zõk kö -
zöt ti fel osz tá sá ról a fel szá mo lá si el já rás jog erõs le zá rá sa
után, az egye sí tett per jog erõs le zá rá sa kor kell ren del kez ni
a hi te le zõk per nyer tes sé ge ese tén. A fel osz tás a hi te le zõk
kö zött az 57.  § sze rin ti sor rend figye lembe véte lével, a fel -

szá mo lá si el já rás ban meg nem té rült kö ve te lé se ik ará nyá -
ban tör té nik.”

20.  § A Cstv. 34.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A fel szá mo lás kez dõ idõ pont já tól a gaz dál ko dó
szer ve zet va gyo ná val kap cso la tos jog nyi lat ko za tot csak a
fel szá mo ló te het. A fel szá mo lás kez dõ idõ pont já tól az
adós cég ne vét a „fel szá mo lás alatt” (,,f. a.”) tol dat tal ki -
egé szít ve kell hasz nál ni. A fel szá mo ló nak ha la dék ta la nul
be kell je len te nie az adós szám lá it ve ze tõ pénz ügyi in téz -
mé nyek nek a ki je lö lé sét tar tal ma zó jog erõs vég zést, és hi -
telt ér dem lõ mó don iga zolt alá írá sát.”

21.  § A Cstv. 36.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel szá mo lás so rán csak olyan kö ve te lés szá mít -
ha tó be, ame lyet a fel szá mo ló el is mert ként nyil ván tar tás ba 
vett, és amely nek te kin te té ben a fel szá mo lás kez dõ idõ -
pont ját – vagy ha a kö ve te lés ké sõbb ke let ke zett, a ke let -
ke zé sét – köve tõen nem ke rült sor en ged mé nye zés re. Nem
szá mít hat ja be az adós sal szem be ni kö ve te lé sét az adós
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, ve ze tõ ál lá -
sú mun ka vál la ló ja vagy azok kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk.
685.  § b) pont], il let ve élet tár sa, va la mint az adós több sé gi
be fo lyá sa [Ptk. 685/B.  §] alatt álló gaz dál ko dó szer ve zet,
to váb bá az adós gaz dál ko dó szer ve zet több sé gi be fo lyás -
sal [Ptk. 685/B.  §] ren del ke zõ tag ja (egy sze mé lyes tár sa -
ság ese tén a tag, kül föl di szék he lyû vál lal ko zás ma gyar or -
szá gi fi ók te le pe ese tén a kül föl di szék he lyû vál lal ko zás).”

22.  § A Cstv. 37.  §-ának (1)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az adós sal szem ben fenn ál ló olyan kö ve te lé se ket,
ame lye ket a fel szá mo lás köz zé té te lé tõl szá mí tott 40 na pon 
túl, de 180 na pon be lül je len tet tek be, a fel szá mo ló nyil -
ván tar tás ba ve szi, és ki elé gí ti, ha az 57.  § (1) be kez dé sé -
ben fel so rolt tar to zá sok ki egyen lí té se után van rá va gyo ni
fe de zet. Több ké se del me sen be je lent ke zõ hi te le zõ kö zött a 
ki elé gí té si sor rend ál ta lá nos sza bá lyai (57–58.  §) az irány -
adók. Ha a zá log jo go sult a kö ve te lé sét 40 na pon be lül be -
je len ti, a fel szá mo ló a be je len tést köve tõen in téz ke dik a
kö ve te lés ki elé gí té sé re a 49/D.  §-ban fog lal tak sze rint. Ha
a zá log jo go sult a kö ve te lé sét 40 na pon be lül nem je len ti
be, ez nem aka dá lya a zá log tárgy ér té ke sí té sé nek, de a vé -
tel árat el kü lö ní tet ten kell ke zel ni, és a zá log jo go sul tat ki
kell elé gí te ni, ha az 57.  § (1) be kez dé sé ben fel so rolt tar to -
zá sok ki egyen lí té se után van rá va gyo ni fe de zet.

(2) A fel szá mo lás alatt ke let ke zett és fel szá mo lá si költ -
ség nek nem mi nõ sü lõ kö ve te lé sek te kin te té ben – ha a fel -
szá mo lá si zá ró mér le get még nem nyúj tot ták be – a hi te le -
zõi igényt a kö ve te lés ese dé kes sé vá lá sát kö ve tõ 40 na pon
be lül kell a fel szá mo ló nak be je len te ni, aki a kö ve te lést
a – 28.  § (2) be kez dé sé nek f) pont já ban fog lalt – ha tár idõn
be lül be nyúj tott hi te le zõi igé nyek kö zött ve szi nyil ván tar -
tás ba. A 40 nap el tel té vel, de 180 na pon be lül – leg alább a
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fel szá mo lá si zá ró mér leg be nyúj tá sá ig – be je len tett igé -
nyek nyil ván tar tás ba vé te lé re és ki elé gí té sé re az (1) be kez -
dés az irány adó.

(3) Az (1)–(2) be kez dé sek ben fog lalt ese tek ben a
180 na pos ha tár idõ el mu lasz tá sa jog vesz tés sel jár.”

23.  § Cstv. 39.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„39.  § (1) A hi te le zõi vá laszt mány meg ala kí tá sa cél já -

ból a fel szá mo ló a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés köz zé té -
te li idõ pont já tól szá mí tott 75 na pon be lül kö te les a nyil -
ván tar tás ba vett hi te le zõ ket össze hív ni.

(2) A fel szá mo ló el te kint het a hi te le zõi vá laszt mány
meg ala kí tá sá nak kez de mé nye zé sé tõl, ha a fel szá mo lás fo -
lya mán nyilván valóvá vá lik, hogy a 63/B.  § sze rin ti egy -
sze rû sí tett fel szá mo lás be je len té se szük sé ges, de a hi te le -
zõi gyû lést eb ben az eset ben is össze kell hív nia. A hi te le -
zõk ér de ke ik kép vi se le té re írás ban, hi telt ér dem lõ mó don
kép vi se lõt je löl het nek ki.

(3) A fel szá mo ló leg alább 15 nap pal meg elõ zõ en – ki -
vé te le sen in do kolt eset ben 8 mun ka nap pal megelõ -
zõen – tá jé koz tat ja a vá laszt mányt, il let ve a hi te le zõk kép -
vi se lõ jét az ál ta la meg kö ten dõ – a min den na pi gaz dál ko -
dás kö rét meg ha la dó – szer zõ dé sek rõl, a ha tá lyos szer zõ -
dé sek fel mon dá sá ról, va la mint az adós kész le te i nek se lej -
te zé sé rõl, az zal, hogy ezek re az ügy le tek re a köz lés tõl szá -
mí tott 8 mun ka na pon (a 8 mun ka na pos idõ tar tam ese tén
5 mun ka na pon be lül) be lül ész re vé telt te het nek. A fel szá -
mo ló a hi te le zõi vá laszt mányt (a hi te le zõk kép vi se lõ jét)
so ron kí vül tá jé koz tat ja az ész re vé tel rõl ki ala kí tott ál lás -
pont já ról és az an nak kö vet kez té ben tett in téz ke dé sek rõl.

(4) A fel szá mo ló a hi te le zõi vá laszt mány nak (a hi te le -
zõk kép vi se lõ jé nek) ne gyed éven te el szá mo lást és je len tést 
küld a te vé keny sé gé rõl, az adós va gyo ni és pénz ügyi hely -
ze té nek ala ku lá sá ról és a fel szá mo lá si költ sé gek rõl.

(5) Az (1)–(4) be kez dés sze rin ti kö te le zett sé gek el mu -
lasz tá sa ese tén a hi te le zõi vá laszt mány vagy bár mely hi te -
le zõ kez de mé nyez he ti a bí ró ság nál a fel szá mo ló fel men té -
sét. A bí ró ság a ké re lem tár gyá ban so ron kí vül, de leg ké -
sõbb 8 mun ka na pon be lül dönt, és fel men tés rõl ren del ke zõ 
vég zés meg ho za ta la ese tén egy ide jû leg új fel szá mo lót je -
löl ki.”

24.  § (1) A Cstv. 40.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tu do más szer zés tõl szá mí tott 90 na pon, de leg fel -
jebb a fel szá mo lást el ren de lõ vég zés köz zé té te lé nek idõ -
pont já tól szá mí tott 1 éves jog vesz tõ ha tár idõn be lül a hi te -
le zõ – vagy az adós ne vé ben a fel szá mo ló – a bí ró ság [6.  §
(1) be kez dés] elõtt ke re set tel meg tá mad hat ja az adós nak

a) a fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké re -
lem bí ró ság ra tör té nõ be ér ke zé se nap ját meg elõ zõ öt éven
be lül és azt köve tõen meg kö tött, az adós va gyo ná nak
csök ke né sét ered mé nye zõ szer zõ dé sét vagy más jog nyi lat -
ko za tát, ha az adós szán dé ka a hi te le zõ vagy a hi te le zõk ki -
ját szá sá ra irá nyult, és a má sik fél er rõl a szán dék ról tu dott
vagy tud nia kel lett,

b) a fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké re -
lem bí ró ság ra tör té nõ be ér ke zé se nap ját meg elõ zõ két
éven be lül és azt köve tõen meg kö tött szer zõ dé sét vagy
más jog nyi lat ko za tát, ha an nak tár gya az adós va gyo ná ból
tör té nõ in gye nes el ide ge ní tés, il let ve a va gyont ter he lõ in -
gye nes kö te le zett ség vál la lás vagy a har ma dik sze mély ja -
vá ra fel tû nõ en arány ta lan ér ték kü lön bö zet tel meg kö tött
vissz ter hes jog ügy let,

c) a fel szá mo lá si el já rás le foly ta tá sá ra irá nyu ló ké re -
lem bí ró ság ra tör té nõ be ér ke zé se nap ját meg elõ zõ ki lenc -
ven na pon be lül és azt köve tõen kö tött szer zõ dé sét vagy
más jog nyi lat ko za tát, ha an nak tár gya egy hi te le zõ elõny -
ben ré sze sí té se, kü lö nö sen egy fenn ál ló szer zõ dés nek a hi -
te le zõ ja vá ra tör té nõ mó do sí tá sa vagy biz to sí ték kal nem
ren del ke zõ hi te le zõ szá má ra biz to sí ték nyúj tá sa;
a jog ügy le tek ered mé nyes meg tá ma dá sa ese tén a Ptk. ér -
vény te len szer zõ dés re vo nat ko zó ren del ke zé se it kell al -
kal maz ni.”

(2) A Cstv. 40.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(5) Ha az (1) be kez dés sze rin ti 90 na pos ha tár idõn be -
lül a fel szá mo ló tu do má sá ra jut az (1) vagy a (2) be kez dés
sze rin ti jog ügy let, er rõl ha la dék ta la nul kö te les a hi te le zõi
vá laszt mányt vagy a hi te le zõ ket tá jé koz tat ni, és a bi zo nyí -
té ko kat egy ide jû leg meg kül de ni. Az ér te sí tés kéz hez vé te -
lé tõl szá mí tott 15 na pon be lül a hi te le zõ ak kor is jo go sult a
szer zõ dés meg tá ma dá sá ra, ha az (1) be kez dés sze rin ti ha -
tár idõ már el telt vagy ab ból 15 nap nál ke ve sebb van hát ra.
A jog vesz tõ ha tár idõ azon ban eb ben az eset ben is irány -
adó.”

25.  § A Cstv. 41.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A fel szá mo lást el ren de lõ vég zés köz zé té te lét kö ve -
tõ 40 nap el tel te után, a fel szá mo lá si zá ró mér leg be nyúj tá -
sá ig a hi te le zõk és az adós kö zött bár mi kor he lye van
egyez ség nek, ki vé ve a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég -
el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény 
(a továb biak ban: Ctv.) 116.  § (5) be kez dé sé ben fog lal ta -
kat. Mind azok, akik a fel szá mo lá si el já rás ba hi te le zõ ként
nem je lent kez tek be, egyez ség kö tés ese tén az el já rás be fe -
je zé sét köve tõen kö ve te lé sü ket az adós sal szem ben nem
ér vé nye sít he tik.”

26.  § A Cstv. 44.  §-ának (1)–(2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Egyez ség re ak kor ke rül het sor, ha ah hoz az egyez -
ség meg kö té sé re jo go sult hi te le zõk leg alább fele min den
cso port ban [57.  § (1) be kez dés b), d), e), f), g) és h) pont jai, 
to váb bá – kö ve te lé sük ki egyen lí té sé ig – a 49/D.  §
(1)–(3) be kez dé se sze rin ti zá log jo go sult hi te le zõk] hoz zá -
já rul, fel té ve, hogy kö ve te lé sük az egyez ség meg kö té sé re
jo go sul tak összes kö ve te lé sé nek a két har mad ré szét ki te -
szi. A sza va za tok szá mí tá sá nál a 18.  § (5) be kez dé sé ben
fog lal ta kat kell meg fele lõen al kal maz ni, az zal, hogy a hi -
te le zõk szá mát nem be fo lyá sol ja a fel szá mo lás jog erõs el -
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ren de lé sét köve tõen kö ve te lé se ik más hi te le zõ re  való en -
ged mé nye zé se. Az egyez ség ha tá lya – az 57.  § (1) be kez -
dés a), c) pont ja i ban fel so rolt kö ve te lé sek jo go sult ja i nak
ki vé te lé vel – va la mennyi hi te le zõ re ki ter jed (kény szer -
egyez ség).

(2) A fel szá mo ló az egyez ség kö tés nap já val kö te les az
52.  § (3) be kez dé se sze rin ti zá ró mér le get, va la mint az
52.  § (4) be kez dés sze rin ti, a be vé te lek és költ sé gek ala ku -
lá sá ról ké szí tett ki mu ta tást, záró adó be val lást és zá ró je len -
tést el ké szí te ni, és azo kat az ál la mi és az ön kor mány za ti
adó ha tó ság nak az egyez ség kö tést kö ve tõ 30 na pon be lül
meg kül de ni.”

27.  § A Cstv. „Egyez ség a fel szá mo lás so rán” cím alatt a 
kö vet ke zõ 45/A.  §-sal egé szül ki:

„45/A.  § (1) A bí ró ság a fel szá mo lá si el já rást meg szün -
te ti, ha az adós va la mennyi nyil ván tar tás ba vett, el is mert
vagy nem vi ta tott tar to zá sá nak meg fi ze té se meg tör tént
[ide ért ve a 46.  § (8) be kez dé se sze rint be je len tett, de a fel -
szá mo lá si el já rás ban nem ér vé nye sí tett kö ve te lé se ket is], a 
vi ta tott kö ve te lé sek re, to váb bá a fel szá mo ló dí já nak meg -
fi ze té sé re pe dig biz to sí té kot nyújt.

(2) Az adós az el já rás meg szün te té se irán ti ké rel met a
46.  § (5) be kez dés c) pont ja sze rin ti jog vesz tõ hi te le zõi
igény be je len tés ha tár idõ le tel tét köve tõen, de leg ké sõbb a
fel szá mo lá si zá ró mér leg és a va gyon fel osz tá si ja vas lat el -
ké szí té sé ig ad hat ja be. A ké re lem hez csa tol ni kell

a) a fel szá mo lá si zá ró mér le get,
b) a fel szá mo ló nyi lat ko za tát ar ról, hogy az adós a tar -

to zá sa it (ide ért ve an nak ka ma ta it is) és a fel szá mo lás költ -
sé ge it meg fi zet te,

c) a vi ta tott kö ve te lés sel ren del ke zõ hi te le zõ, to váb bá a 
fel szá mo ló nyi lat ko za tát ar ról, hogy adós az (1) be kez dés
sze rin ti biz to sí té kot nyúj tot ta, to váb bá

d) a fel szá mo lás meg szün te té sé rõl  szóló vég zés köz zé -
té te lé ért fi ze ten dõ költ ség té rí tés meg fi ze té sét iga zo ló ok -
ira tot.

(3) A bí ró ság a (2) be kez dés sze rin ti ké rel met és mel lék -
le te it meg kül di az ál la mi és az ön kor mány za ti adó ha tó ság -
nak. Ha az adó ha tó ság tól 30 na pon be lül ész re vé tel nem
ér ke zett, a bí ró ság vég zés ben el ren de li a fel szá mo lá si el já -
rás meg szün te té sét, és az er rõl  szóló jog erõs vég zés Cég -
köz löny ben tör té nõ köz zé té te lét. A vég zés ben a bí ró ság a
fel szá mo ló dí já nak meg fi ze té sé re az adóst kö te le zi. A díj
össze ge az adós fel szá mo lá si zá ró mér le gé ben sze rep lõ
esz kö zök könyv sze rin ti ér té ké nek 2%-a, de leg alább
300 000 fo rint, amely az ál ta lá nos for gal mi adó össze gét
nem tar tal maz za.

(4) Az (1)–(3) be kez dés ben fog lal ta kat nem le het al kal -
maz ni a Ctv. 116.  § (5) be kez dé se sze rin ti ese tek ben.”

28.  § (1) A Cstv. 46.  §-a (5) be kez dé sé nek b)–c) pont ja
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(5) A fel szá mo ló kü lön nyil ván tar tás ba ve szi]
„b) a 28.  § (2) be kez dés f) pont já ban elõ írt ha tár idõ ben

be je len tett kö ve te lé se ket [ide ért ve a fel szá mo lá si el já rást

köz vet le nül meg elõ zõ csõd el já rás ban már be je len tett, és
nyil ván tar tás ba vett kö ve te lé se ket is, to váb bá a 3.  § (1) be -
kez dés c) pont ja sze rin ti, be je len tett füg gõ kö ve te lé se ket
is], és

c) a 28.  § (2) be kez dés f) pont já ban elõ írt ha tár idõn túl,
de a 180 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül be je len tett kö ve -
te lé se ket.”

(2) A Cstv. 46.  §-ának (6)–(8) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) A fel szá mo ló az (5) be kez dés b) pont ja sze rin ti kö -
ve te lé se ket a be je len té si ha tár na pot kö ve tõ 45 na pon be lül
kö te les fe lül vizs gál ni, az ér de kel tek kel egyez tet ni és a vi -
tat ha tó nak mi nõ sí tett igé nye ket el bí rá lás vé gett 15 mun ka -
na pon be lül a fel szá mo lást el ren de lõ bí ró ság nak meg kül -
de ni, és ezen fe lül vizs gá lat ered mé nye it az 50.  § (2) be kez -
dé sé ben elõ írt köz ben sõ mér leg be épí te ni.

(7) Az (5) be kez dés ben meg ha tá ro zott kö ve te lé sek – ki -
vé ve az 57.  § (1) be kez dés a) és c) pont já ban fog lalt kö ve -
te lé se ket – nyil ván tar tás ba vé te lé nek fel té te le, hogy a hi te -
le zõ a kö ve te lé se 1%-át, de leg alább 5000 fo rin tot és leg -
fel jebb 200 000 fo rin tot a bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta la ál tal
ke zelt el kü lö ní tett szám lá ra – a bí ró sá gi ügy szám ra hi vat -
ko zás sal – be fi zes sen, és ezt a fel szá mo ló nak iga zol ja. Ha
a fel szá mo lá si el já rást köz vet le nül csõd el já rás elõz te meg,
és a hi te le zõ a kö ve te lé sét ott be je len tet te, és ki fi zet te a
nyil ván tar tás ba-vé te li dí jat is, a fel szá mo lá si el já rás ban a
kö ve te lést nem kell is mét be je len te nie, azon ban a fel szá -
mo ló fel hí vá sá ra meg kell fi zet nie a díj kü lön bö ze tet. A hi -
te le zõk ál tal be fi ze tett össze get mint hi te le zõi kö ve te lést,
az 57.  § (1) be kez dé sé nek f) pont ja sze rint kell be so rol ni.
A Gaz da sá gi Hi va tal a fel szá mo lót fél éven te tá jé koz tat ja a
szám lán lévõ összeg nagy sá gá ról.

(8) Ha a be je len tett kö ve te lést a fel szá mo ló el is me -
ri – de a jo go sult nem kí ván ja a (7) be kez dés ben fog lalt
össze get az el kü lö ní tett szám lá ra be fi zet ni –, a jo go sult ké -
ré sé re a fel szá mo ló az el is mert kö ve te lés rõl 2000 fo rint
net tó össze gû költ ség té rí tés meg fi ze té se el le né ben kö te les
ha la dék ta la nul ki ad ni a szám vi tel rõl  szóló 2000. évi
C. tör vény 3.  § (4) be kez dés 10. pont c) al pont ja sze rin ti, a
kö ve te lés be hajt ha tat lan sá gá ra vo nat ko zó iga zo lást, fel té -
ve, hogy a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját köve tõen a be je -
len tett kö ve te lést nem en ged mé nyez ték, és a jo go sult igé -
nyé nek ki elé gí té sé re vár ha tó an nincs fe de zet. A költ ség té -
rí tés a fel szá mo lót il le ti meg.”

29.  § A Cstv. 47.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) A fel szá mo ló ha la dék ta la nul ér te sí ti az ál lam ház -
tar tá sért fe le lõs mi nisz tert, ha az 57.  § (1) be kez dés
c) pont ja sze rin ti já ra dék jel le gû kö ve te lé sek jo go sult ja
igé nyé nek ki elé gí té sé vel össze füg gés ben kö te le zett sé get
kí ván vál lal ni, vagy ez zel össze füg gés ben el já rás van fo -
lya mat ban.”

30.  § A Cstv. 49.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(2) Az ér té ke sí tést – ha a vá laszt mány (vá laszt mány
 hiányában a hi te le zõk kép vi se lõ je) et tõl el té rõ en nem ren -
del ke zik – a fel szá mo lás köz zé té te lé nek idõ pont já tól szá -
mí tott 100 na pon be lül kell meg kez de ni. A hi te le zõi vá -
laszt mány elõ ír hat ja, hogy a fel szá mo ló az ér té ke sí té si el -
já rás ról a vá laszt mányt ér te sít se, il let ve te gye le he tõ vé az
ér ték becs lés és az ér té ke sí té si el já rás hi te le zõk ál ta li meg -
is me ré sét, fi gye lem mel kí sé ré sét. A hi te le zõi vá laszt mány
elõ ír hat ja, hogy a fel szá mo ló a pá lyá za ti fel hí vás, il let ve
az ár ve ré si hir det mény szö ve gé rõl és az ér té ke sí tés re ke rü -
lõ va gyon tár gyak becs ér té ké rõl elõ ze tesen, ész re vé te le zé -
si jog biz to sí tá sá val tá jé koz tas sa a vá laszt mányt. A becs ér -
ték fe lül vizs gá la tá ra a hi te le zõi vá laszt mány a bí ró ság tól
szak ér tõ ki ren de lé sét kez de mé nyez he ti, amely nek költ sé -
gét elõ le gez ni kö te les. A szak ér tõ dí ját a fel szá mo lá si költ -
sé gek [57.  § (2) be kez dés e) pont] ter hé re kell el szá mol ni,
amennyi ben az ál ta la meg ál la pí tott becs ér ték ke rül el fo ga -
dás ra. Ha a szak ér tõi vé le mény alap ján a becs ér ték mó do -
sí tá sá ra nincs szük ség, a szak ér tõi dí jat a vá laszt mány ban
részt ve võ hi te le zõk vi se lik, a szak ér tõ ki ren de lé sé nek kez -
de mé nye zé sé vel össze füg gõ meg ál la po dá suk sze rin ti
arány ban.

(3) Az ér té ke sí té sen a fel szá mo ló, a va gyon fel ügye lõ
(ide ig le nes va gyon fel ügye lõ), az em lí tett szer ve ze tek tu -
laj do no sa (tag ja, rész vé nye se, ala pí tó ja), ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je, cég ve ze tõ je, fel ügye lõ bi zott sá gi tag ja, könyv -
vizs gá ló ja, fog lal koz ta tott ja, va la mint az elõb bi ek ben em -
lí tett sze mé lyek kö ze li hoz zá tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont]
tu laj don jo got vagy más va gyo ni ér té kû jo got nem sze rez -
het.”

31.  § A Cstv. 49/A.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel
egé szül ki:

„(5) A (4) be kez dés ben fog lal ta kat kö ve tõ újabb si ker -
te len pá lyá zat ese tén – a hi te le zõi vá laszt mány [vá laszt -
mány hi á nyá ban az an nak lét re ho zá sá ra az 5/A.  § (4) be -
kez dé se sze rint jo go sult hi te le zõk] egyet ér té sé vel – a fel -
szá mo ló a pá lyá zat har ma dik meg is mét lé se he lyett a va -
gyon tár gyat becs ér té ken az azt igény lõ – a va gyon tárgy ra
vo nat ko zó an zá log jog gal ren del ke zõ – zá log jo go sult hi te -
le zõ nek ér té ke sí ti oly mó don, hogy több igény lõ ese tén a
Ptk. 256.  § (1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki elé gí té si
sor rend irány adó. A tu laj dont szer zõ zá log jo go sult a szer -
zõ dés kö tést kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül kö te les meg fi -
zet ni a fel szá mo ló költ sé ge it és dí ját, to váb bá a vé tel ár és a
kö ve te lé se kö zöt ti kü lön bö ze tet. A fel szá mo ló dí já nak
mér té ké re, a díj ból a Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta la
ál tal ve ze tett szám lá ra tör té nõ át uta lás ra, a díj ból tör té nõ
le vo nás nak a mér té ké re és an nak el szá mo lá sá ra a
49/D.  §-ban fog lal ta kat kell al kal maz ni.”

32.  § A Cstv. 49/B.  §-ának (3) és (6) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép, és a § a kö vet ke zõ (7) be kez -
dés sel egé szül ki:

„(3) Ha az ár ve ré sen a fel aján lott vé tel ár nem éri el a
becs ér té ket, a fel szá mo ló újabb ár ve rés tar tá sá ról ha tá roz -

hat, vagy a vé tel árat – a hi te le zõi vá laszt mány egyet ér té sé -
vel – leg fel jebb a becs ér ték fe lé ig le szál lít hat ja. Ha ezen az 
áron sem ér ke zik aján lat, a fel szá mo ló az ár ve rést si ker te -
len nek nyil vá nít ja.”

„(6) A fel szá mo ló az ár ve rést köz jegy zõ je len lé té ben
kö te les le foly tat ni, a köz jegy zõ az ár ve ré sen jegy zõ köny -
vet ké szít, amely rõl az ár ve ré si ve võk nek – a hi te le zõi vá -
laszt mány nak és ké ré sük re a hi te le zõk nek – má so la tot kell
adni.

(7) A (3) be kez dés ben fog lal ta kat kö ve tõ újabb si ker te -
len ár ve rés ese tén – a hi te le zõi vá laszt mány [vá laszt mány
hi á nyá ban az an nak lét re ho zá sá ra az 5/A.  § (4) be kez dé se
sze rint jo go sult hi te le zõk] egyet ér té sé vel – a fel szá mo ló az 
ár ve rés har ma dik meg is mét lé se he lyett a va gyon tár gyat
becs ér té ken az azt igény lõ – a va gyon tárgy ra vo nat ko zó an
zá log jog gal ren del ke zõ – zá log jo go sult hi te le zõ nek ér té -
ke sí ti oly mó don, hogy több igény lõ ese tén a Ptk. 256.  §
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki elé gí té si sor rend irány -
adó. A tu laj dont szer zõ zá log jo go sult a szer zõ dés kö tést
kö ve tõ 15 mun ka na pon be lül kö te les meg fi zet ni a fel szá -
mo ló költ sé ge it és dí ját, to váb bá a vé tel ár és a kö ve te lé se
kö zöt ti kü lön bö ze tet. A fel szá mo ló dí já nak mér té ké re, a
díj ból a Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta la ál tal ve ze tett 
szám lá ra tör té nõ át uta lás ra, a díj ból tör té nõ le vo nás nak a
mér té ké re és an nak el szá mo lá sá ra a 49/D.  §-ban fog lal ta -
kat kell al kal maz ni.”

33.  § (1) A Cstv. 49/D.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Amennyi ben a zá log jo go sult a 46.  § (7) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott be fi ze té si kö te le zett sé gét tel je sí tet -
te – és kö ve te lé se nem a 3.  § (1) be kez dés c) pont ja sze rin ti
füg gõ kö ve te lés –, a fel szá mo ló a kö vet ke zõ kép pen jár el:
Ha a zá log jog a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt ke let ke -
zett, a fel szá mo ló a zá log tárgy ér té ke sí té se so rán be folyt
vé tel ár ból ki zá ró lag a zá log tárgy meg õr zé sé nek, ál lag -
meg óvá sá nak, ér té ke sí té sé nek költ sé ge it (kö ve te lé sen ala -
pu ló zá log jog ese tén a kö ve te lés be haj tá sá ból szár ma zó
be vé tel bõl a be haj tás költ sé ge it), va la mint a net tó vé tel ár
(a kö ve te lés be haj tá sá ból szár ma zó be vé tel) 5%-ának
meg fe le lõ mér té kû fel szá mo lói dí jat von hat ja le, a fenn -
ma ra dó össze get pe dig ha la dék ta la nul az ér té ke sí tett zá -
log tár gyat ter he lõ, zá log jog gal biz to sí tott kö ve te lés ki elé -
gí té sé re kö te les for dí ta ni, több jo go sult ese tén a Ptk. 256.  § 
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ki elé gí té si sor rend figye -
lembe véte lével. A fel szá mo lót az em lí tett fel szá mo lói díj -
ból 4% il le ti meg (meg nö vel ve az ál ta lá nos for gal mi adó
össze gé vel), a fenn ma ra dó össze get a Fõ vá ro si Bí ró ság
Gaz da sá gi Hi va ta la ré szé re jut tat ja el, amely azt el kü lö ní -
tet ten ke ze li, és az 59.  § (5) be kez dé se sze rin ti ki fi ze té sek -
re hasz nál ja fel.”

(2) A Cstv. 49/D.  §-a a kö vet ke zõ (7) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(7) Amennyi ben a zá log jo go sult a 3.  § (1) be kez dés
c) pont ja sze rin ti füg gõ kö ve te lés jo go sult ja, ak kor a zá -
log tárgy ér té ke sí té se so rán be folyt vé tel ár ból az (1) be kez -
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dés ben meg ha tá ro zott költ sé gek és fel szá mo lói díj le vo ná -
sa után fenn ma ra dó össze get a fel szá mo ló nak az 58.  §
(5) be kez dés sze rin ti tar ta lék ba kell he lyez nie. Ha a fenn -
ma ra dó összeg na gyobb, mint a füg gõ kö ve te lés össze ge,
ak kor ez utób bi össze get kell a tar ta lék ba he lyez ni.”

34.  § (1) A Cstv. 50.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Ha a fel szá mo lá si el já rás so rán a hi te le zõk igé nye i -
nek ki elé gí té sé hez ele gen dõ pénz esz köz folyt be, a fel szá -
mo ló a kö ve te lé sek be je len té sé re meg adott ha tár idõ le tel te 
után, köz ben sõ fel szá mo lá si mér le get (a továb biak ban:
köz ben sõ mér leg) ké szít het. A köz ben sõ mér leg tar tal maz -
za a gaz dál ko dó szer ve zet te vé keny sé get le zá ró mér le gé -
nek [31.  § (1) be kez dés a) pont], to váb bá a nyi tó fel szá mo -
lá si mér leg [46.  § (2) be kez dés] ada ta it is. A köz ben sõ
mér le get az 52.  § (3) be kez dé sé ben, a be vé te lek és költ sé -
gek ala ku lá sá ról ké szí tett ki mu ta tást az 52.  § (4) be kez dé -
sé ben meg ha tá ro zott bon tás ban kell el ké szí te ni. A szö ve -
ges je len tés nek tar tal maz nia kell a te vé keny sé get le zá ró
mér leg és a köz ben sõ mér leg el té ré se i nek, va la mint a be -
vé te lek és költ sé gek ala ku lá sá nak rész le tes ma gya rá za tát.”

(2) A Cstv. 50.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A bí ró ság a köz ben sõ mér le get és a rész le ges va -
gyon fel osz tá si ja vas la tot 30 na pon be lül vég zés sel jó vá -
hagy ja, vagy el uta sít ja. A jó vá ha gyó vég zés el le ni fel leb -
be zés nek nincs ha lasz tó ha tá lya. A bí ró ság a vég zés ben
ren del ke zik ar ról, hogy a köz ben sõ mér leg el ké szí té sé ig
ér té ke sí tett va gyon tár gyak ból és a fel szá mo lás kez dõ idõ -
pont ja elõtt ke let ke zett, be haj tott kö ve te lé sek bõl együt te -
sen be folyt összeg 4%-át (ha pe dig a fel szá mo lá si el já rást a 
csõd el já rás meg szün te té sé vel egy ide jû leg ren del ték el
[21/B.  §] ak kor 2%-át) – az adós fel szá mo lás alat ti te vé -
keny sé ge ese tén to váb bá az eb bõl ere dõ be vé tel 2%-át –,
de leg alább 200 000 fo rin tot a Gaz da sá gi Hi va tal ál tal ke -
zelt, el kü lö ní tett szám lán lévõ összeg bõl a fel szá mo ló ré -
szé re utal ják ki, ha a fen ti összeg a szám lán az adós hi te le -
zõ i nek be fi ze té se i bõl ren del ke zés re áll. Ha a fen ti összeg
az el kü lö ní tett szám lán nem, ám az adós cég szám lá ján
ren del ke zés re áll, a fel szá mo ló nak a dí jat e szám la ter hé re
kell ki utal ni. A fel szá mo ló nak ki utalt össze get meg kell
nö vel ni a ki fi ze ten dõ összeg gel ará nyos, az ál ta lá nos for -
gal mi adó meg fi ze té sé hez szük sé ges összeg gel.”

35.  § A Cstv. 51.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A bí ró ság a ki fo gás fe lõl so ron kí vül, de leg fel jebb
30 na pon be lül ha tá roz. Ez a ha tár idõ a bi zo nyí tá si el já rás
idõ tar ta má val meg hosszab bo dik. Ha a ki fo gás el bí rá lá sa
so rán a fe lek meg hall ga tá sa vagy egyéb bi zo nyí tás fel vé te -
le szük sé ges, a bí ró ság a ki fo gás olt in téz ke dés fel füg gesz -
té sét ren de li el. A fel füg gesz tõ vég zés el len nincs he lye
kü lön fel leb be zés nek.”

36.  § A Cstv. 52.  §-a (4) be kez dé sé nek c) pont ja he lyé be 
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(4) A be vé te lek és költ sé gek ala ku lá sá ról ké szí tett ki -
mu ta tás tar tal maz za:]

„c) a fel szá mo lás idõ sza ka alatt be haj tott kö ve te lé sek
össze gét,”

37.  § A Cstv. 54.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„54.  § A fel szá mo ló a fel szá mo lás so rán az ilyen tiszt sé -
get be töl tõ sze mély tõl el vár ha tó gon dos ság gal kö te les el -
jár ni. Kö te le zett sé ge i nek meg sze gé sé vel oko zott ká rért a
pol gá ri jogi fe le lõs ség sza bá lyai sze rint fe lel. A fel szá mo -
ló fe le lõs sé ge az adós nak a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já -
ban meg lé võ –, il let ve a fel szá mo lás alatt szer zett – va gyo -
ná val [4.  § (2) be kez dés] össze füg gés ben áll fenn. A fel -
szá mo ló el vár ha tó gon dos sá gá nak kö ré be tar to zik, hogy
amennyi ben a fi ze tés kép te len ség bí ró sá gi meg ál la pí tá sa
elõt ti idõ szak ban jog sza bály el le nes va gyon ki men tés tör -
tént, és a fel szá mo ló úgy lát ja, hogy az ilyen va gyon ki -
men tés sel szem be ni fel lé pés sel a fel szá mo lói va gyon nö -
vel he tõ, kö te les az el já rá so kat meg in dí ta ni, tá jé koz tat va
er rõl a hi te le zõi vá laszt mányt is.”

38.  § (1) A Cstv. 57.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he -
lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) A gaz dál ko dó szer ve zet nek a fel szá mo lás kö ré be
tar to zó va gyo ná ból a tar to zá so kat a kö vet ke zõ sor rend
figye lembe véte lével kell ki elé gí te ni:]

„h) azok a kö ve te lé sek (ide nem ért ve a kö te le zõ mi ni -
mál bér két sze re sét el nem érõ, hat ha vi át lag ke re se tet meg
nem ha la dó mun ka bér- és bér jel le gû kö ve te lé se ket [(2) be -
kez dés a) pont]), ame lyek jo go sult ja

ha) a gaz dál ko dó szer ve zet leg alább több sé gi be fo lyás -
sal ren del ke zõ tag ja (rész vé nye se),

hb) a gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je,
hc) az Mt. 188.  § (1) be kez dé se sze rin ti ve ze tõ ál lá sú

mun ka vál la ló,
hd) a ha)–hc) pont ban em lí tett sze mé lyek kö ze li hoz zá -

tar to zó ja [Ptk. 685.  § b) pont], élet tár sa,
he) az adós több sé gi be fo lyá sa [Ptk. 685/B.  §] alatt álló

gaz dál ko dó szer ve zet,
hf) az adós in gye nes szer zõ dé sei alap ján ked vez mé -

nye zett szer ve zet (sze mély).”

(2) A Cstv. 57.  §-a (2) be kez dé se a kö vet ke zõ h) pont tal
egé szül ki:

[(2) A fel szá mo lá si költ sé gek a kö vet ke zõk:]
„h) a va gyon fel ügye lõ (ide ig le nes va gyon fel ügye lõ) ki

nem fi ze tett és a ke ze sek tõl meg nem té rült költ sé gei és
díja, ha a fel szá mo lá si el já rást csõd el já rás elõz te meg.”

(3) A Cstv. 57.  §-ának (3)–(4) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A mun kál ta tó ren des fel mon dá sa ese tén fel szá mo -
lá si költ ség ként – ha a fel szá mo lás kez dõ idõ pont ját meg -
elõ zõ en leg alább egy év vel ko ráb ban meg kö tött kol lek tív
szer zõ dés, il let ve mun ka szer zõ dés ma ga sabb össze get
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nem ál la pít meg – a mun ka vég zés aló li fel men tés idõ tar ta -
má ra jutó át lag ke re set és a vég ki elé gí tés azon össze ge ve -
he tõ figye lembe, amely a mun ka vál la lót az Mt. 92.  §-ának
(2) be kez dé se és 93.  §-a (1) és (3) be kez dé se, il let ve a
95.  §-a alap ján meg il le ti. E ren del ke zés al kal ma zá sá ban az 
adós – (1) be kez dés hc) pont já ban nem em lí tett – ve ze tõ ál -
lá sú mun ka vál la lói te kin te té ben ki zá ró lag az Mt.-ben
meg ál la pí tott, a fel szá mo lás kez dõ idõ pont já ban ese dé kes
összeg ve he tõ figye lembe.

(4) Ha a va gyon a költ ség, a zá log jog gal biz to sí tott hi te -
le zõi kö ve te lé sek és va la mennyi más tar to zás ki elé gí té sé re 
nem ele gen dõ, a költ ség ki fi ze té sét és a biz to sí tott hi te le -
zõk ki elé gí té sét köve tõen elõ ször az (1) be kez dés c) majd
d) pont ja sze rin ti hi te le zõ ket kö ve te lé se ik ará nyá ban kell
ki elé gí te ni.”

39.  § A Cstv. 58.  §-a a kö vet ke zõ (5) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(5) A fel szá mo ló az el já rás so rán a 3.  § (1) be kez dé sé -
nek c) pont ja sze rin ti füg gõ kö ve te lé sek ren de zé sé re a hi -
te le zõi igény be je len tés sze rin ti összeg ben tar ta lé kot ké -
pez, fi gye lem mel a 49/D.  § (7) be kez dés ben fog lal tak ra is.
Tar ta lék ba kell he lyez ni a füg gõ kö ve te lés jo go sult ja ál tal
a 38.  § (5) be kez dés alap ján a fel szá mo ló ré szé re ki adott, a
füg gõ kö ve te lést biz to sí tó óva dé kot is. Ha a kö ve te lés a
fel szá mo lá si zá ró mér leg el ké szí té sé ig nem, vagy csak
rész ben vá lik ese dé kes sé, az el kü lö ní tett össze get, il let ve
an nak fel nem hasz nált – a füg gõ kö ve te lés jo go sult ját a
49/D.  § és 57.  § sze rint meg il le tõ – ré szét bí ró sá gi le tét be
kell he lyez ni. A le tét fel hasz ná lá sá ra a Ctv. IX. fe je ze te
sze rin ti va gyon ren de zé si el já rás sza bá lya i nak meg fe le lõ
al kal ma zá sá val ke rül sor oly mó don, hogy az el já rást leg -
ké sõbb a fel szá mo lá si el já rás jog erõs be fe je zé sét kö ve tõ
3. év utol só nap já ig kez de mé nyez he ti a füg gõ kö ve te lés
jo go sult ja, ezt köve tõen pe dig bár me lyik hi te le zõ, aki nek
a kö ve te lé se a fel szá mo lá si el já rás ban, a 33/A.  § és a 63.  §
sze rin ti el já rá sok ban nem ke rült ki elé gí tés re. Ha ké rel met
nem nyúj tot tak be, vagy azt nem a füg gõ kö ve te lés jo go -
sult ja nyúj tot ta be, a bí ró ság a 3. év le jár tát kö ve tõ 15 mun -
ka na pon be lül fel hív ja a füg gõ kö ve te lés jo go sult ját, hogy
15 mun ka na pon be lül je lent se be kö ve te lé sét, és csa tol ja
az an nak iga zo lá sá ra vo nat ko zó ok ira to kat. A ha tár idõ el -
mu lasz tá sa jog vesz tõ, a be je len tés el ma ra dá sa ese tén a zá -
log jog meg szû nik. A bí ró ság ezt köve tõen 15 mun ka na pos 
jog vesz tõ ha tár idõ vel fel hív ja a fel szá mo lá si el já rás ban
nyil ván tar tás ba vett töb bi hi te le zõt az em lí tett el já rá sok -
ban vagy más el já rá sok ban meg nem té rült kö ve te lé sük
össze gé nek be je len té sé re és az an nak alap já ul szol gá ló ok -
ira tok csa to lá sá ra. Ezt köve tõen az 57.  § al kal ma zá sá val,
15 mun ka na pon be lül dönt a tar ta lék fel osz tá sá ról a ha tár -
idõ ben be je lent ke zett hi te le zõk kö zött.”

40.  § A Cstv. 59.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„59.  § (1) A fel szá mo ló dí já nak össze ge a fel szá mo lás
so rán az el adott va gyon tár gyak be vé te le és a be folyt – a

fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt ke let ke zett – kö ve te lé -
sek pénz be vé te le együt tes össze gé nek 5%-a (ha a fel szá -
mo lá si el já rást a csõd el já rás meg szün te té sé vel egy ide jû leg 
ren del ték el, ak kor 3%-a), de leg alább 300 000 fo rint. Az
adós fel szá mo lás alat ti te vé keny sé ge ese tén az eb bõl ere dõ 
be vé tel 2%-a ve he tõ díj ként figye lembe. A bí ró ság et tõl a
mér ték tõl kü lö nö sen bo nyo lult ügy ben el tér het, és a fel -
szá mo ló dí ját en nél ma ga sabb összeg ben ál la pít hat ja meg.
Az egy sze rû sí tett fel szá mo lá si el já rás ban a fel szá mo ló díja 
300 000 fo rint, to váb bá a fel szá mo lás so rán el adott va -
gyon tár gyak be vé te le és a be folyt – a fel szá mo lás kez dõ
idõ pont ja elõtt ke let ke zett – kö ve te lé sek pénz be vé te le
együt tes össze gé nek 1%-a. Egyez ség ese tén a fel szá mo ló
díja az egyez ség kö ré be von ha tó va gyon ér té ké nek [42.  §]
5%-a, de leg alább 300 000 fo rint. Az e §-ban meg ha tá ro -
zott fel szá mo lói dí jak a dí jat ter he lõ ál ta lá nos for gal mi adó 
össze gét nem tar tal maz zák. A fel szá mo ló 27/A.  § és 39.  §
sze rin ti fel men té se ese tén dí ja zá sát az ál ta la vég zett te vé -
keny ség re te kin tet tel és a mû kö dé se alatt az adós hoz be -
folyt be vé te lek ará nyá ban kell meg ál la pí ta ni.

(2) Ha a fel szá mo ló ré szé re az ál ta lá nos for gal mi adót
nem tar tal ma zó, tény le ge sen ki fi zet he tõ díj a fel szá mo lás
so rán az el adott va gyon tár gyak be vé te le és a be folyt – a
fel szá mo lás kez dõ idõ pont ja elõtt ke let ke zett – kö ve te lé -
sek pénz be vé te le együt tes össze gé nek 4%-át meg ha lad ja,
a díj ból a 4%-ot meg ha la dó részt – ide nem ért ve az (1) be -
kez dés sze rin ti díj eme lés nek meg fe le lõ há nya dot – be kell
fi zet ni a Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta la ál tal ve ze -
tett díj ki egé szí té si szám lá ra, fel té ve, hogy a díj (1) be kez -
dés ben díj a 300 000 fo rin tot meg ha lad ja, de a 400 000 fo -
rin tot nem éri el, ak kor csak a 300 000 fo rint fe let ti össze -
get kell be fi zet ni a díj ki egé szí té si szám lá ra. Az adós fel -
szá mo lás alat ti te vé keny sé ge ese tén – ha az ál ta lá nos for -
gal mi adót nem tar tal ma zó tény le ge sen ki fi zet he tõ díj az
1%-ot meg ha lad ja – az 1%-ot meg ha la dó részt kell be fi -
zet ni a Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta la ál tal ve ze tett
díj ki egé szí té si szám lá ra. A díj ki egé szí té si szám la ja vá ra
be fi ze ten dõ összeg gel szem ben be szá mí tás nak nincs he -
lye.

(3) Ha a fel szá mo ló ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal -
ma zó, tény le ge sen ki fi zet he tõ díja nem éri el a 4%-ot, a bí -
ró ság a vég zés jog erõ re emel ke dé sét köve tõen ér te sí ti a
Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta lát, meg je löl ve a fel -
szá mo ló ne vét, szék he lyét és a ré szé re meg ál la pí tott össze -
get, amely a tény le ge sen be folyt díj és a 4% kö zöt ti kü lön -
bö zet össze ge. Ha az (1) be kez dés ben meg ha tá ro zott
díj – ide nem ért ve az egy sze rû sí tett fel szá mo lá si el já rá so -
kat – a 300 000 fo rin tot nem éri el, a Gaz da sá gi Hi va tal a
fel szá mo ló ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal ma zó tény le -
ge sen ki fi zet he tõ dí ját 300 000 fo rint ra egé szí ti ki.

(4) A Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta la a kü lön bö -
zet ki uta lá sát – meg nö vel ve az ál ta lá nos for gal mi adó fi ze -
té sé hez szük sé ges, a díj ki egé szí tés sel ará nyos összeg -
gel – az ér te sí tés be ér ke zé sé tõl szá mí tott 15 na pon be lül
tel je sí ti, ki vé ve, ha a díj ki egé szí té si szám lán az ér te sí tés
kéz hez vé te lé nek idõ pont já ban nincs meg a szük sé ges
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pénz összeg. Eb ben az eset ben a Gaz da sá gi Hi va tal az ér te -
sí tés ben meg je lölt fel szá mo ló kat – meg fe le lõ fe de zet ese -
tén – az ér te sí té sek be ér ke zé si sor rend jé ben elé gí ti ki.

(5) Egy sze rû sí tett fel szá mo lás ese tén 150 000 fo rint ra
egé szí ti ki a Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta la a fel szá -
mo ló dí ját, ha az ál ta lá nos for gal mi adót nem tar tal ma zó
tény le ge sen ki fi zet he tõ díj nem éri el ezt az össze get. A ki -
egé szí tés hez szük sé ges pénz össze get nem le het a díj ki egé -
szí té si szám lá ról tel je sí te ni. A Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi 
Hi va ta la – figye lembe véve a 49/D.  § (1) be kez dé se alap -
ján ren del ke zé sé re álló össze get is – min den ne gyed év
utol só mun ka nap ján össze sí ti, és az er rõl  szóló ki mu ta tást
az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ré szé re meg kül di,
hogy a tárgy ne gyed év ben az egy sze rû sí tett fel szá mo lá sok
kap csán, mennyi az a pénz összeg, amely szük sé ges ah hoz,
hogy a kö te le zett sé gét – ide ért ve az ál ta lá nos for gal mi adó
fi ze té sé hez szük sé ges, a ki egé szí tés sel ará nyos össze get
is – tel je sít hes se. A ki mu ta tás alap ján az ál lam ház tar tá sért
fe le lõs mi nisz ter – a köz pon ti költ ség ve tés ter hé re – a
szük sé ges össze get a Gaz da sá gi Hi va tal ren del ke zé sé re
bo csát ja, amely a pénz összeg be ér ke zé sét kö ve tõ 15 na pon 
be lül tel je sí ti a fel szá mo lók ré szé re a ki fi ze té se ket. A Gaz -
da sá gi Hi va tal nak a köz pon ti költ ség ve tés sel tör té nõ el -
szá mo lá sá nak, va la mint a pénz összeg fo lyó sí tá sá nak rész -
le tes sza bá lya it az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter ren -
de let ben ál la pít ja meg.

(6) Az (5) be kez dés sze rin ti ki egé szí tõ ki fi ze té se ket
utó la go san (a tárgy évet kö ve tõ év má jus 31-éig) a díj ki -
egé szí té si szám lá ról a köz pon ti költ ség ve tés szá má ra
vissza kell pó tol ni, ha erre a vissza pót lás ra a díj ki egé szí té -
si szám la egyen le ge a fe de ze tet biz to sít ja.”

41.  § A Cstv. 60.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(6) Ha a Gaz da sá gi Hi va tal ál tal ve ze tett el kü lö ní tett
szám lán ren del ke zés re álló összeg a fel szá mo ló dí ját és az
ál ta lá nos for gal mi adó fi ze té sé hez szük sé ges össze get
meg ha lad ja, a kü lön bö ze tet az adós hi te le zõ i nek be fi ze té -
sük ará nyá ban vissza kell fi zet ni [ki vé ve a 3.  § (1) be kez -
dés c) pont ja sze rin ti füg gõ kö ve te lés nyil ván tar tás ba vé te -
le kor be fi ze tett össze get, amennyi ben erre a kö ve te lés -
re – az 58.  § (5) be kez dé se sze rin ti – tar ta lé kot kel lett ké -
pez ni, és an nak fel hasz ná lá sa még nem tör tént meg].
Amennyi ben az egy hi te le zõ nek vissza já ró összeg az
5000 Ft-ot nem éri el, ezt az össze get a Fõ vá ro si Bí ró ság
Gaz da sá gi Hi va ta la ál tal ke zelt díj ki egé szí té si szám lá ra
kell át utal ni.”

42.  § A Cstv. 62.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Ha az ál lam az (1) be kez dés ben fog lalt fe le lõs sé ge
alap ján a já ra dék jel le gû kö ve te lé sek jo go sult jai ré szé re a
fel szá mo lás so rán fi ze tést tel je sít, ezt az össze get – mint
ál la mi kö ve te lést – az 57.  § (1) be kez dés a) pont ja sze rin ti
fel szá mo lá si költ ség ként, az 57.  § (2) be kez dé sé nek

b) pont já ba tar to zó hi tel tar to zás ként kell nyil ván tar tás ba
ven ni és ki elé gí te ni, ha van rá va gyo ni fe de zet.”

43.  § A Cstv. 63.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A fel szá mo lá si el já rás jog erõs le zá rá sát kö ve tõ
60 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül – ki nem elé gí tett kö ve -
te lé se ere jé ig – bár mely hi te le zõ ke re set tel kér he ti a bí ró -
ság tól [6.  § (1) be kez dés], hogy a 33/A.  § sze rin ti per ben
jog erõ sen meg ál la pí tott fe le lõs ség alap ján kö te lez ze az
adós volt ve ze tõ jét kö ve te lé sé nek ki elé gí té sé re. Amennyi -
ben ha tár idõ ben több hi te le zõ ter jeszt elõ ke re se tet, a bí ró -
ság a pe re ket egye sí ti és a kö ve te lé sek ará nyos ki elé gí té sé -
rõl ren del ke zik.”

44.  § A Cstv. 63/B.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés 
lép:

„63/B.  § (1) Ha az adós va gyo na a vár ha tó fel szá mo lá si
költ sé gek fe de ze té re sem ele gen dõ, vagy a nyil ván tar tá -
sok, ille tõ leg a könyv ve ze tés hi á nyai  miatt a fel szá mo lá si
el já rás az ál ta lá nos sza bá lyok sze rint tech ni ka i lag le bo -
nyo lít ha tat lan, a fel szá mo ló a hi te le zõi igényt be je len tett
hi te le zõ ket (vá laszt mányt) tá jé koz tat ja ar ról, hogy egy sze -
rû sí tett fel szá mo lás irán ti ké rel met kí ván a bí ró ság hoz be -
nyúj ta ni. Egy út tal fel hív ja a hi te le zõ ket, hogy ha tu do má -
suk van az adós bár hol fel lel he tõ va gyo ná ról, il let ve se gít -
sé get tud nak nyúj ta ni az el já rás ren des sza bá lyok sze rin ti
le bo nyo lí tá sá hoz, azt 30 na pon be lül je lent sék be. A fel -
szá mo ló – az adós gaz dál ko dó szer ve zet nyil ván tar tá sai,
il let ve a könyv ve ze tés hi á nyos sá gai ese tén – az adós gaz -
dál ko dó szer ve zet ve ze tõ jét fel hív ja arra, hogy amennyi -
ben a gaz dál ko dó szer ve zet nyil ván tar tá sa i nak, il let ve
könyv ve ze té sé nek hi á nyos sá ga it nem pó tol ja, egy sze rû sí -
tett fel szá mo lá si el já rást fog kez de mé nyez ni.

(2) Amennyi ben az (1) be kez dés sze rin ti fel hí vás ered -
mény te len, és az el já rás a fel szá mo lá si el já rás ál ta lá nos
sza bá lyai sze rint nem foly tat ha tó le, a fel szá mo ló er rõl
írás be li je len tést ké szít, és ké rel met, il let ve ja vas la tot nyújt 
be a bí ró ság nak az adós va gyo ná nak, il let ve be nem haj tott
kö ve te lé se i nek a hi te le zõk kö zöt ti fel osz tá sá ra. A va gyon -
fel osz tá si ké re lem nek tar tal maz nia kell a hi te le zõi igé nyek 
össze sí té sét, a fel szá mo ló költ ség ki mu ta tá sát, va la mint a
be hajt ha tat lan kö ve te lé sek, pénz- és va gyon ma rad vány
fel osz tá sá ra vo nat ko zó ja vas la tot. A ké re lem be ér ke zé sét
kö ve tõ 8 mun ka na pon be lül a bí ró ság a fel szá mo ló je len té -
sét és a va gyon fel osz tás ra vo nat ko zó ja vas la tát meg kül di a 
hi te le zõk nek [a (3) be kez dés sze rin ti el té rés sel], to váb bá
az ál la mi és az ön kor mány za ti adó ha tó ság nak. A je len tés re 
vo nat ko zó ész re vé te le ket, il let ve a va gyon fel osz tá si ja vas -
lat ra vo nat ko zó ki fo gást írás ban, 15 mun ka na pon be lül le -
het be nyúj ta ni. A ha tár idõ jog vesz tõ.

(3) Amennyi ben a fel szá mo ló ál tal be nyúj tott je len tés és 
va gyon fel osz tá si ké re lem alap ján az adós nak a fel szá mo -
lá si el já rás alatt nem volt sem be vé te le, sem ki adá sa, a fel -
szá mo ló ál tal ké szí tett je len tést és va gyon fel osz tá si ja vas -
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la tot csak az ál la mi és az ön kor mány za ti adó ha tó ság nak
kell meg kül de ni.

(4) A bí ró ság a je len tés és a be ér ke zett ész re vé te lek, ki -
fo gá sok alap ján vég zés sel ren de li el az adós va gyo ná nak,
il let ve be nem haj tott kö ve te lé se i nek a hi te le zõk kö zöt ti
fel osz tá sát az 57.  § (1) be kez dé se alap ján, va la mint az
adós meg szün te té sét. Ha a je len tés re ész re vé telt vagy ki fo -
gást nem nyúj tot tak be, a vég zést a fel szá mo ló ál tal be -
nyúj tott je len tés és va gyon fel osz tá si ja vas lat be ér ke zé sé -
tõl szá mí tott 90 na pon be lül kell meg hoz ni. Amennyi ben
ész re vé telt vagy ki fo gást nyúj tot tak be, en nek tár gyá ban a
bí ró ság 8 mun ka na pon be lül dönt.

(5) A bí ró ság el ren de li a (4) be kez dés sze rin ti jog erõs
vég zés nek a Cég köz löny ben  való köz zé té te lét, és azt meg -
kül di a 29.  §-ban fog lalt szer vek nek.

(6) A bí ró ság a (4) be kez dés sze rin ti vég zés ben az adós
gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ jét az el já rás költ sé ge i nek vi -
se lé sé re kö te le zi, ha az egy sze rû sí tett fel szá mo lá si el já rás -
ra a könyv ve ze tés, il let ve a nyil ván tar tá sok hi á nyos sá gai
 miatt ke rült sor, vagy ha a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ a cég fel -
szá mo lá sát meg elõ zõ há rom év kö zül bár me lyik ben nem
tett ele get az éves be szá mo ló, az egy sze rû sí tett éves be szá -
mo ló, az össze vont (kon szo li dált) éves be szá mo ló kü lön
jog sza bály ban meg ha tá ro zott le tét be he lye zé si és köz zé té -
te li kö te le zett sé gé nek. Az el já rá si költ ség meg fi ze té sé ért
az adós gaz dál ko dó szer ve zet több sé gi be fo lyást biz to sí tó
ré sze se dés sel [Ptk. 685/B.  §] ren del ke zõ tag ja (egy sze mé -
lyes tár sa ság ese tén a tag, kül föl di szék he lyû vál lal ko zás
ma gyar or szá gi fi ók te le pe ese tén a kül föl di szék he lyû vál -
lal ko zás) ke zes ként fe lel. A kül föl di szék he lyû vál lal ko zás 
az em lí tett ke ze si kö te le zett sé gé bõl ere dõ fi ze té si kö te le -
zett sé gét nem tel je sít he ti a fi ók te le pe ren del ke zé sé re bo -
csá tott va gyon ból.”

45.  § A Cstv. 84/A.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke -
zés lép:

„84/A.  § Fel ha tal ma zást kap a Kor mány, hogy a fel szá -
mo lá si el já rás szám vi te li fel ada ta it, a fel szá mo lá si el já rás -
ban adós va gyon tár gya i nak nyil vá nos ér té ke sí té sé re vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat ren de let ben ha tá roz za meg,
to váb bá ren de let ben je löl je ki a fel szá mo lói név jegy zé ket
ve ze tõ szer vet, meg ha tá roz za a fel szá mo lói név jegy zék be
 való fel vé tel és az on nan  való tör lés fel té te le it és el já rás -
rend jét, va la mint azok nak a biz to sí té kok nak a kö rét, ame -
lyek kel a fel szá mo ló nak ren del kez nie kell.”

46.  § A Cstv. 82.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) E tör vény 11.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja és
(3) be kez dé se, 36.  §-ának (2) be kez dé se, 38.  §-ának (5) be -
kez dé se, 40.  §-ának (4) be kez dé se és 47.  §-ának (3) be kez -
dé se a pénz ügyi biz to sí té ki meg ál la po dá sok ról  szóló
2002. jú ni us 6-i 2002/47/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek  való meg fe le lést szol gál ja.”

47.  § (1) A Cstv. 85.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép: 

„(5) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy ren de let ben sza bá lyoz za 

a) a csõd el já rás irán ti ké re lem be nyúj tá sá ra vo nat ko zó
for ma nyom tat vány, to váb bá az ah hoz csa to lan dó, az adós
va gyo ni hely ze tét be mu ta tó adat lap for má ját, tar tal mi ele -
me it,

b) a fel szá mo lót a zá log tárgy ér té ke sí té se kor, to váb bá a 
kö ve te lé sen ala pu ló zá log jog ese tén a kö ve te lés be haj tá sá -
ból szár ma zó be vé tel bõl meg il le tõ díj el szá mo lá sá nak sza -
bá lya it,

c) az ide ig le nes va gyon fel ügye lõ nek, a fel szá mo ló nak
és a va gyon fel ügye lõ nek a fel szá mo lá si és a csõd el já rás -
ban tör té nõ elekt ro ni kus ki je lö lé se rész le tes sza bá lya it.”

(2) A Cstv. 85.  §-a a kö vet ke zõ (8) be kez dés sel egé szül
ki:

„(8) Fel ha tal ma zást kap az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy a Fõ vá ro si Bí ró ság Gaz da sá gi Hi va ta lá nak
az 59.  § (5) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint a köz pon ti költ -
ség ve tés sel tör té nõ el szá mo lá sá nak, va la mint a pénz -
összeg fo lyó sí tá sá nak rész le tes sza bá lya it ren de let ben ál -
la pít sa meg.”

48.  § (1) Az adó zás rend jé rõl  szóló 2003. évi XCII. tör -
vény (a továb biak ban: Art.) 89.  §-a (1) be kez dé sé nek
a) pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[(1) Kö te le zõ az el len õr zést le foly tat ni]

„a) a vál lal ko zó nál, ha el le ne csõd el já rás in dult, fel szá -
mo lá sát vagy vég el szá mo lá sát ren del ték el, ki vé ve, ha a
hi te le zõi kö ve te lés be je len té sét az adó ha tó ság a csõd el já -
rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló 1991. évi XLIX.
tör vény 80.  §-ának (1) be kez dé se alap ján mel lõz te,”

(2) Az Art. 92.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Az el len õr zés be fe je zé sé nek ha tár ide je – be le ért ve
az el len õr zés meg kez dé sé nek és be fe je zé sé nek nap -
ját – 30 nap. A ha tár idõ szá mí tá sá nál az el len õr zés kez dõ
idõ pont ja a meg bí zó le vél át adá sá nak nap ja. Fel szá mo lás
ese tén az adó ha tó ság a te vé keny sé get záró adó be val lás el -
len õr zé sét és az ezt meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó el len -
õr zést a fel szá mo lás köz zé té te lé tõl szá mí tott egy éven be -
lül (egy sze rû sí tett fel szá mo lás ese tén 45 na pon be lül), a
fel szá mo ló ál tal ké szí tett záró be val lást pe dig a be val lás
kéz hez vé te lé tõl szá mí tott 60 na pon be lül (egy sze rû sí tett
fel szá mo lás ese tén 45 na pon be lül) kö te les be fe jez ni. Vég -
el szá mo lás ese tén az adó ha tó ság a te vé keny sé get záró
adó be val lás, a vég el szá mo ló ál tal ké szí tett záró adó be val -
lás, a két be val lás kö zöt ti idõ szak ról be nyúj tott be val -
lás(ok) el len õr zé sét, va la mint a te vé keny sé get le zá ró adó -
be val lást meg elõ zõ idõ szak ra vo nat ko zó el len õr zést a vég -
el szá mo ló ál tal ké szí tett záró adó be val lás kéz hez vé te lé tõl
szá mí tott 60 na pon be lül (egy sze rû sí tett vég el szá mo lás
ese tén 45 na pon be lül) kö te les be fe jez ni.”
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49.  § (1) A gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi
IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 23.  §-a a kö vet ke zõ
(4) be kez dés sel egé szül ki:

„(4) Nem le het más gaz da sá gi tár sa ság ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ je az a sze mély, aki nek – mint a fel szá mo lás sal meg -
szûnt gaz dál ko dó szer ve zet ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé nek
vagy leg alább több sé gi be fo lyást biz to sí tó ré sze se dés sel
ren del ke zõ tu laj do no sá nak – fe le lõs sé gét a fel szá mo lás
so rán ki nem elé gí tett kö ve te lé se kért a bí ró ság a csõd el já -
rás ról és a fel szá mo lá si el já rás ról  szóló tör vény sze rin ti el -
já rás ban jog erõ sen meg ál la pí tot ta, és a jog erõs bí ró sá gi
ha tá ro zat sze rin ti helyt ál lá si kö te le zett ség alap ján a fi ze té -
si kö te le zett sé ge it nem tel je sí tet te. A ti la lom ha tá lya a vele 
szem ben le foly ta tott vég re haj tá si el já rás ered mény te len sé -
gé tõl szá mí tott öt év.”

(2) A Gt. 279.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Amennyi ben az egye sü lõ rész vény tár sa sá gok va la -
mennyi rész vé nye se egy han gú ha tá ro zat tal úgy ha tá roz, az 
egye sü lés so rán a (3)–(4) be kez dé sek ren del ke zé sei nem
al kal ma zan dó ak.”

(3) A Gt. 280.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az egye sü lés sel érin tett rész vény tár sa sá gok har -
minc nap pal az egye sü lé si szer zõ dés el fo ga dá sá ról dön tõ
köz gyû lés nap ja elõtt kö te le sek az egye sü lé si szer zõ dés
ter ve ze tét, az egye sü lõ rész vény tár sa sá gok ve ze tõ tiszt -
ség vi se lõi ál tal ké szí tett írás be li be szá mo lót, va la -
mint – amennyi ben ké szült – a könyv vizs gá ló nak, il let ve a
füg get len szak ér tõ nek az egye sü lé si szer zõ dés ter ve ze té re
és az írás be li be szá mo ló ra vo nat ko zó ál lás pont ját tar tal -
ma zó je len tést be nyúj ta ni az egye sü lõ rész vény tár sa sá gok
cég jegy zé két ve ze tõ cég bí ró ság hoz.”

(4) A Gt. 337.  §-a – 2007. évi CXXVI. tör vény
308.  §-ával be ik ta tott – g) pont já nak szá mo zá sa h) pont ra
vál to zik, és a § a kö vet ke zõ i) pont tal egé szül ki:

[337.  § E tör vény – a cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi
cég el já rás ról és a vég el szá mo lás ról  szóló tör vénnyel
együtt – a kö vet ke zõ uni ós jogi ak tu sok nak  való meg fe le -
lést szol gál ja:]

„i) az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 2007/63/EK
irány el ve (2007. no vem ber 13.) a Ta nács 78/855/EGK és a 
82/891/EGK ta ná csi irány el vé nek a füg get len szak ér tõ ál -
tal a rész vény tár sa sá gok egye sü lé se vagy szét vá lá sa al kal -
má val ké szí ten dõ je len tés re vo nat ko zó kö ve tel mény te -
kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról.” 

50.  § (1) A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról
és a vég el szá mo lás ról  szóló 2006. évi V. tör vény (a továb -
biak ban: Ctv.) 1.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ
b) pont tal egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg a je len le gi
b)–e) pont szá mo zá sa c)–f) pont ra vál to zik:

[(1) A me gyei (fõ vá ro si) bí ró ság mint cég bí ró ság
(a továb biak ban: cég bí ró ság) fel ada ta]

„b) kü lön tör vény ben fog lal tak alap ján a cég nyil ván -
tar tás ból tö rölt gaz da sá gi tár sa ság volt ve ze tõ tiszt ség vi se -
lõ jé vel és cég ve ze tõ jé vel kap cso la tos ada tok be jegy zé se
és tör lé se,”

(2) A Ctv. 5.  §-a he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
„5.  § A cég ne vét (rö vi dí tett ne vét) a cég be jegy zé si el já -

rás alatt „be jegy zés alatt” (,,b. a.”) tol dat tal, a cég el le ni
csõd el já rás ese tén „csõd el já rás alatt” (,,cs. a.”) tol dat tal,
fel szá mo lá si, il let ve vég el szá mo lá si el já rás ese tén pe dig
„fel szá mo lás alatt” (,,f. a.”) és „vég el szá mo lás alatt”
(,,v. a.”) tol dat tal kell hasz nál ni.”

(3) A Ctv. 10.  §-a a kö vet ke zõ (3) be kez dés sel egé szül
ki:

„(3) Az el til tás ha tá lyá nak fenn ál lá sa alatt tel jes kö rû en
nyil vá no sak a cég nyil ván tar tás ból tö rölt gaz da sá gi tár sa -
ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jé vel, cég ve ze tõ jé vel szem ben a
gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006. évi IV. tör vény
(a továb biak ban: Gt.) 23.  §-a alap ján be jegy zett ada tok. Az 
el til tás ha tá lyá nak meg szû né sét köve tõen eze ket az ada to -
kat vissza nem ál lít ha tó mó don kell a cég jegy zék bõl vég le -
ge sen tö röl ni.”

(4) A Ctv. 14.  §-a a kö vet ke zõ (6) be kez dés sel egé szül
ki:

„(6) Cso por to sí tott cég in for má ci ó ként nem is mer he tõ ek 
meg e tör vény 27.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, 27.  §
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban, 27.  § (3) be kez dé sé nek
d) pont já ban, 27.  § (4) be kez dé sé nek ad) pont já ban, to -
váb bá 27.  § (5) be kez dé sé nek c) pont já ban fel tün te tett ada -
tok. Ezen ada tok in gye nes cég in for má ci ó ként – kü lön jog -
sza bály ban meg ha tá ro zott mó don – ke re sõ prog ram se gít -
sé gé vel, cso por to sí tott le kér de zés út ján is mer he tõ ek
meg.”

(5) A Ctv. 24.  §-a (1) be kez dé sé nek h) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[24.  § (1) A cég jegy zék va la mennyi cég ese té ben tar tal -
maz za]

„h) a cég kép vi se le té re jo go sul tak ne vét (cé gét) és la -
kó he lyét (szék he lyét), adó azo no sí tó je lét (adó szá mát), va -
la mint tiszt sé gét, e jog vi szo nyuk ke let ke zé sé nek idõ pont -
ját, ha tá ro zott idõ re  szóló kép vi se let ese té ben a jog vi szony 
meg szû né sé nek idõ pont ját is, il let ve ha a jog vi szony meg -
szû né sé re a cég jegy zék ben fel tün te tett idõ pont nál ko ráb -
ban ke rül sor, a meg szû nés tény le ges idõ pont ját,”

(6) A Ctv. 26.  §-a (1) be kez dé sé nek m) pont ja he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép: 

[(1) A cég jegy zék ben va la mennyi cég ese té ben fel kell
tün tet ni a kö vet ke zõ, a köz hi te les nyil ván tar tás, il let ve a
hi te le zõk vé del me szem pont já ból je len tõs ada to kat is:]

„m) azt a tényt, ha a cég kép vi se le té re jo go sult sze -
mély nek, to váb bá, ha a cég mi nõ sí tett több ség gel ren del -
ke zõ tag já nak (rész vé nye sé nek) vagy ural ko dó tag já nak
kor lát lan fe le lõs sé gét ál la pí tot ták meg a cég tar to zá sa i ért;
a kép vi se lõ, a tag ne vét és la kó he lyét, a jog erõs bí ró sá gi
dön tés szá mát és kel tét.”
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(7) A Ctv. 26.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(3) A cég bí ró ság a per ben el já ró bí ró ság elekt ro ni kus
ér te sí té se alap ján hi va tal ból jegy zi be az (1) be kez dés
f)–h) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat. A cég cég jegy -
zék ada ta it tar tal ma zó cég in for má ci ó ban a per re vo nat ko zó 
adat ki zá ró lag ab ban az eset ben tün tet he tõ fel, ha a per jog -
erõ sen még nem fe je zõ dött be. A cég bí ró ság a per ben el já -
ró bí ró ság elekt ro ni kus ér te sí té se alap ján hi va tal ból jegy zi
be az (1) be kez dés m) pont já ban meg ha tá ro zott ada to kat.
E tör vény 27.  § (1) be kez dé sé nek c) pont já ban, a 27.  §
(2) be kez dé sé nek d) pont já ban, a 27.  § (3) be kez dé sé nek
d) pont já ban, a 27.  § (4) be kez dé sé nek ad) pont já ban, to -
váb bá a 27.  § (5) be kez dé sé nek c) pont já ban meg ha tá ro -
zott ada tot a cég bí ró ság az el já ró bí ró ság elekt ro ni kus ér te -
sí té se alap ján szin tén hi va tal ból jegy zi be.”

(8) A Ctv. 27.  §-ának (1) be kez dé se a kö vet ke zõ c) pont -
tal egé szül ki: 

[27.  § A cég jegy zék cég for mán ként, a 24–26.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ada to kat is tar -
tal maz za:

(1) Köz ke re se ti tár sa ság ese té ben]

„c) azt a tényt, ha a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il -
let ve cég ve ze tõ je a gaz da sá gi tár sa sá gok ról  szóló 2006.
évi IV. tör vény (a továb biak ban: Gt.) 23.  §-ában fog lalt el -
til tás ha tá lya alatt áll; az el til tás kez de tét és vé gét;” 

(9) A Ctv. 27.  §-ának (2) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki: 

[27.  § A cég jegy zék cég for mán ként, a 24–26.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ada to kat is tar -
tal maz za:

(2) Be té ti tár sa ság ese té ben]

„d) azt a tényt, ha a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il -
let ve cég ve ze tõ je a Gt. 23.  §-ában fog lalt el til tás ha tá lya
alatt áll; az el til tás kez de tét és vé gét;”

(10) A Ctv. 27.  §-ának (3) be kez dé se a kö vet ke zõ
d) pont tal egé szül ki: 

[27.  § A cég jegy zék cég for mán ként, a 24–26.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ada to kat is tar -
tal maz za:

(3) Kor lá tolt fe le lõs sé gû tár sa ság ese té ben]

„d) azt a tényt, ha a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il -
let ve cég ve ze tõ je a Gt. 23.  §-ában fog lalt el til tás ha tá lya
alatt áll; az el til tás kez de tét és vé gét;”

(11) A Ctv. 27.  §-a (4) be kez dé sé nek a) pont ja a kö vet -
ke zõ ad) al pont tal egé szül ki: 

[27.  § A cég jegy zék cég for mán ként, a 24–26.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ada to kat is tar -
tal maz za:

(4) a) Rész vény tár sa ság ese té ben]

„ad) azt a tényt, ha a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il -
let ve cég ve ze tõ je a Gt. 23.  §-ában fog lalt el til tás ha tá lya
alatt áll; az el til tás kez de tét és vé gét,”

(12) A Ctv. 27.  §-ának (5) be kez dé se a kö vet ke zõ
c) pont tal egé szül ki: 

[27.  § A cég jegy zék cég for mán ként, a 24–26.  §-ban
meg ha tá ro zot ta kon túl me nõ en az aláb bi ada to kat is tar -
tal maz za:

(5) Egye sü lés ese té ben]

„c) azt a tényt, ha a tár sa ság ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il -
let ve cég ve ze tõ je a Gt. 23.  §-ában fog lalt el til tás ha tá lya
alatt áll; az el til tás kez de tét és vé gét;”

(13) A Ctv. 46.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég bí ró ság a ké re lem ér ke zé sét köve tõen, leg ké -
sõbb nyolc mun ka na pon be lül meg vizs gál ja, hogy azok az
ada tok, ame lyek nek be jegy zé sét az adott cég for má ra vo -
nat ko zó an e tör vény elõ ír ja (24–25.  § és 27–29.  §), il let ve
a lé te sí tõ ok irat, va la mint a be jegy zé si ké re lem alap já ul
szol gá ló, az 1–2. szá mú mel lék let ben fel so rolt, kötele -
zõen, il let ve szük ség sze rint csa to lan dó egyéb ok ira tok
meg fe lel nek-e a jog sza bá lyok ren del ke zé se i nek. A cég bí -
ró ság elekt ro ni ku san, szá mí tó gé pes prog ram út ján el len õr -
zi to váb bá, hogy a cég jegy zék nem tar tal maz-e a cég tag -
jai, ve ze tõ tiszt ség vi se lõi, il let ve cég ve ze tõi vo nat ko zá sá -
ban e tör vény 27.  § (1) be kez dé sé nek c) pont ja, 27.  §
(2) be kez dé sé nek d) pont ja, 27.  § (3) be kez dé sé nek
d) pont ja, 27.  § (4) be kez dé sé nek ad) al pont ja vagy 27.  §
(5) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti be jegy zést. Amennyi -
ben a cég jegy zék a be jegy zé si ké re lem ben fel tün te tett ve -
ze tõ tiszt ség vi se lõ, ille tõ leg cég ve ze tõ te kin te té ben a fent
em lí tett be jegy zést tar tal maz za, a cég bí ró ság a cég be jegy -
zés irán ti ké rel met leg ké sõbb a ké re lem be ér ke zé sét kö ve -
tõ 8. mun ka nap le jár tá nak nap ján hi ány pót lá si el já rás le -
foly ta tá sa nél kül el uta sít ja.”

(14) A Ctv. 48.  §-ának (6) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(6) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké re lem el bí rá lá sa so rán
meg vizs gál ja, hogy a be jegy zést kérõ jogi kép vi se lõ jé nek
meg ha tal ma zá sa, a be jegy zé si ké re lem ki töl té se és a jogi
kép vi se lõ nek a be jegy zé si ké re lem be fog lalt nyi lat ko za ta
meg fe lel-e a jog sza bá lyok nak, va la mint hogy a be jegy zést
kérõ a 3. szá mú mel lék let I. ré szé ben fel so rolt ok ira to kat
csa tol ta-e ké rel mé hez, to váb bá, hogy – amennyi ben a be -
jegy zést kérõ nem élt a 6.  § sze rin ti név fog la lás le he tõ sé -
gé vel –, a cég vá lasz tott neve jog sza bály sze rû-e. A cég bí -
ró ság elekt ro ni ku san, szá mí tó gé pes prog ram út ján el len õr -
zi, hogy a cég jegy zék nem tar tal maz-e a be jegy zé si ké re -
lem ben fel tün te tett tag, ve ze tõ tiszt ség vi se lõ, il let ve cég -
ve ze tõ vo nat ko zá sá ban e tör vény 27.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja, a 27.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja, a 27.  § (3) be -
kez dé sé nek d) pont ja, a 27.  § (4) be kez dé sé nek ad) al pont -
ja, vagy a 27.  § (5) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti be jegy -
zést. Az el já rás so rán hi ány pót lás ra tör té nõ fel hí vás ra nem
ke rül sor.”

(15) A Ctv. 48.  §-ának (7) be kez dé se a kö vet ke zõ
e) pont tal egé szül ki:
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[(7) A cég bí ró ság a be jegy zé si ké rel met el uta sít ja, ha]

„e) a cég jegy zék a cég ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, il let ve
cég ve ze tõ je vo nat ko zá sá ban a 27.  § (1) be kez dé sé nek
c) pont ja, a 27.  § (2) be kez dé sé nek d) pont ja, a 27.  § (3) be -
kez dé sé nek d) pont ja, a 27.  § (4) be kez dé sé nek ad) al pont -
ja, vagy a 27.  § (5) be kez dé sé nek c) pont ja sze rin ti be jegy -
zést tar tal maz.”

(16) A Ctv. 55.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(1) A cég nek – az egy sze rû sí tett vég el szá mo lás ki vé te -
lé vel – ti zen öt na pon be lül vál to zás ként be kell je len te nie a 
cég bí ró ság nak a vég el szá mo lás meg in dí tá sát. Tör vény ben 
meg ha tá ro zott ese tek ben a cég bí ró ság hi va tal ból ren de li el 
vég el szá mo lást és az ez zel össze füg gõ cégjegyzék -
adat-változásokat is hi va tal ból jegy zi be a cég jegy zék be.
A cég bí ró ság a vég el szá mo lás el ren de lé sé rõl elekt ro ni kus
úton ha la dék ta la nul ér te sí ti az ál la mi adó ha tó sá got. A vég -
el szá mo lás le foly ta tá sá nak és a vég el szá mo lás sal kap cso -
la tos vál to zá sok be jegy zé sé nek rész le tes sza bá lya it a
VIII. Fe je zet tar tal maz za.”

(17) A Ctv. 68.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) A cég be jegy zé sé re vo nat ko zó vég zés tel jes ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé nek, il let ve a lé te sí tõ ok irat ér vény te -
len sé ge meg ál la pí tá sá nak csak a Gt. 12.  § (4) be kez dé sé -
ben fog lalt ér vény te len sé gi ok fenn ál lá sa ese tén van he lye. 
Eb ben az eset ben a bí ró ság a 69.  § (4) be kez dé sé ben fog -
lal tak sze rint jár el. A Gt.-ben nem em lí tett más ér vény te -
len sé gi ok fenn ál lá sa ese té ben a bí ró ság íté le té ben az ér -
vény te len ség meg ál la pí tá sa mel lett a vég zést ha tá lyá ban
fenn tart ja, és a 66.  § (2) be kez dé sé ben fog lal tak sze rint fel -
hív ja a cég bí ró sá got a szük sé ges in téz ke dé sek meg té te lé -
re.”

(18) A Ctv. 82.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Ha a tör vényességi fel ügye le ti el já rás nak az az oka, 
hogy a cég nek nincs meg vá lasz tott ve ze tõ tiszt ség vi se lõ je, 
a fel ügye lõ biz tos – a cég bí ró ság vég zé sé ben meg ha tá ro -
zot tak sze rint – a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ jog kö rét gya ko rol -
ja. Erre te kin tet tel a cég bí ró ság a fel ügye lõ biz tost – szük -
ség ese tén a ko ráb bi ve ze tõ tiszt ség vi se lõ tör lé sé vel egy -
ide jû leg – a cég jegy zék be hi va tal ból be jegy zi. Ha a fel -
ügye lõ biz tos ki ren de lé se a cég tag ja (rész vé nye se) ké rel -
mé re tör tént, a cég bí ró ság fel jo go sít hat ja a fel ügye lõ biz -
tost arra is, hogy be te kint sen a cég könyv ve ze té sé be, szer -
zõ dé se it, bank szám lá it meg vizs gál has sa.”

(19) A Ctv. 1. szá mú mel lék le te I. ré szé nek 7. pont ja a
kö vet ke zõ, új d) al pont tal egé szül ki: 

[I. Ha a be jegy zé si ké re lem tar tal má ra te kin tet tel kö te -
le zõ, va la mennyi cég be jegy zé sé hez (vál to zás be jegy zé sé -
hez) szük sé ges ok ira tok:]

„d) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ és a cég ve ze tõ nyi lat ko za ta
ar ról, hogy nem áll a Gt. 23.  §-ában fog lalt el til tás ha tá lya
alatt.”

(20) A Ctv. 3. szá mú mel lék le té nek I. pont ja a kö vet ke -
zõ 8. pont tal egé szül ki:

[I. A cég be jegy zés hez szük sé ges, a be jegy zé si ké re lem -
hez csa to lan dó ok ira tok:]

„8. A ve ze tõ tiszt ség vi se lõ és a cég ve ze tõ nyi lat ko za ta
ar ról, hogy nem áll a Gt. 23.  §-ában fog lalt el til tás ha tá lya
alatt.”

Záró rendelkezések

51.  § (1) Ez a tör vény – a (2) és a (11) be kez dés ki vé te lé -
vel – 2009. szep tem ber 1-jén lép ha tály ba, egy ide jû leg

a) a Cstv. 23.  §-ának (1) be kez dé sé ben és 24.  §-ának
(3) be kez dé sé ben a „pénz in té zet” szö veg rész he lyé be a
„pénz ügyi in téz mény”, 31.  § (1) be kez dé sé nek c) és
f) pont já ban a „30 na pon be lül” szö veg rész he lyé be a
„15 na pon be lül” szö veg rész lép,

b) a Gt. 23.  §-ának (3) be kez dé sé ben a „tör lést kö ve tõ
két évig” szö veg rész he lyé be a „tör lést kö ve tõ há rom
évig” szö veg rész lép,

c) ha tá lyát vesz ti 
ca) a Cstv. 27.  §-ának (5) be kez dé se,
cb) a Cstv. 63.  §-ának (1) be kez dé se,
cc) a Ctv. 55.  §-ának (3) be kez dé se, 101.  §-ának (2) be -

kez dé se, 1. szá mú mel lék le té ben a IV. rész 2. pont ja és az
V. rész 1. pont já nak c) al pont ja. 

(2) E be kez dés, to váb bá e tör vény 49.  §-ának (2)–(4) be -
kez dé se és e § (11) be kez dé se a ki hir de té sét kö ve tõ 30. na -
pon lép ha tály ba.

(3) E tör vény 1–50.  §-a a ha tály ba lé pé sét kö ve tõ na pon
ha tá lyát vesz ti.

(4) E tör vény ren del ke zé se it – az (5) be kez dés ben meg -
ha tá ro zott ki vé tel lel és a (6)–(10) be kez dés ben fog lal tak
figye lembe véte lével – az ezt köve tõen kez de mé nye zett
csõd el já rá sok ra, fel szá mo lá si el já rá sok ra, il let ve vég el -
szá mo lá si el já rá sok ra kell al kal maz ni. A Cstv. 7.  § (3) be -
kez dés b) pont ja sze rin ti – a ko ráb bi csõd el já rás jog erõs
be fe je zé sé nek köz zé té te lé tõl szá mí tott leg alább két éves
idõ tar tam ra vo nat ko zó – kö ve tel ményt a ha tály ba lé pést
köve tõen kez de mé nye zett csõd el já rá so kat kö ve tõ újabb
csõd el já rá sok nál kell al kal maz ni.

(5) A Cstv. 59.  §-ában fog lal ta kat a fo lya mat ban lévõ
ügyek ben is al kal maz ni kell, amennyi ben a zá ró mér le get
még nem ké szí tet ték el. 

(6) A Cstv. 59.  § (6) be kez dé se sze rin ti vissza pót lást
elõ ször a 2010. tárgy év re vo nat ko zó an kell tel je sí te ni. 

(7) A Cstv. 11.  § (3) be kez dé se sze rin ti sza bá lyo kat az e
tör vény ha tály ba lé pé sét köve tõen ki kö tött óva dé kok ra kell 
al kal maz ni, a ha tály ba lé pést meg elõ zõ en ki kö tött óva dé -
kok ra pe dig a 11.  § (3) be kez dé sé ben fog lal ta kat oly mó -
don kell al kal maz ni, hogy a fi ze té si ha la dék nem érin ti az
óva dék ér vé nye sít he tõ sé gét, ha az óva dé ki jo go sult a 11.  §
(3) be kez dés a)–i) pont ja sze rin ti szer ve zet.
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(8) A fel szá mo lók és va gyon fel ügye lõk Cstv.
27/A.  §-ában em lí tett mó don tör té nõ ki vá lasz tá sá ra vo nat -
ko zó ren del ke zé se ket 2010. jú li us 1-jé tõl kell al kal maz ni.
A fel szá mo lók a fo lya mat ban lévõ ki je lö lé se ik re vo nat ko -
zó ada to kat 2010. jú ni us 1-jé ig kö te le sek a hon lap ju kon
köz zé ten ni.

(9) A Gt. – e § (1) be kez dés b) pont já val meg ál la pí -
tott – 23.  § (3) be kez dé sé ben fog lalt há rom éves ti lal mat a
ha tály ba lé pést köve tõen in dult meg szün te té si el já rá sok ra
kell al kal maz ni. A Gt. 23.  § (4) be kez dé se sze rin ti ti lal mat
a hatályba lépést köve tõen in dult fel szá mo lá si el já rá sok kal
össze füg gés ben meg ál la pí tott fe le lõs ség re kell al kal maz -
ni. 

(10) A Ctv. 24.  § (1) be kez dés h) pont já nak al kal ma zá -
sá ban a cég kép vi se le té re jo go sul tak adó azo no sí tó je lé nek
(adó szá má nak) be jegy zé sét a cég nek kell kér nie a cég bí ró -
sá gon a cég be jegy zés kor, il let ve a cég jegy zék ben ve ze tett
egyéb ada tá nak elsõ vál to zá sa kor. 

(11) E tör vény 49.  §-ának (2)–(3) be kez dé sei a
78/855/EGK és a 82/891/EGK ta ná csi irány elv nek a füg -
get len szak ér tõ ál tal a rész vény tár sa sá gok egye sü lé se vagy 
szét vá lá sa al kal má val ké szí ten dõ je len tés re vo nat ko zó kö -
ve tel mény te kin te té ben tör té nõ mó do sí tá sá ról  szóló 2007.
no vem ber 13-i 2007/63/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi
irány elv nek  való meg fe le lést szol gál ják.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi LII.
tör vény

a hivatalos iratok elektronikus kézbesítésérõl
és az elektronikus tértivevényrõl*

Az Or szág gyû lés az elekt ro ni kus kéz be sí tés gyors és
ha té kony le he tõ sé gé nek a hi va ta los ügyek re is ki ter je dõ
al kal maz ha tó sá ga ér de ké ben a kö vet ke zõ tör vényt al kot ja:

Bevezetõ rendelkezések

1.  § (1) E tör vény ren del ke zé se it ak kor kell al kal maz ni,
ha tör vény kö te le zõ vé, il let ve ha tör vény vagy tör vény fel -
ha tal ma zá sa alap ján ki adott kor mány ren de let le he tõ vé te -
szi a hi va ta los ira tok – kü lö nö sen a pol gá ri, a bün te tõ,
a köz igaz ga tá si és más ha tó sá gi el já rá sok ban tör té nõ –
elekt ro ni kus kéz be sí té sét. E tör vény ha tá lya nem ter jed ki
az azon na li üze net vál tá son (pár be szé den, li ci tá lá son) ala -
pu ló el já rás ban kül dött elekt ro ni kus üze ne tek re ak kor
sem, ha arra egyéb ként ha tó sá gi el já rás ban ke rül sor.

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 15-i ülés nap ján fo gad ta el.

(2) E tör vény al kal ma zá sá ban hi va ta los irat nak kell te -
kin te ni azt az elekt ro ni kus ok ira tot és egyéb elekt ro ni kus
adat ál lo mányt, ame lyet meg ha tá ro zott el já rá sá ban a bí ró -
ság, ügyész ség, köz igaz ga tá si szerv, il let ve más ha tó ság
(a továb biak ban együtt: hi va ta los szerv) az ügy fél (fél) ré -
szé re elekt ro ni ku san, jog ha tás ki vál tá sá ra al kal mas mó don 
kéz be sít tet, to váb bá ame lyet a hi va ta los szer vek el já rá suk
so rán egy más nak kül de nek meg, va la mint ame lyet az ügy -
fél (fél) kéz be sít tet a hi va ta los szerv ré szé re.

(3) Elekt ro ni kus tér ti ve vény az az elekt ro ni kus ok irat,
amely alap ján a hi va ta los ira tot fel adó hi va ta los szerv hi -
telt ér dem lõ mó don meg bi zo nyo sod hat ar ról, hogy az át -
vé tel re jo go sult sze mély az elekt ro ni ku san kéz be sí tett kül -
de ményt át vet te, és ez mely idõ pont ban tör tént meg. Az
elekt ro ni kus tér ti ve vény köz ok irat.

(4) Az elekt ro ni kus tér ti ve vény tar tal maz za leg alább

a) a fel adó és a cím zett ne vét (azo no sí tó ját),

b) az ügy szá mát (vagy egyéb azo no sí tó ját),

c) a kéz be sí tett hi va ta los irat egy ér tel mû azo no sí tá sá ra
al kal mas hi vat ko zást és

d) a hi va ta los irat át vé te lé nek az idõ pont ját.

(5) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tón
ke resz tül, köz ok irat ki ál lí tá sá ra jo go sult fel adó ál tal kéz -
be sít te tett hi va ta los irat – a hi va ta los szerv sa ját mi nõ sí tett
elekt ro ni kus alá írá sa nél kül is – elekt ro ni kus köz ok irat.

(6) Ha jog sza bály azt írja elõ, hogy a be nyúj tan dó be ad -
vány nak tel jes bi zo nyí tó ere jû ma gán ok irat nak kell len nie, 
ak kor ezt az elõ írást tel je sí tett nek kell te kin te ni, ha a hi va -
ta los szerv ré szé re – a fel adó sa ját mi nõ sí tett elekt ro ni kus
alá írá sa nél kül is – e tör vény alap ján tör té nik a kéz be sí tés.

(7) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tón
ke resz tül elekt ro ni kus alá írás sal el lá tott ok ira to kat is meg
le het kül de ni. Kü lön tör vény meg ha tá ro zott el já rás vo nat -
ko zá sá ban – bi zo nyos ok ira tok (ké rel mek, be ad vá nyok)
te kin te té ben – elõ ír hat ja, hogy az ok ira tot kö te le zõ mi nõ -
sí tett elekt ro ni kus alá írás sal el lát ni.

Az Állami Elektronikus Kézbesítési Szolgáltató

2.  § (1) A hi va ta los ira tok elekt ro ni kus kéz be sí té se tech -
ni kai hát te ré nek biz to sí tá sa ál la mi fel adat. Ezt a fel ada tot
a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szert – kü lön jog -
sza bály alap ján – mû köd te tõ szer ve zet (a továb biak ban:
Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó) vég zi. Az
Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó a fel adó ál tal
kéz be sí te ni ren delt hi va ta los ira to kat a cím zett ré szé re
kéz be sí ti, va la mint a kéz be sí tés meg tör tén tét, il let ve az
elekt ro ni kus kéz be sí tés sel kap cso la tos egyéb kö rül mé nye -
ket hi telt ér dem lõ mó don – az elekt ro ni kus tér ti ve vénnyel,
vissza iga zo lás sal, il let ve szük ség ese tén a rá vo nat ko zó
kü lön jog sza bá lyok sze rin ti nap ló zás sal – a fel adó, il let ve
a cím zett szá má ra iga zol ja.
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(2) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó
e fel ada tá nak el lá tá sa ér de ké ben – kü lön jog sza bály ban
fog lal tak sze rint – elekt ro ni kus kéz be sí té si tár he lyet tart
fenn, amely hez a kéz be sí té si fo lya mat ban részt vevõ fel -
adó és cím zett szá má ra biz to sít ja a hoz zá fé rést, to váb bá el -
lát ja az elekt ro ni kus kéz be sí tés sel kap cso la tos to váb bi fel -
ada to kat.

(3) Ha a fel adó az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó kulcs tá rá ban sa ját nyil vá nos tit ko sí tó kul csát
el he lyez te, ak kor az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó az irat fel adá sa kor a fel adó ál tal jel zett igény
ese tén biz to sít ja, hogy a hi va ta los irat fel adá sá val egy ide -
jû leg, an nak a köz pon ti rend szer idõ bé lyeg zõ jé vel el lá tott
és a fel adó nyil vá nos tit ko sí tó kul csá val tit ko sí tott pél dá -
nya a fel adó tár he lyé re ke rül jön.

(4) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó
a (3) be kez dés ben fog lal tak tel je sü lé se ese tén – kü lön jog -
sza bály ban fog lal tak sze rint – biz to sít ja, hogy a rend sze -
rén ke resz tül kül dött üze ne tek a fel adó tól a cím zet tig tit ko -
sí tott és biz ton sá gos elekt ro ni kus csa tor nán jus sa nak el,
sza va tol ja a to váb bí tott ira tok sér tet len sé gét, és azt, hogy
a meg fele lõen tit ko sí tott kül de ményt – az e tör vény ben
sza bá lyo zott mó don – csak a cím zett (illet ve a he lyet tes át -
ve võ) is mer he ti meg. Ez nem érin ti azt az ese tet, ami kor
a té ves kéz be sí tés a fel adó adat szol gál ta tá sa alap ján tör -
tént. Amennyi ben az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó nem ren del ke zik a cím zett nyil vá nos tit ko sí tó
kul csá val, úgy csak az üze net sér tet len sé gét (vál to zat lan -
sá gát), il let ve a cím zett hez tör té nõ el jut ta tá sát sza va tol ja.

(5) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó
a hon lap ján köz zé te szi azok nak a hi va ta los szer vek nek
a ne vét, ame lyek ré szé re elekt ro ni ku san le het hi va ta los
ira tot kéz be sít tet ni. A hi va ta los szer vek fel so ro lá sán kí vül
– meg fele lõen struk tu rált rend szer ben – az elekt ro ni ku san
le foly tat ha tó el já rás meg ne ve zé sét és az el já rás le foly ta tá -
sá hoz szük sé ges elekt ro ni kus for ma nyom tat vá nyo kat is
köz zé te szi.

(6) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó az
e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta it in gye ne sen – il le -
ték-, díj fi ze tés és költ ség té rí tés nél kül – vég zi.

(7) A köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend sze ren ke -
resz tül kéz be sí tett hi va ta los irat ban lévõ ada tok tá ro lá sa
ki zá ró lag a kéz be sí tés hez szük sé ges ide ig tör té nik, a kéz -
be sí tett hi va ta los irat ban levõ ada tok hoz az Ál la mi Elekt -
ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó nem fér het hoz zá, ki vé ve
a (4) be kez dés utol só mon da tá ban fog lalt ese tet.

(8) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó ha -
la dék ta la nul, de leg ké sõbb 5 mun ka na pon be lül elektro -
nikus úton kö te les tá jé koz ta tást adni az õt meg ke re sõ sze -
mély szá má ra a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend -
szer ben ke zelt ada ta i ról, az adat ke ze lés cél já ról, jog alap já -
ról, idõ tar ta má ról, to váb bá ar ról, hogy kik és mi lyen cél ból 
kap ták meg a rá vo nat ko zó ada to kat, mely ha tó ság ré szé re
és mi kor tör tént to váb bí tás köz pon ti elekt ro ni kus szol gál -

ta tó rend sze ren ke resz tül. A meg ke re sõ sze mély ré szé re
a rá vo nat ko zó ada tok kor lá to zás nél kü li meg is me ré sé ért
költ ség té rí tés és egyéb díj nem szá mol ha tó fel.

(9) A ter mé sze tes sze mély nek a köz pon ti elekt ro ni kus
szol gál ta tó rend szer ben ke zelt sze mé lyes ada tai he lyes bí -
té sé re, il let ve jog el le ne sen ke zelt ada ta i nak tör lé sé hez
 való jo gát a sze mé lyes ada tok vé del mé rõl  szóló tör vény
sze rint biz to sí ta ni kell.

A természetes személy hivatalos iratainak elektronikus
kézbesítése (benyújtása) a hivatalos szervhez

3.  § (1) A ter mé sze tes sze mély a kéz be sí ten dõ hi va ta los
ira tát – ügy fél ka pu ján be lép ve – az adott el já rás ra vo nat -
ko zó elekt ro ni kus for ma nyom tat vá nyon nyújt ja be. An nak 
a for ma nyom tat vány nak, ame lyet adott el já rás ban elsõ hi -
va ta los irat ként nyújt be a ter mé sze tes sze mély, ak kor is
kell tar tal maz nia a ter mé sze tes sze mély lak cí mét (tar tóz -
ko dá si he lyét vagy le ve le zé si cí mét), ha azt jog sza bály ki -
fe je zet ten nem írja elõ.

(2) Az elekt ro ni kus úton be nyúj tott hi va ta los irat a ter -
mé sze tes sze mély uta ló ma ga tar tá sa arra vo nat ko zó an,
hogy ab ban az el já rás ban vál lal ja az elekt ro ni kus kéz be sí -
tést, to váb bá be ad vá nya it ki zá ró lag elekt ro ni kus úton
nyújt ja be. Az elekt ro ni kus kéz be sí tés vál la lá sá ra vo nat -
ko zó be je len tést a ter mé sze tes sze mély az el já rás bár mely
sza ka szá ban meg te he ti az el já ró hi va ta los szerv nél úgy,
hogy hi va ta los ira tát elekt ro ni ku san kéz be sít te ti a hi va ta -
los szerv ré szé re.

(3) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó
a kéz be sít tet ni kí vánt for ma nyom tat vá nyon in for ma ti kai
(for mai meg fe le lõ sé gi) el len õr zést vé gez. Ha a for ma -
nyom tat vány meg fe lel az in for ma ti kai kö ve tel mé nyek nek, 
ak kor azt be fo gad ja rend sze ré be, és a for ma nyom tat vá -
nyon el he lye zi idõ bé lyeg zõ jét. Ha a for ma nyom tat vány
nem fe lel meg az in for ma ti kai kö ve tel mé nyek nek, er rõl
a fel adót köz vet le nül, a be nyúj tá si fo lya mat ré sze ként tá jé -
koz tat ja.

(4) A be fo ga dás ról az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó – a rá vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok alap ján –
vissza iga zo lást küld a fel adó ré szé re, amely tar tal maz za
leg alább

a) a fel adó és a cím zett ne vét,
b) a be fo ga dott irat el ne ve zé sét,
c) az ér kez te té si szá mot,
d) a be fo ga dás idõ pont ját és
e) a be nyúj tott do ku men tum egy ér tel mû azo no sí tá sá ra

al kal mas in for má ci ót.

(5) A be fo ga dás-vissza iga zo lás ban meg je lölt idõ pont -
ban a hi va ta los ira tot a cím zett hi va ta los szerv hez meg ér -
ke zett nek kell te kin te ni. A vissza iga zo lás köz ok irat.

(6) A hi va ta los szerv nek kül dött hi va ta los irat át vé te lé re 
(meg nyi tá sá ra, le töl té sé re) jo go sult sze mély ki je lö lé sé re
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a hi va ta li ka pu ra vo nat ko zó kü lön sza bá lyok alap ján ke rül
sor.

(7) Az elekt ro ni ku san kéz be sít tet ni kí vánt hi va ta los
irat ból egy cím zett te kin te té ben egy pél dányt kell kézbe -
síttetni ak kor is, ha más tör vény a pa pír ala pú be nyúj tás ra
egy nél több pél dányt ír elõ.

A hivatalos szerv hivatalos iratainak kézbesítése
természetes személy részére

4.  § (1) Tör vény el té rõ ren del ke zé se hi á nyá ban a hi va ta -
los szerv az el sõ ként meg kül dött hi va ta los ira tát pa pír ala -
pon az zal a ki egé szí tõ tá jé koz ta tás sal kéz be sít te ti a cím zett 
ré szé re, hogy be ad vá nyát a hi va ta los szerv ré szé re elekt ro -
ni kus úton is be nyújt hat ja.

(2) A hi va ta los szerv az elekt ro ni ku san kéz be sí te ni ren -
delt hi va ta los ira tát a cím zett ré szé re a hi va ta li ka pun ke -
resz tül kéz be sít te ti. Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó a hi va ta los ira tot a cím zett ide ig le nes tár he lyén 
he lye zi el har minc nap ra.

(3) A cím zett a ré szé re elekt ro ni kus úton meg kül dött hi -
va ta los ira tot – ügy fél ka pu ján be lép ve – ve he ti át. A cím -
zett az át vé tel elõtt meg is mer he ti leg alább a fel adó ne vét,
a hi va ta los irat tár he lyé re tör tént ér ke zé sé nek idõ pont ját,
va la mint – a kéz be sí te ni ren delt hi va ta los irat jel le gé tõl
füg gõ en, il let ve ha az ren del ke zés re áll – an nak ügy szá mát 
(egyéb azo no sí tó szá mát) (a továb biak ban: tá jé koz ta tó
ada tok), de ma gát a hi va ta los ira tot nem.

(4) Az át vé tel hez a cím zett nek a hi va ta los irat ra mu ta tó
in ter ne tes hi vat ko zást kell meg nyit nia. Ek kor az elektro -
nikus tér ti ve vény au to ma ti ku san lét re jön és azt az Ál la mi
Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó a fel adó tár he lyé re
vissza kül di, va la mint maga a hi va ta los irat a cím zett szá -
má ra le tölt he tõ vé vá lik (sza bály sze rû kéz be sí tés).

(5) A cím zett az így át vett hi va ta los ira tot az ide ig le nes
tár he lyé rõl a tar tós tár he lyé re he lyez he ti, és sa ját szá mí tó -
gé pé re is le tölt he ti. Ha a hi va ta los ira tot az ide ig le nes tár -
he lyé rõl nem tör li, az az el he lye zé sé tõl szá mí tott har minc
nap el tel té vel au to ma ti ku san tör lõ dik on nan.

(6) A ter mé sze tes sze mély a hi va ta los irat nak a kéz be sí -
té si tár he lyé re tör tént ér ke zé sét köve tõen e-ma il cí mé re
ha la dék ta la nul ér te sí tést kap. A cím zett az át nem vett kül -
de mé nyek te kin te té ben – azok be ér ke zé sé tõl szá mí tott
har ma dik na pon – egy má so dik ér te sí tést kap e-ma il cí -
mére. (Ezek az ér te sí té sek a továb biak ban: tá jé koz ta tó
üze net.)

(7) Ha a tá jé koz ta tó üze net el kül dé sé nek – az e-mai len
tör té nõ tá jé koz ta tá son túl – egyéb tech ni kai le he tõ sé ge is
ren del ke zés re áll az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol -
gál ta tó nál, ak kor a cím zet tek – amennyi ben azt igény lik –
ezt a tá jé koz ta tá si mó dot is igény be ve he tik [így kü lö nö -
sen a szö ve ges üze net köz ve tí té si szol gál ta tást (SMS)].

(8) A tá jé koz ta tó üze ne tek el kül dé se, il let ve fo ga dá sa
jog ha tás ki vál tá sá ra nem al kal mas. A hi va ta los irat elekt -
ro ni kus kéz be sí té sé hez kap cso ló dó kéz be sí té si vé le lem
meg dön té se so rán a cím zett nem hi vat koz hat arra, hogy
nem kap ta meg bár me lyik tá jé koz ta tó üze ne tet.

A hivatalos szervek hivatalos iratainak kézbesítése másik 
hivatalos szerv részére

5.  § (1) A hi va ta los szerv a hi va ta los ira tát sa ját hi va ta li
ka pu ján ke resz tül kéz be sít te ti a má sik hi va ta los szerv ré -
szé re.

(2) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó
a kéz be sít tet ni kí vánt hi va ta los ira ton in for ma ti kai (for mai 
meg fe le lõ sé gi) el len õr zést vé gez. Ha a for ma nyom tat vány 
meg fe lel az in for ma ti kai kö ve tel mé nyek nek, ak kor azt be -
fo gad ja rend sze ré be, és a for ma nyom tat vá nyon el he lye zi
idõ bé lyeg zõ jét. Ha a for ma nyom tat vány nem fe lel meg az
in for ma ti kai kö ve tel mé nyek nek, er rõl a fel adót köz vet le -
nül, a be nyúj tá si fo lya mat ré sze ként tá jé koz tat ja.

(3) A be fo ga dás ról az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó – a rá vo nat ko zó kü lön jog sza bá lyok alap ján –
vissza iga zo lást küld a fel adó ré szé re, amely tar tal maz za
leg alább

a) a fel adó és a cím zett ne vét,
b) a be fo ga dott irat el ne ve zé sét,
c) az ér kez te té si szá mot,
d) a be fo ga dás idõ pont ját és
e) a be nyúj tott do ku men tum egy ér tel mû azo no sí tá sá ra

al kal mas in for má ci ót.

(4) A be fo ga dás vissza iga zo lás ban meg je lölt idõ pont -
ban a hi va ta los ira tot a cím zett hi va ta los szerv hez meg ér -
ke zett nek kell te kin te ni.

(5) A hi va ta los szerv nek kül dött hi va ta los irat át vé te lé re 
(meg nyi tá sá ra, le töl té sé re) jo go sult sze mély ki je lö lé sé re
a hi va ta li ka pu ra vo nat ko zó kü lön sza bá lyok alap ján ke rül
sor.

(6) Tör vény vagy tör vény fel ha tal ma zá sa alap ján ki -
adott kor mány ren de let elõ ír hat ja, hogy a hi va ta los szerv
vagy hi va ta los szerv nek nem mi nõ sü lõ, de hi va ta li ka pu -
val ren del ke zõ fel adó a hi va ta los ira tát úgy kéz be sít tes se,
hogy an nak át vé te lé rõl, il let ve a kéz be sí té si vé le lem rõl az
e tör vény ben sza bá lyo zott mó don, elekt ro ni kus tér ti ve -
vény, vissza iga zo lás vagy a kéz be sí té si vé le lem rõl  szóló
ér te sí tés alap ján meg gyõ zõd hes sen.

(7) A (6) be kez dés ben fog lalt eset ben a 4.  § és 6.  § ren -
del ke zé sei meg fele lõen irány adó ak az zal, hogy a hi va ta los 
szerv re, il let ve a hi va ta los szerv nek nem mi nõ sü lõ, de hi -
va ta li ka pu val ren del ke zõ cím zett re a ter mé sze tes sze mé -
lyek re vo nat ko zó sza bá lyo kat kell al kal maz ni.

(8) Az elekt ro ni kus kéz be sít te tés aló li ki vé telt je len ti,
ha a hi va ta los szerv ál tal kéz be sít tet ni ren delt ok irat pa pír
ala pú be mu ta tá sa, meg te kin té se szük sé ges; erre kü lö nö sen 
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ak kor ke rül het sor, ha az ere de ti leg pa pír ala pú ira tok nagy
mennyi sé ge  miatt azok di gi ta li zá lá sa arány ta lan ne héz ség -
gel jár na, vagy ha a pa pír ala pú ok irat  valódisága vi tás.

A kézbesítési vélelem az elektronikus kézbesítés során

6.  § (1) Ha a cím zett a hi va ta los irat nak az elekt ro ni kus
kéz be sí té si tár he lyen tör té nõ el he lye zé sét kö ve tõ ötö dik
mun ka na pon sem ve szi át a kül de ményt, ak kor a hi va ta los
ira tot az ezt kö ve tõ mun ka na pon kéz be sí tett nek kell te kin -
te ni (kéz be sí té si vé le lem).

(2) Ha kéz be sí té si vé le lem be áll ta meg ál la pí tá sá nak van 
he lye, a cím zet tet és a fel adót az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz -
be sí té si Szol gál ta tó au to ma ti ku san tá jé koz tat ja az elekt ro -
ni kus kéz be sí té si tár he lyü kön.

(3) A kéz be sí té si vé le lem alap ján kéz be sí tett nek te kin -
tett hi va ta los irat an nak el he lye zé sé tõl szá mí tott har minc
na pig a cím zett ide ig le nes tár he lyén ma rad, ahol azt a cím -
zett to vább ra is át ve he ti, de a jog ha tá sok – ha a kéz be sí té si
vé le lem meg dön té sé re nem ke rül sor – a kéz be sí té si vé le -
lem be áll tá hoz fû zõd nek. A har minc nap el tel té vel au to -
ma ti ku san tör lõ dõ, át nem vett, vissza iga zo lást igény lõ hi -
va ta los irat tá jé koz ta tó ada ta i nak meg is mer he tõ sé gét
a cím zett szá má ra az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó az ér te sí té si tár he lyén a tör lés tõl szá mí tot tan
egy év le tel té ig biz to sít ja.

Az elekt ro ni ku san kéz be sí tett hi va ta los ira tok meg õr zé se, 
át té rés pa pír ala pú kéz be sí tés re

7.  § (1) A fel adó és a cím zett az elekt ro ni ku san kéz be sí -
tett hi va ta los ira tot – a rá juk vo nat ko zó kü lön jog sza bály
(vagy sza bály zat) alap ján – elekt ro ni kus for má ban is meg -
õriz he tik.

(2) Ha a pa pír ala pú irat tá ro zást vagy irat meg õr zést kü -
lön jog sza bály (vagy sza bály zat) elõ ír ja, ak kor az elekt ro -
ni ku san kéz be sí tett hi va ta los irat és az elekt ro ni kus tér ti -
ve vény pa pír ala pú má so la tát is meg kell õriz ni.

(3) Ha a ter mé sze tes sze mély a hi va ta los ira ta it elekt ro -
ni kus úton kéz be sít te ti, in do kolt ké rel mé ben adott el já rás
so rán egy al ka lom mal kér he ti a pa pír ala pú kéz be sí tés re
 való át té rést. E jog nem gya ko rol ha tó vissza élés sze rû en.
Ha a hi va ta los szerv hoz zá já rul a pa pír ala pú kéz be sí tés -
hez, ab ban az el já rás ban nem le het vissza tér ni az elekt ro -
ni kus kéz be sí tés re.

(4) Ha a ter mé sze tes sze mély a pa pír ala pú kéz be sí tés rõl 
át tér az elekt ro ni kus kéz be sí tés re, vagy az elekt ro ni kus
kéz be sí tés rõl át tér a pa pír ala pú kéz be sí tés re, nem kér he ti
a ko ráb ban már – bár mi lyen for má ban – ré szé re sza bály -
sze rû en kéz be sí tett hi va ta los irat új bó li kéz be sí té sét.

(5) Ha a ter mé sze tes sze mély az elekt ro ni kus kéz be sí -
tés rõl át tér a pa pír ala pú kéz be sí tés re, ak kor a ré szé re – kü -

lö nös mél tány lást ér dem lõ ok (kü lö nö sen olyan el há rít ha -
tat lan ese mény, amely nek kö vet kez té ben a ko ráb ban to -
váb bí tott ada tok meg sé rül tek vagy meg sem mi sül tek)
 valószínûsítése ese tén – he lye van az elekt ro ni kus úton
sza bály sze rû en kéz be sí tett hi va ta los irat új bó li, pa pír ala -
pú meg kül dé sé nek az zal a meg kö tés sel, hogy a jog ha tá sok 
a sza bály sze rû elekt ro ni kus kéz be sí tés hez fû zõd nek.

(6) Ha a hi va ta los szerv a ter mé sze tes sze mély ré szé re
az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tón ke resz tül
azért nem tud ja a hi va ta los ira tát kéz be sít tet ni, mert az Ál -
la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó jel zé se sze rint
a ter mé sze tes sze mély nek meg szûnt a kéz be sí té si tár he lye, 
ak kor e ter mé sze tes sze mély ré szé re pa pír ala pú ok ira tot
kell kéz be sí te ni.

(7) Adott hi va ta los irat pa pír ala pú kéz be sí té sé re ab ban
az eset ben is át le het tér ni, ha az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz -
be sí té si Szol gál ta tó a hi va ta los ira tok elekt ro ni kus kéz be -
sí té sé vel kap cso la tos fel ada ta it fo lya ma to san, leg alább há -
rom na pon ke resz tül nem tud ja el lát ni.

(8) Ha a hi va ta los ira to kat az el já ró hi va ta los szerv pa pír 
ala pú ok irat ként is kéz be sít tet he ti (leg alább egy cím zett
ré szé re), ak kor a vá lasz tá sa sze rint

a) a pa pír ala pú ok irat ki ál lí tá sá ról és kéz be sít te té sé rõl
a hi va ta los szerv gon dos ko dik, vagy

b) az elekt ro ni kus for má ban lévõ ok irat pa pír ala pú vá
ala kí tá sá val és kéz be sí té sé vel mást bíz meg.

(9) A (8) be kez dés b) pont já ban meg ha tá ro zott eset ben
a hi va ta los szerv a kéz be sí ten dõ hi va ta los ira tot elektro -
nikusan meg kül di a pa pír ala pú kéz be sí tést vég zõ szol gál -
ta tó hoz, amely gon dos ko dik – a sze mé lyes ada tok vé del -
mé re vo nat ko zó elõ írások figye lembe véte lével – az elekt -
ro ni kus ok irat pa pír ala pú ok irat tá ala kí tá sá ról és an nak
a pa pír ala pú kéz be sí tés sza bá lyai sze rin ti kéz be sí té sé rõl.
Az át ala kí tás so rán a pa pír ala pú kéz be sí tést vég zõ szol -
gál ta tó a fel adó és a cím zett ne vén és cí mén kí vül más ada -
tot nem is mer het meg.

(10) Meg ha tá ro zott el já rá sok te kin te té ben jog sza bály
elõ ír hat ja, hogy az e tör vény ben fog lalt kéz be sí té si mód
tel je sí té se mel lett bi zo nyos hi va ta los ira tok te kin te té ben
to váb bi elekt ro ni kus vagy pa pír ala pú kéz be sí tés re is sor
ke rül jön.

(11) Meg ha tá ro zott el já rá sok te kin te té ben jog sza bály
ki zár hat ja a pa pír ala pú kéz be sí tés re  való át té rést.

A határidõk számítása

8.  § (1) A ha tár idõk szá mí tá sá ra az e §-ban írt sza bá lyo -
kat ak kor kell al kal maz ni, ha tör vény el té rõ en nem ren del -
ke zik.

(2) Ha tör vény el té rõ en nem ren del ke zik, az órák ban
szá mí tott ha tár idõ ese tén kez dõ idõ pont nak az az idõ pont
(óra, perc) szá mít, ami kor a hi va ta los ira tot a cím zett át -
vette.
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(3) A ha tár idõ be az a nap (a továb biak ban: üzem szü ne ti
nap) nem szá mít bele, ame lyen az Ál la mi Elekt ro ni kus
Kéz be sí té si Szol gál ta tó bár mi lyen ok ból (ide ért ve a vis
ma i or ese tét is) négy órát meg ha la dó idõ tar tam ban nem
tud ta el lát ni az e tör vény ben meg ha tá ro zott fel ada ta it (így
kü lö nö sen azo kat, ame lyek a kéz be sít tet ni kí vánt irat fel -
töl té sét, vagy az át ven ni kí vánt irat le töl té sét aka dá lyoz -
ták). Az üzem szü ne ti nap meg ál la pí tá sa kor a nem egy be -
füg gõ idõ tar ta mú üzem szü ne tek idõ tar ta ma it egy be füg gõ -
nek kell te kin te ni.

(4) Az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó – az 
utol só üzem szü ne ti na pot kö ve tõ mun ka na pon – a rá vo -
nat ko zó kü lön jog sza bály sze rint rög zí ti, te szi köz zé és
 archiválja an nak az egy vagy több mun ka nap nak a dá tu -
mát, amely a (3) be kez dés sze rin ti ha tár idõ be nem szá mít
bele. Az erre vo nat ko zó ada tok nyil vá no sak, azo kat az Ál -
la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó a hoz zá be ér ke -
zett meg ke re sés alap ján ki ad ja.

(5) Az üzem szü net tel érin tett ha tár idõ az üzem szü ne ti
na pok szá má val meg hosszab bo dik.

A közbeszerzésekre vonatkozó különös szabályok

9.  § (1) A köz be szer zé si el já rás ban a köz be szer zé sek rõl
 szóló tör vény sze rin ti aján lat ké rõ – ide ért ve a költ ség ve té -
si szerv nek nem mi nõ sü lõ szer ve ze te ket is – hi va ta li ka pu -
val, az aján lat te võ, il let ve rész vé tel re je lent ke zõ kép vi se -
lõ je ügy fél ka pu val ren del ke zik.

(2) Az aján lat ké rõ a köz be szer zé si el já rás ban hasz ná la -
tos elekt ro ni kus for ma nyom tat vá nya it hon lap ján he lye zi
el. E for ma nyom tat vá nyok tar tal maz zák az aján lat ké rõ
– Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó ál tal biz to -
sí tott – nyil vá nos tit ko sí tó kul csát, ame lyet a köz be szer zé -
si el já rás le zá ru lá sá ig hasz nál hat.

(3) Az aján lat te võ aján la tát, a rész vé tel re je lent ke zõ
rész vé te li je lent ke zé sét és egyéb, a köz be szer zé si el já rás -
ban be nyúj ta ni kí vánt ira tot – az (2) be kez dés sze rin ti –
elekt ro ni kus for ma nyom tat vá nyon nyújt ja be az aján lat ké -
rõ höz.

(4) Az aján lat ké rõ az aján lat té te li, il let ve a rész vé te li ha -
tár idõ le jár tá nak idõ pont já ban az Ál la mi Elekt ro ni kus
Kéz be sí té si Szol gál ta tó tól ka pott, az elekt ro ni kus for ma -
nyom tat vány hoz tar to zó pri vát tit ko sí tó kulccsal kez di
meg a be ér ke zett aján la tok, il let ve rész vé te li je lent ke zé sek 
bon tá sát.

(5) Az aján lat ké rõ az új köz be szer zé si el já rá sá ban – az
Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si Szol gál ta tó tól igé nyelt –
új nyil vá nos kulccsal te szi köz zé for ma nyom tat vá nyát.

(6) Ezt az el já rást az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó díj fi ze té sé hez köt he ti.

Záró rendelkezések

10.  § (1) Ez a tör vény – a (2)–(5) be kez dés ben fel so rolt
ki vé te lek kel – a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ nyol ca dik na -
pon lép ha tály ba.

(2) A 14.  § (7) be kez dé se a tör vény ki hir de té sét kö ve tõ
har min ca dik na pon lép ha tály ba.

(3) Az 1.  §–6.  §, a 7.  § (1)–(7) be kez dé se, a 7.  §
(10)–(11) be kez dé se, a 8.  §, a 9.  §, a 12.  §, a 14.  §
(1)–(6) be kez dé se, a 14.  § (8)–(9) be kez dé se 2010. ja nu ár
1. nap ján lép ha tály ba.

(4) A 15.  § (3) be kez dé se 2010. jú li us 1. nap ján lép ha -
tály ba.

(5) A 7.  § (8) és (9) be kez dé se és a 11.  § 2011. jú li us 1.
nap ján lép ha tály ba.

(6) A tör vény ren del ke zé se it – a (7) be kez dés ben fog lalt 
ki vé tel lel – a ha tály ba lé pé sét köve tõen in dult ügyek ben
kell al kal maz ni.

(7) A nem zet gaz da sá gi szem pont ból ki emelt je len tõ sé -
gû be ru há zá sok meg valósításának gyor sí tá sá ról és egy sze -
rû sí té sé rõl  szóló 2006. évi LIII. tör vény nek (a továb biak -
ban: Ngbtv.)

a) az e tör vény 15.  § (1) be kez dé sé vel meg ál la pí tott
8.  § (2) be kez dé sét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben is al kal -
maz ni kell,

b) az e tör vény 15.  § (2) be kez dé sé vel ha tá lyon kí vül
he lye zett 8.  § (3) be kez dé sét a fo lya mat ban lévõ ügyek ben
sem kell al kal maz ni.

Módosító rendelkezések

11.  § A Pp. a 394/A.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ
HATODIK RÉSZ-szel, XXVII. fe je zet tel és
394/B–394/E.  §-sal egé szül ki, egy ide jû leg a je len le gi
HATODIK RÉSZ szá mo zá sa HETEDIK RÉSZ-re,
a XXVII. fe je zet szá mo zá sa XXVIII. fe je zet re vál to zik:

„HATODIK RÉSZ

ELEKTRONIKUS KOMMUNIKÁCIÓ A POLGÁRI
PERBEN

XXVII. FEJEZET

394/B.  § (1) A pol gá ri per ben – és ha tör vény más pol -
gá ri el já rás vo nat ko zá sá ban elõ ír ja – 2010. jú li us 1. és
2011. jú ni us 30. nap ja kö zött a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket
kell al kal maz ni:

a) ha a vál lal ko zá sok kö zöt ti per ben kö te le zõ a jogi
kép vi se let, a ke re set le vél és min den egyéb be ad vány, ok -
ira ti bi zo nyí ték be nyúj tá sá ra ki zá ró lag elekt ro ni kus úton,
a jogi kép vi se lõ hi va ta li ka pu ján ke resz tül ke rül het sor, és
a bí ró ság is va la mennyi hi va ta los ira tot elekt ro ni ku san
kéz be sí ti; az elekt ro ni kus úton be nyúj tott ke re set le ve let
a bí ró ság az al pe res ré szé re pa pír ala pú ok irat ként kéz be sí -
ti az zal a ki egé szí tõ tá jé koz ta tás sal, hogy az el já rás ban kö -
te le zõ a jogi kép vi se let, ezért vé de ke zé sét, nyi lat ko za tát
jogi kép vi se lõ vel el jár va, ki zá ró lag elekt ro ni kus úton
nyújt hat ja be;
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b) kö te le zõ jogi kép vi se let ese tén az ere de ti leg pa pír
ala pú ok ira ti bi zo nyí té kok elekt ro ni kus be nyúj tá sa aló li
ki vé telt je len ti, ha a bi zo nyí tá si el já rás ban az ok irat pa pír
ala pú be mu ta tá sa, meg te kin té se szük sé ges; erre kü lö nö sen 
ak kor ke rül het sor, ha az ere de ti leg pa pír ala pú bi zo nyí té -
kok nagy mennyi sé ge  miatt azok di gi ta li zá lá sa arány ta lan
ne héz ség gel jár na, vagy ha a pa pír ala pú ok irat  valódisága
vi tás; a pa pír ala pú be nyúj tást a bí ró ság hi va tal ból és a fél
in dít vá nyá ra is el ren del he ti;

c) kö te le zõ jogi kép vi se let ese tén, ha a fél – bár mely
ok ból – nem ren del ke zik jogi kép vi se lõ vel, ak kor a bí ró -
ság a jogi kép vi se lõ kép vi se le ti jo go sult sá gá nak iga zo lá -
sá ig a fél nek pa pír ala pon kéz be sí ti a hi va ta los ira to kat;

d) a me gyei bí ró ság el sõ fo kú ha tás kö ré be tar to zó
ügyek ben a fél, il let ve a jogi kép vi se lõ az elekt ro ni kus
kéz be sí tést vál lal hat ja ak kor is, ha nem kö te le zõ a jogi
kép vi se let; ha jogi kép vi se lõ nél kül el já ró fél vál lal ta az
elekt ro ni kus kéz be sí tést, in do kolt ké rel mé ben az el já rás
so rán egy al ka lom mal kér he ti a pa pír ala pú kéz be sí tés re
 való át té rést; a fél e jo gát nem gya ko rol hat ja vissza élés sze -
rû en;

e) ha az el já rás ban nem kö te le zõ az elekt ro ni kus kéz be -
sí tés, ak kor a fél jog utód já ra nem vo nat ko zik az, hogy
a jog elõd az elekt ro ni kus kéz be sí tést vál lal ta, ki vé ve, ha
a jogi kép vi se lõ vál lal ta az elekt ro ni kus kéz be sí tést, és
a jogi kép vi se lõ sze mé lye nem vál to zott;

f) ha a fél, il let ve a jogi kép vi se lõ – a kö te le zõ jogi kép -
vi se let ese tét nem szá mít va – nem vál lal ja az elekt ro ni kus
kéz be sí tést, de az elekt ro ni kus kéz be sí tést a má sik fél, il -
let ve jogi kép vi se lõ je vál lal ta, ak kor a bí ró ság a pa pír ala -
pú ok ira tot be nyúj tó fél hi va ta los ira ta it pa pír ala pon kéz -
be sí ti a má sik fél, il let ve jogi kép vi se lõ je szá má ra.

(2) Az ál ta lá nos meg ha tal ma zot tal kap cso lat ban 2010.
jú li us 1. nap ja és 2011. jú ni us 30. nap ja kö zött a kö vet ke zõ 
ren del ke zé se ket kell al kal maz ni:

a) ha a fél ál ta lá nos meg ha tal ma zot tal ren del ke zik, ak -
kor a meg ha tal ma zott be je lent he ti a bí ró ság nál, hogy ezen
fél te kin te té ben vál lal ja a hi va ta los ira tok elekt ro ni kus
kéz be sí té sét; eb ben az eset ben a bí ró ság a meg ha tal ma zott
– mint az al pe res, il let ve a kö te le zett kép vi se lõ je – ré szé re
elekt ro ni ku san kéz be sí ti a hi va ta los ira to kat (a ke re set le -
ve let is);

b) az elekt ro ni kus vagy pa pír ala pú ok irat ban tett be je -
len tés nek tar tal maz nia kell a jogi kép vi se lõ ter mé sze tes
sze mély azo no sí tó ada ta it (név, szü le té si hely és idõ, any ja
neve);

c) a be je len tés meg té te le kor nem kell il le té ket le ró ni
ab ban az eset ben, ha a be je len tést a ko ráb ban be nyúj tott ál -
ta lá nos meg ha tal ma zás ki egé szí té se ként te szik meg; ek kor 
a be je len tést a ko ráb ban be nyúj tott ál ta lá nos meg ha tal ma -
zás hoz kell csa tol ni.

394/C.  § A pol gá ri per ben – és ha tör vény más pol gá ri
el já rás vo nat ko zá sá ban elõ ír ja – 2011. jú li us 1. nap já tól
a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket kell al kal maz ni:

a) a vál lal ko zás az Ál la mi Elekt ro ni kus Kéz be sí té si
Szol gál ta tó nál kéz be sí té si tár hellyel ren del ke zik; a ke re -

set le ve let, to váb bá min den egyéb be ad vá nyát, ok ira ti bi -
zo nyí té kát ki zá ró lag elekt ro ni ku san nyújt ja be a bí ró ság -
hoz, és a bí ró ság is va la mennyi hi va ta los ira tot elekt ro ni -
ku san kéz be sí ti;

b) ha a vál lal ko zás az el já rás ban al pe res ként (illet ve kö te -
le zett ként, adós ként) vesz részt, ré szé re a bí ró ság elekt ro ni -
ku san kéz be sít, és a vál lal ko zás a be ad vá nya it, ok ira ti bi zo -
nyí té ka it ki zá ró lag elekt ro ni ku san nyújt hat ja be;

c) ha a fél jogi kép vi se lõ vel jár el, ak kor a jogi kép vi se -
lõ a ke re set le ve let, to váb bá min den egyéb be ad ványt, ok -
ira ti bi zo nyí té kot ki zá ró lag elekt ro ni ku san, hi va ta li ka pu -
ján ke resz tül nyújt hat ja be a bí ró ság hoz, és a bí ró ság is va -
la mennyi hi va ta los ira tot elekt ro ni ku san kéz be sí ti a jogi
kép vi se lõ ré szé re;

d) az ere de ti leg pa pír ala pú ok ira ti bi zo nyí té kok elekt -
ro ni kus be nyúj tá sa aló li ki vé telt je len ti, ha a bi zo nyí tá si el -
já rás ban az ok irat pa pír ala pú be mu ta tá sa, meg te kin té se
szük sé ges; erre kü lö nö sen ak kor ke rül het sor, ha az ere de -
ti leg pa pír ala pú bi zo nyí té kok nagy mennyi sé ge  miatt
azok di gi ta li zá lá sa arány ta lan ne héz ség gel jár na, vagy ha
a pa pír ala pú ok irat  valódisága vi tás; a pa pír ala pú be nyúj -
tást a bí ró ság hi va tal ból és a fél in dít vá nyá ra is elrendel -
heti;

e) a jogi kép vi se lõ nél kül el já ró fél az elekt ro ni kus kéz -
be sí tést vál lal hat ja pol gá ri per ben; ha az el já rás ban nem
kö te le zõ az elekt ro ni kus kéz be sí tés, ak kor a fél jog utód já -
ra nem vo nat ko zik az, hogy a jog elõd az elekt ro ni kus kéz -
be sí tést vál lal ta, vagy a pa pír ala pú kéz be sí tés re  való át té -
rés meg tör tént;

f) az elekt ro ni kus úton be nyúj tott ke re set le vél vagy
egyéb be ad vány a fél vagy a jogi kép vi se lõ uta ló ma ga tar -
tá sa arra vo nat ko zó an, hogy ab ban az el já rás ban vál lal ja az 
elekt ro ni kus kéz be sí tést, to váb bá be ad vá nya it ki zá ró lag
elekt ro ni kus úton nyújt ja be; az elekt ro ni kus kéz be sí tés
vál la lá sá ra vo nat ko zó be je len tést a fél vagy a jogi kép vi se -
lõ az el já rás bár mely sza ka szá ban meg te he ti az el já ró bí ró -
ság nál;

g) ha a jogi kép vi se lõ nél kül el já ró fél nem vál lal ja az
elekt ro ni kus kéz be sí tést, de az elekt ro ni kus kéz be sí tés
a má sik fél szá má ra kö te le zõ vagy azt vál lal ta, ak kor a bí -
ró ság a pa pír ala pú ok ira tot be nyúj tó fél hi va ta los ira ta it
pa pír ala pon kéz be sí ti a má sik fél szá má ra.

Elektronikus kommunikáció a szakértõvel

394/D.  § (1) E § ren del ke zé se it 2011. jú ni us 30-ig csak
a me gyei bí ró sá gok elsõ fokú ha tás kö ré be tar to zó, 2010.
ja nu ár 1. nap ját köve tõen in dult pol gá ri pe rek ben kell al -
kal maz ni. A § ren del ke zé se it 2011. jú li us 1. nap já tól az
ezen idõ pont után in dult, a he lyi bí ró sá gok elõt ti pol gá ri
pe rek ben is al kal maz ni kell.

(2) Ha a szak ér tõ az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zék
ada tai alap ján az elekt ro ni kus kéz be sí tést vál lal ja, a pol gá -
ri per ben a hi va ta los és egyéb ira to kat, ide ért ve a szak vé -
le ményt, az elõ ze tes mun ka ter vet és a díj jegy zé ket is,
– a (3) be kez dés ben fog lalt ki vé tel lel – elekt ro ni ku san
kéz be sí ti a bí ró ság ré szé re, és a bí ró ság is va la mennyi hi -
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va ta los ira tot elekt ro ni ku san kéz be sí ti a szak ér tõ nek. A
szak ér tõ eb ben az eset ben nem kö te lez he tõ arra, hogy a bí -
ró ság hoz be nyúj tott hi va ta los és egyéb ira tot a fe lek és más 
per be li sze mé lyek szá má ra pa pír ala pon meg küld je.

(3) A bí ró ság – ki vé te les jel leg gel – in do kolt ké re lem re
az elekt ro ni kus kéz be sí té si sza bá lyok al kal ma zá sa ese tén
is en ge délyt ad hat a szak ér tõ nek a szak vé le mény (vagy an -
nak egy ré szé nek) pa pír ala pú be nyúj tá sá ra.

(4) A bí ró ság pa pír ala pon vagy egyéb adat hor do zón
bo csát ja ren del ke zés re a szak ér tõ ré szé re a hi va ta los irat
mel lék le tét, ha an nak nagy mennyi sé ge  miatt vagy az adat -
hor do zó jel le gé bõl adó dó an a di gi ta li zá lás arány ta lan ne -
héz ség gel jár na vagy le he tet len, va la mint ha a pa pír ala pú
ok irat  valódisága vi tás.

(5) Ha a bí ró ság ál tal meg kül dött hi va ta los irat hoz
a (4) be kez dés sze rin ti mel lék let kap cso ló dik, a ha tár idõ
szá mí tá sá nak alap ja a mel lék let kéz hez vé te lé nek idõ -
pontja.

(6) A fél – ki vé ve ha szá má ra e tör vény sze rint az elekt -
ro ni kus kéz be sí tés kö te le zõ – pa pír ala pon vagy elektro -
nikus adat hor do zón a szak ér tõ ren del ke zé sé re bo csát hat ja
a hi va ta los irat mel lék le tét. A szak ér tõ nek, ha az elektro -
nikus kéz be sí tést vál lal ta és en nek tech ni kai le he tõ sé gei
adot tak, a szak vé le mény ré szé vé tett mel lék le te ket di gi ta -
li zál nia kell. Ha a fél szá má ra az elekt ro ni kus kéz be sí tés
kö te le zõ és a szak ér tõ az elekt ro ni kus kéz be sí tést vál lal ta,
a fél a mel lék le tet a szak ér tõ ré szé re elekt ro ni ku san kül di
meg.

(7) Ha a szak ér tõ az elekt ro ni kus kéz be sí tést nem vál lal -
ja, ré szé re az ira to kat pa pír ala pon kell kéz be sí te ni.

(8) A (7) be kez dés ben fog lalt eset ben a szak ér tõ nek
a pa pír ala pú szak vé le mény be nyúj tá sá val együtt a szak vé -
le ményt elekt ro ni kus adat hor do zón is be kell nyúj ta nia. A
szak ér tõ fe lel azért, hogy a pa pír ala pú szak vé le mény tar -
tal ma meg egye zik az elekt ro ni kus adat hor do zón be nyúj -
tott do ku men tum tar tal má val. Az adat hor do zót a bí ró ság
nem kö te les vissza szol gál tat ni. A bí ró ság az elekt ro ni kus
adat hor do zón be nyúj tott szak vé le ményt az elekt ro ni kus
kéz be sí tést vál la ló fél szá má ra elekt ro ni ku san kéz be sí ti.

A bíróságok egymás közötti és a közigazgatási
szervekkel, illetve más hatóságokkal történõ elektronikus

kommunikációja

394/E.  § (1) A bí ró sá gok egy más kö zöt ti és a köz igaz ga -
tá si szer vek kel, il let ve más ha tó sá gok kal tör té nõ elekt ro -
ni kus kom mu ni ká ci ó já ra 2010. ja nu ár 1. nap ja és 2011. jú -
ni us 30. nap ja kö zött a kö vet ke zõ ren del ke zé se ket kell al -
kal maz ni:

a) A bí ró ság a hi va ta los ira ta it má sik bí ró ság, köz igaz -
ga tá si szerv vagy más ha tó ság ré szé re elekt ro ni kus úton is
kéz be sít tet he ti;

b) Az elekt ro ni kus úton meg ke re sett má sik bí ró ság,
köz igaz ga tá si szerv vagy ha tó ság a meg ke re sõ bí ró ság nak
elekt ro ni kus úton vá la szol a meg ke re sés re.

(2) A bí ró sá gok egy más kö zöt ti és a köz igaz ga tá si szer -
vek kel, il let ve más ha tó sá gok kal tör té nõ elekt ro ni kus
kom mu ni ká ci ó já ra 2011. jú ni us 30. nap ját köve tõen a bí -
ró ság a hi va ta los ira ta it má sik bí ró ság, köz igaz ga tá si szerv 

vagy más ha tó ság ré szé re ki zá ró lag elekt ro ni kus úton kéz -
be sít tet he ti. Az elekt ro ni kus kéz be sít te tés aló li ki vé telt je -
len ti, ha a bí ró ság ál tal kéz be sít tet ni ren delt ok irat pa pír
ala pú be mu ta tá sa, meg te kin té se szük sé ges; erre kü lö nö sen 
ak kor ke rül het sor, ha az ere de ti leg pa pír ala pú bi zo nyí té -
kok nagy mennyi sé ge  miatt azok di gi ta li zá lá sa arány ta lan
ne héz ség gel jár na, vagy ha a pa pír ala pú ok irat  valódisága
vi tás.”

12.  § A Pp. 73/A.  § (1) be kez dé sé nek b) pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„b) a me gyei bí ró ság el sõ fo kú ha tás kö ré be tar to zó,
a vál lal ko zá sok egy más kö zöt ti pe re i ben a vál lal ko zás szá -
má ra a per min den sza ka szá ban (a per or vos la ti el já rás so -
rán is),”

13.  § A Pp. 395.  §-ának (4) be kez dé se a kö vet ke zõ,
j) pont tal egé szül ki:

[Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi nisz ter, 
hogy]

„j) a pol gá ri pe res el já rás elekt ro ni kus be ad vá nyai for -
ma nyom tat vá nyá nak tar tal mát – az in for ma ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter rel egyet ér tés ben – ren de let ben sza bá lyoz za.”

14.  § (1) Az igaz ság ügyi szak ér tõi te vé keny ség rõl  szóló
2005. évi XLVII. tör vény (a továb biak ban: Szaktv.)
5.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés
lép:

„(2) Az e tör vény 2. szá mú mel lék le te m) pont já nak ma)
és mc) al pont ja sze rint nyil ván tar tott igaz ság ügyi szak ér -
tõ nek az a), f)–h) és j) pont ja i ban, k) pont já nak ka) al pont -
já ban, va la mint t) pont já ban fog lalt ada tai nyil vá no sak,
azo kat az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé ket ve ze tõ ha tó -
ság a vi lág há lón is köz zé te szi.”

(2) A Szaktv. 5.  §-a a kö vet ke zõ új (4)–(5) be kez dés sel
egé szül ki, és ez zel egy ide jû leg a (4)–(6) be kez dés szá mo -
zá sa (6)–(8) be kez dés re vál to zik:

„(4) Ha az igaz ság ügyi szak ér tõ vagy a tár sa ság az
elekt ro ni kus kéz be sí tést vál lal ja, az igaz ság ügyi szak ér tõi
név jegy zé ket ve ze tõ ha tó ság az elekt ro ni kus kéz be sí tés -
hez szük sé ges ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada to kat
(név, szü le té si hely és idõ, any ja neve) a hi va ta los ira tok
elekt ro ni kus kéz be sí té sé rõl és az elekt ro ni kus tér ti ve vény -
rõl  szóló tör vény sze rin ti hi va ta los szerv (a továb biak ban:
hi va ta los szerv) ré szé re át ad ja.

(5) A kü lön jog sza bály ban meg je lölt, köz pon ti elekt ro -
ni kus szol gál ta tó rend szert mû köd te tõ szer ve zet – meg ke -
re sés re – a ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada tok alap ján
a köz pon ti elekt ro ni kus szol gál ta tó rend szer rõl  szóló jog -
sza bály sze rin ti kap cso la ti kó dot az elekt ro ni kus kéz be sí -
tés ér de ké ben a hi va ta los szerv ré szé re át ad ja.”

(3) A Szaktv. 16.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) Az igaz ság ügyi szak ér tõ a szak vé le ményt – a ki ren -
de lõ ha tó ság in téz ke dé sé nek meg fele lõen – írás ban, szó -
ban vagy – kü lön tör vény ben írt fel té te lek fenn ál lá sa ese -
tén – elekt ro ni kus kéz be sí tés út ján ter jesz ti elõ.”
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(4) A Szaktv. 16.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ be kez dés lép:

„(5) Az igaz ság ügyi szak ér tõ az elekt ro ni kus kéz be sí tés 
út ján be nyúj tott szak vé le mény ben kö te les ne vét és nyil -
ván tar tá si szá mát fel tün tet ni, és azt a hi va ta los ira tok
elekt ro ni kus kéz be sí té sé rõl  szóló tör vény alap ján kéz be sí -
te ni.”

(5) A Szaktv. 20.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(4) A tár sa ság ra, va la mint an nak ve ze tõ tiszt ség vi se lõ -
jé re, tag já ra, al kal ma zott já ra a 12–19.  § ren del ke zé se it
meg fele lõen al kal maz ni kell. Az elekt ro ni kus kéz be sí tés
út ján be nyúj tott szak vé le mény ese té ben az el len jegy zés
úgy tör té nik, hogy az igaz ság ügyi szak ér tõ a szak vé le -
mény ben a tár sa ság azon ügy ve ze tõ jé nek ne vét is fel tün te -
ti, akin ke resz tül az elekt ro ni kus kéz be sí tés tör té nik.”

(6) A Szaktv. 23.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A tár sa ság nak a 2. szá mú mel lék let 2. pont já ban
meg ha tá ro zott ada ta it a név jegy zék tar tal maz za. A mel lék -
let ben meg ha tá ro zott ada tok az ed) és a g) pont ki vé te lé vel
nyil vá no sak és azo kat az igaz ság ügyi szak ér tõi név jegy zé -
ket ve ze tõ ha tó ság a vi lág há lón is köz zé te szi.”

(7) A Szaktv. 2. szá mú mel lék le té nek 1. pont ja az aláb bi 
t) al pont tal egé szül ki:

[1. Az igaz ság ügyi szak ér tõk név jegy zé ke az igaz ság -
ügyi szak ér tõ kö vet ke zõ ada ta it, és a szak ér tõi te vé keny -
ség re vo nat ko zó té nye ket tar tal maz za:]

„t) an nak té nye, hogy a szak ér tõ az elekt ro ni kus kéz be -
sí tést vál lal ja.”

(8) A Szaktv. 2. szá mú mel lék le te 2. pont já nak e) al -
pont ja he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

[2. Az igaz ság ügyi szak ér tõk név jegy zé ke a gaz da sá gi
tár sa ság kö vet ke zõ ada ta it tar tal maz za:]

„ea) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ neve,

eb) a ve ze tõ tiszt ség vi se lõ la kó he lye,

ec) az elekt ro ni kus kéz be sí tést vál la ló ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ neve,

ed) az elekt ro ni kus kéz be sí tést vál la ló ve ze tõ tiszt ség -
vi se lõ szü le té si he lye, ide je és any ja neve,”

(9) A Szaktv. 2. szá mú mel lék le té nek 2. pont ja a kö vet -
ke zõ új h) al pont tal egé szül ki:

[2. Az igaz ság ügyi szak ér tõk név jegy zé ke a gaz da sá gi
tár sa ság kö vet ke zõ ada ta it tar tal maz za:]

„h) an nak té nye, hogy a tár sa ság az elekt ro ni kus kéz be -
sí tést vál lal ja, az azt vál la ló ve ze tõ tiszt ség vi se lõ ne vé nek
meg je lö lé sé vel.”

15.  § (1) Az Ngbtv. 8.  §-ának (2) be kez dé se he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ha tó ság a ke re set le ve let az ügy ira ta i val és a ke -
re set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi lat ko za tá val
együtt nyolc na pon be lül to váb bít ja a bí ró ság hoz.”

(2) Az Ngbtv. 8.  §-ának (3) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(3) Az Ngbtv. 8.  §-ának (2)–(3) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(2) A ke re set le vél a ha tó ság hoz ki zá ró lag elekt ro ni kus
úton nyújt ha tó be. A ha tó ság a ke re set le ve let az ügy ira ta i -
val és a ke re set le vél ben fog lal tak ra vo nat ko zó nyi lat ko za -
tá val együtt há rom na pon be lül elekt ro ni ku san to váb bít ja
a bí ró ság hoz.

(3) A per ben a be ad vá nyok be nyúj tá sa és a hi va ta los ira -
tok kéz be sí té se a Pp.-ben, va la mint a hi va ta los ira tok
elekt ro ni kus kéz be sí té sé rõl és az elekt ro ni kus tér ti ve vény -
rõl  szóló tör vény ben meg ha tá ro zot tak sze rint, ki zá ró lag
elekt ro ni kus úton tör té nik.”

16.  § (1) A pol gá ri per rend tar tás ról  szóló 1952. évi
III. tör vény 314.  §-ának (3) be kez dé se, 315.  §-ának (4) be -
kez dé se és 317.  §-ának (2) be kez dé se ha tá lyát vesz ti.

(2) A Pp. 395.  §-ának (4) be kez dé se he lyé be a kö vet ke -
zõ ren del ke zés lép:

„(4) Fel ha tal ma zást kap az igaz ság ügyért fe le lõs mi -
nisz ter, hogy

a) a bí ró sá gi ügy vi tel rend jét az Or szá gos Igaz ság szol -
gál ta tá si Ta náccsal egyet ér tés ben;

b) az ügy gond nok ré szé re járó dí ja zást az adó po li ti ká -
ért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben;

c) a bí ró sá gi le tét ke ze lés sza bá lya it;
d) a gond nok ság alá he lye zet tek név jegy zé ké nek ada -

ta i ról ve ze tett szá mí tó gé pes nyil ván tar tás igény be vé te lé -
nek rész le tes sza bá lya it, il let ve a költ ség té rí tés össze gét;

e) azon pe rek kö rét, ame lyek ben a fe let tár gyi költ ség -
fel jegy zé si jog il le ti meg, és e pe rek ben azo kat a költ sé ge -
ket, ame lye ket a fél a tár gyi költ ség fel jegy zé si jog el le né re 
is kö te les elõ le gez ni, il let ve vi sel ni, az adó po li ti ká ért fe le -
lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben;

f) a költ ség men tes ség, a tár gyi költ ség fel jegy zé si jog és 
az il le ték fel jegy zé si jog elõ fel té te le i re, en ge dé lye zé sé re,
meg vo ná sá ra, va la mint a költ sé gek elõ le ge zé sé re, il let ve
az elõ le ge zett költ sé gek meg fi ze té sé re és be haj tá sá ra vo -
nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az adó po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter rel egyet ér tés ben;

g) a tanú ál tal a pe res és nem pe res el já rás ban fel szá mít -
ha tó költ sé gek re vo nat ko zó rész le tes sza bá lyo kat az ál -
lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyet ér tés ben;

h) a fi ze té si meg ha gyá sos el já rás ban al kal ma zan dó ûr -
la po kat, azok tar tal mi és for mai kel lé ke it, az ûr la pok köz -
zé té te lé nek mód ját, va la mint a be nyúj tan dó ûr la pok pél -
dány szá mát;

i) a 185.  § sze rin ti elõ ve ze tés vég re haj tá sá val fel me rült
költ ség mér té két, va la mint meg té rí té sé nek rész le tes sza bá -
lya it az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz ter rel egyetér -
tésben
ren de let ben ál la pít sa meg.”

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke
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2009. évi LIII.
tör vény

a környezeti ügyekben az információhoz  való
hozzáférésrõl, a nyilvánosságnak a döntéshozatalban
történõ részvételérõl és az igazságszolgáltatáshoz  való

jog biztosításáról  szóló, Aarhusban, 1998. június
25-én elfogadott Egyezményhez kapcsolódó

szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási
nyilvántartásról  szóló, Kijevben, 2003. május 21-én

elfogadott Jegyzõkönyv kihirdetésérõl*

1.  § Az Or szág gyû lés e tör vénnyel fel ha tal ma zást ad a
kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó hoz  való hoz zá fé rés rõl, 
a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za tal ban tör té nõ rész vé te lé -
rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz  való jog biz to sí tá sá ról
 szóló, Aar hus ban, 1998. jú ni us 25-én el fo ga dott Egyez -
mény hez kap cso ló dó szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és
-szál lí tá si nyil ván tar tás ról  szóló, Ki jev ben, 2003. má jus
21-én el fo ga dott Jegy zõ könyv (a továb biak ban: Jegy zõ -
könyv) kö te le zõ ha tá lyá nak el is me ré sé re.

2.  § Az Or szág gyû lés a Jegy zõ köny vet e tör vénnyel ki -
hir de ti.

3.  § A Jegy zõ könyv hi te les an gol nyel vû szö ve ge és an -
nak hi va ta los ma gyar nyel vû for dí tá sa a kö vet ke zõ:

„Protocol on Pollutant Release 
and Transfer Registers

The Par ti es to this Pro to col,

Re cal ling ar tic le 5, pa rag raph 9, and ar tic le 10,
pa rag raph 2, of the 1998 Con ven ti on on Ac cess to
In for mat ion, Pub lic Par ti ci pa ti on in De ci si on-ma king and
Ac cess to Jus ti ce in En vi ron men tal Matt ers (the Aar hus
Con ven ti on),

Re cog ni zing that pol lu tant re le a se and trans fer re gis ters
pro vi de an im por tant me cha nism to inc re a se cor po ra te
ac co un ta bi lity, re du ce pol lu ti on and pro mo te sus ta i nab le
de ve lop ment, as sta ted in the Luc ca Dec la ra ti on adop ted at 
the first me e ting of the Par ti es to the Aar hus Con ven ti on,

Ha ving re gard to prin cip le 10 of the 1992 Rio
Dec la ra ti on on En vi ron ment and De ve lop ment,

Ha ving re gard also to the prin cip les and com mit ments
ag re ed to at the 1992 Uni ted Na ti ons Con fe ren ce on
En vi ron ment and De ve lop ment, in par ti cu lar the
pro vi si ons in chap ter 19 of Agen da 21,

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 8-i ülés nap ján fo gad ta el.

Ta king note of the Pro gram me for the Furt her
Imp le men ta ti on of Agen da 21, adop ted by the Ge ne ral
As sembly of the Uni ted Na ti ons at its ni ne te enth spe ci al
ses si on, 1997, in which it cal led for, in ter alia, en han ced
na ti o nal ca pa ci ti es and ca pa bi li ti es for in for mat ion
col lec ti on, pro ces sing and dis se mi na ti on, to fa ci li ta te
pub lic ac cess to in for mat ion on glo bal en vi ron men tal
is su es thro ugh app rop ri a te means,

Ha ving re gard to the Plan of Imp le men ta ti on of the
2002 World Sum mit on Sus ta i nab le De ve lop ment, which
en co u ra ges the de ve lop ment of co he rent, in teg ra ted
in for mat ion on che mi cals, such as thro ugh na ti o nal
pol lu tant re le a se and trans fer re gis ters,

Ta king into ac co unt the work of the In ter go vern men tal
Fo rum on Che mi cal Sa fety, in par ti cu lar the 2000 Ba hia
Dec la ra ti on on Che mi cal Sa fety, the Pri o ri ti es for Ac ti on
Be y ond 2000 and the Pol lu tant Re le a se and Trans fer
Re gis ter/Emis si on In ven to ry Ac ti on Plan,

Ta king into ac co unt also the ac ti vi ti es un der ta ken
wit hin the fra me work of the In ter-Or ga ni za ti on
Pro gram me for the So und Ma na ge ment of Che mi cals,

Ta king into ac co unt furt her mo re the work of the
Or ga ni sa ti on for Eco no mic Co-ope rat ion and 
De ve lop ment, in par ti cu lar its Co un cil Re com men da ti on
on Imp le men ting Pol lu tant Re le a se and Trans fer
Re gis ters, in which the Co un cil calls upon mem ber
co unt ri es to es tab lish and make pub licly ava i lab le na ti o nal 
pol lu tant re le a se and trans fer re gis ters,

Wis hing to pro vi de a me cha nism cont ri bu ting to the
abi lity of eve ry per son of pre sent and fut ure ge ne ra ti ons to
live in an en vi ron ment ade qu a te to his or her he alth and
well -be ing, by en su ring the  de ve lop ment of pub licly
ac ces sib le en vi ron men tal in for mat ion sys tems,

Wis hing also to en su re that the de ve lop ment of such
sys tems ta kes into ac co unt prin cip les cont ri bu ting to
sus ta i nab le de ve lop ment such as the pre ca u ti o na ry
app ro ach set forth in prin cip le 15 of the 1992 Rio
Dec la ra ti on on En vi ron ment and De ve lop ment,

Re cog ni zing the link bet we en ade qu a te en vi ron men tal
in for mat ion sys tems and the exer ci se of the rights
con ta i ned in the Aar hus Con ven ti on,

No ting the need for co o pe ra ti on with ot her in ter na ti o nal
ini ti a ti ves con cer ning pol lu tants and was te, inc lu ding the
2001 Stock holm Con ven ti on on Per sis tent Or ga nic
Pol lu tants and the 1989 Ba sel Con ven ti o non the Cont rol
of Trans bo un da ry Mo ve ments of Ha zar do us Was tes and
the ir Dis po sal,

Re cog ni zing that the ob jec ti ves of an in teg ra ted
app ro ach to mi ni mi zing pol lu ti on and the amo unt of was te
re sul ting from the ope rat ion of in dust ri al ins tal la ti ons and
ot her so ur ces are to achi e ve a high le vel of pro tec ti on for
the en vi ron ment as a who le, to move to wards sus ta i nab le
and en vi ron men tally so und de ve lop ment and to pro tect the 
he alth of pre sent and fut ure ge ne ra ti ons,

Con vin ced of the va lue of pol lu tant re le a se and trans fer
re gis ters as a cost -ef fec ti ve tool for en co u ra ging
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imp ro ve ments in en vi ron men tal per for man ce, for
pro vi ding pub lic ac cess to in for mat ion on pol lu tants
re le a sed into and trans fer red in and thro ugh com mu ni ti es,
and for use by Go vern ments in trac king trends,
de monst ra ting prog ress in pol lu ti on re duc ti on, mo ni tor ing
comp li an ce with cer ta in in ter na ti o nal ag re e ments, set ting
pri o ri ti es and eva lu a ting prog ress achi e ved thro ugh
en vi ron men tal po li ci es and programmes,

Be li e ving that pol lu tant re le a se and trans fer re gis ters
can bring tan gib le be ne fits to in dust ry thro ugh the
imp ro ved ma na ge ment of pol lu tants,

No ting the op por tu ni ti es for using data from pol lu tant
re le a se and trans fer re gis ters, com bi ned with he alth,
en vi ron men tal, de mog rap hic, eco no mic or ot her types of
re le vant in for mat ion, for the pur po se of ga i ning a bet ter
un ders tan ding of po ten ti al prob lems, iden ti fy ing ’hot
spots’, ta king pre ven ti ve and mi ti ga ting me a su res, and
set ting en vi ron men tal ma na ge ment pri o ri ti es,

Re cog ni zing the im por tan ce of pro tec ting the pri va cy of
iden ti fi ed or iden ti fi ab le na tu ral per sons in the pro ces sing
of in for mat ion re por ted to pol lu tant re le a se and trans fer
registers in ac cor dan ce with app li cab le in ter na ti o nal
stan dards re lat ing to data pro tec ti on,

Re cog ni zing also the im por tan ce of de ve lo ping
in ter na ti o nally com pa tib le na ti o nal pol lu tant re le a se and
trans fer re gis ter sys tems to inc re a se the com pa ra bi lity of
data,

No ting that many mem ber Sta tes of the Uni ted Na ti ons
Eco no mic Com mis si on for Eu ro pe, the Eu ro pe an
Com mu nity and the Par ti es to the North Ame ri can Free
Tra de Ag re e ment are ac ting to col lect data on pol lu tant
re le a ses and trans fers from va ri o us so ur ces and to make
the se data pub licly ac ces sib le, and re cog ni zing es pe ci ally
in this area the long and va lu ab le ex pe ri en ce in cer ta in
co unt ri es,

Ta king into ac co unt the dif fe rent app ro a ches in exis ting
emis si on re gis ters and the need to avo id dup li ca ti on, and
re cog ni zing the re fo re that a cer ta in deg ree of fle xi bi lity is
ne e ded,

Ur ging the prog res si ve de ve lop ment of na ti o nal
pol lu tant re le a se and trans fer re gis ters, 

Ur ging also the es tab lish ment of links bet we en na ti o nal
pol lu tant re le a se and trans fer re gis ters and in for mat ion
sys tems on ot her re le a ses of pub lic con cern,
Have ag re ed as fol lows:

Article 1

OBJECTIVE

The ob jec ti ve of this Pro to col is to en han ce pub lic
ac cess to in for mat ion thro ugh the es tab lish ment of
co he rent, in teg ra ted, na ti on wi de pol lu tant re le a se and
trans fer re gis ters (PRTRs) in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of this Pro to col, which co uld fa ci li ta te pub lic

par ti ci pa ti on in en vi ron men tal de ci si on-ma king as well as
cont ri bu te to the pre ven ti on and re duc ti on of pol lu ti on of
the en vi ron ment.

Article 2

DEFINITIONS

For the pur po ses of this Pro to col,
1. ,,Party” me ans, un less the text in di ca tes ot her wi se, a

Sta te or a re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on
re fer red to in ar tic le 24 which has con sen ted to be bo und
by this Pro to col and for which the Pro to col is in for ce;

2. ,,Con ven ti on” me ans the Con ven ti on on Ac cess to
In for mat ion, Pub lic Par ti ci pa ti on in De ci si on ma king and
Ac cess to Jus ti ce in En vi ron men tal Matt ers, done at
Aar hus, Den mark, on 25 June 1998;

3. ,,The pub lic” me ans one or more na tu ral or le gal
per sons, and, in ac cor dan ce with na ti o nal le gis la ti on or
prac ti ce, the ir as so ci a ti ons, or ga ni za ti ons or gro ups;

4. ,,Fa ci lity” me ans one or more ins tal la ti ons on the
same site, or on ad jo i ning si tes, that are ow ned or ope ra ted
by the same na tu ral or le gal per son;

5. ,,Com pe tent aut ho rity” me ans the na ti o nal aut ho rity
or aut ho ri ti es, or any ot her com pe tent body or bo di es,
de sig na ted by a Party to ma na ge a na ti o nal pol lu tant
re le a se and trans fer re gis ter sys tem;

6. ,,Pol lu tant” me ans a subs tan ce or a gro up of
subs tan ces that may be harm ful to the en vi ron ment or
to hu man he alth on ac co unt of its pro per ti es and of its
int ro duc ti on into the en vi ron ment;

7. ,,Re le a se” me ans any int ro duc ti on of pol lu tants into
the en vi ron ment as a re sult of any hu man ac ti vity, whet her
de li be ra te or ac ci den tal, ro u ti ne or non-ro u ti ne, inc lu ding
spil ling, emit ting, dis char ging, in jec ting, dis po sing or
dum ping, or thro ugh se wer sys tems wit ho ut fi nal
was te-wa ter tre at ment;

8. ,,Off-si te trans fer” me ans the mo ve ment be y ond the
bo un da ri es of the fa ci lity of eit her pol lu tants or was te
des ti ned for dis po sal or re co ve ry and of pol lu tants in was te 
wa ter des ti ned for was te-wa ter tre at ment;

9. ,,Dif fu se so ur ces” me ans the many smal ler or
scat te red so ur ces from which pol lu tants may be re le a sed to 
land, air or wa ter, who se com bi ned im pact on tho se me dia
may be sig ni fi cant and for which it isimp rac ti cal to col lect
re ports from each in di vi du al so ur ce;

10. The terms „na ti o nal” and „na ti on wi de” shall, with
res pect to the ob li ga ti ons un der the Pro to col on Par ti es that 
are re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti ons, be
const ru ed as app lying to the re gi on in qu es ti on un less
ot her wi se in di ca ted;

11. ,,Was te” me ans subs tan ces or ob jects which are:
(a) Dis po sed of or re co ve red;
(b) In ten ded to be dis po sed of or re co ve red; or
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(c) Re qu i red by the pro vi si ons of na ti o nal law to be
dis po sed of or re co ve red;

12. ,,Ha zar do us was te” me ans was te that is de fi ned as
ha zar do us by the pro vi si ons of na ti o nal law;

13. ,,Ot her was te” me ans was te that is not ha zar do us
was te;

14. ,,Was te wa ter” me ans used wa ter con ta i ning
subs tan ces or ob jects that is sub ject to re gu lat ion
by na ti o nal law.

Article 3

GENERAL PROVISIONS

1. Each Party shall take the ne ces sa ry le gis la ti ve,
re gu la to ry and ot her me a su res, and app rop ri a te
en for ce ment me a su res, to imp le ment the pro vi si ons of this
Pro to col.

2. The pro vi si ons of this Pro to col shall not af fect the
right of a Party to ma in ta in or int ro du ce a more ex ten si ve
or more pub licly ac ces sib le pol lu tant rele ase and trans fer
re gis ter than re qu i red by this Pro to col.

3. Each Party shall take the ne ces sa ry me a su res to
re qu i re that emp lo y e es of a fa ci lity and mem bers of the
pub lic who re port a vi o lat ion by a fa ci lity of na ti o nal laws
imp le men ting this Pro to col to pub lic aut ho ri ti es are not
pe na li zed, per se cu ted or ha ras sed by that fa ci lity or pub lic
aut ho ri ti es for the ir ac ti ons in re port ing the vi o lat ion.

4. In the imp le men ta ti on of this Pro to col, each Party
shall be gu i ded by the pre ca u ti o na ry app ro ach as set forth
in prin cip le 15 of the 1992 Rio Dec la ra ti on on
En vi ron ment and De ve lop ment.

5. To re du ce dup li ca ti ve re port ing, pol lu tant re le a se
and trans fer re gis ter sys tems may be in teg ra ted tot he
deg ree prac ti cab le with exis ting in for mat ion so ur ces such
as repo rting me cha nisms un der li cen ces oro pe ra ting
per mits.

6. Par ti es shall stri ve to achi e ve con ver gen ce among
na ti o nal pol lu tant re le a se and trans fer re gis ters.

Article 4

CORE ELEMENTS OF A POLLUTANT RELEASE 
AND TRANSFER REGISTER SYSTEM

In ac cor dan ce with this Pro to col, each Party shall
es tab lish and ma in ta in a pub licly ac ces sib le na ti o nal
pol lu tant re le a se and trans fer re gis ter that:

(a) Is fa ci lity-spe ci fic with res pect to re port ing on po int
so ur ces;

(b) Ac com mo da tes re port ing on dif fu se so ur ces;

(c) Is pol lu tant-spe ci fic or was te-spe ci fic, as
app rop ri a te;

(d) Is mul ti me dia, dis tin gu is hing among re le a ses to air,
land and wa ter;

(e) Inc lu des in for mat ion on trans fers;
(f) Is ba sed on man da to ry re port ing on a pe ri o dic ba sis;
(g) Inc lu des stan dar di zed and ti mely data, a li mi ted

num ber of stan dar di zed re port ing thres holds and li mi ted
pro vi si ons, if any, for con fi den ti a lity;

(h) Is co he rent and de sig ned to be user-fri endly and
pub licly ac ces sib le, inc lu ding in elect ro nic form;

(i) Al lows for pub lic par ti ci pa ti on in its de ve lop ment
and mo di fi ca ti on; and 

(j) Is a struc tu red, com pu te ri zed da ta ba se or se ve ral
lin ked da ta ba ses ma in ta i ned by the com pe tent aut ho rity.

Article 5

DESIGN AND STRUCTURE

1. Each Party shall en su re that the data held on the
re gis ter re fer red to in ar tic le 4 are pre sen ted in both
agg re ga ted and non-agg re ga ted forms, so that re le a ses and
trans fers can be se ar ched and iden ti fi ed ac cor ding to:

(a) Fa ci lity and its ge og rap hi cal lo ca ti on;
(b) Ac ti vity;
(c) Ow ner or ope ra tor, and, as app rop ri a te, com pany;
(d) Pol lu tant or was te, as app rop ri a te;
(e) Each of the en vi ron men tal me dia into which the

pol lu tant is re le a sed; and
(f) As spe ci fi ed in ar tic le 7, pa rag raph 5, the des ti na ti on

of the trans fer and, whe re app rop ri a te, the dis po sal or
re co ve ry ope rat ion for was te.

2. Each Party shall also en su re that the data can be
se ar ched and iden ti fi ed ac cor ding to tho se dif fu se so ur ces
which have been inc lu ded in the re gis ter.

3. Each Party shall de sign its re gis ter ta king into
ac co unt the pos si bi lity of its fut ure ex pan si on and en su ring 
that the re port ing data from at le ast the ten pre vi o us
re port ing ye ars are pub licly ac ces sib le.

4. The re gis ter shall be de sig ned for ma xi mum ease of
pub lic ac cess thro ugh elect ro nic me ans, such as the
In ter net. The de sign shall al low that, un der nor mal
ope rat ing con di ti ons, the in for mat ion on the re gis ter is
con ti nu o usly and im me di a tely ava i lab le thro ugh
elect ro nic me ans.

5. Each Party sho uld pro vi de links in its re gis ter to its
re le vant exis ting, pub licly ac ces sib le da ta ba ses on sub ject
matt ers re la ted to en vi ron men tal pro tec ti on.

6. Each Party shall pro vi de links in its re gis ter to the
pol lu tant re le a se and trans fer re gis ters of ot her Par ti es to
the Pro to col and, whe re fe a sib le, to tho se of ot her
co unt ri es.
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Article 6

SCOPE OF THE REGISTER

1. Each Party shall en su re that its re gis ter inc lu des the
in for mat ion on:

(a) Re le a ses of pol lu tants re qu i red to be re por ted un der
ar tic le 7, pa rag raph 2;

(b) Off-si te trans fers re qu i red to be repor ted un der
ar tic le 7, pa rag raph 2; and

(c) Re le a ses of pol lu tants from dif fu se so ur ces re qu i red
un der ar tic le 7, pa rag raph 4.

2. Ha ving as ses sed the ex pe ri en ce ga i ned from the
de ve lop ment of na ti o nal pol lu tant re le a se and trans fer
re gis ters and the imp le men ta ti on of this Pro to col, and
ta king into ac co unt re le vant in ter na ti o nal pro ces ses, the
Me e ting of the Par ti es shall re vi ew the re port ing
re qu i re ments un der this Pro to col and shall con si der the
fol lo wing is su es in its furt her de ve lop ment:

(a) Re vi si on of the ac ti vi ti es spe ci fi ed in an nex I;
(b) Re vi si on of the pol lu tants spe ci fi ed in an nex II;
(c) Re vi si on of the thres holds in an ne xes I and II; and
(d) Inc lu si on of ot her re le vant as pects such as

in for mat ion on on-si te trans fers, sto ra ge, the spe ci fi ca ti on
of re port ing re qu i re ments for dif fu se so ur ces or the
de ve lop ment of cri te ria for inc lu ding pol lu tants un der this
Pro to col.

Article 7

REPORTING REQUIREMENTS

1. Each Party shall eit her:
(a) Re qu i re the ow ner or the ope ra tor of each in di vi du al

fa ci lity wit hin its ju ris dic ti on that un der ta kes one or more
of the ac ti vi ti es spe ci fi ed in an nex I abo ve the app li cab le
ca pa city thres hold spe ci fi ed in an nex I, co lumn 1, and:

(i) Re le a ses any pol lu tant spe ci fi ed in an nex II in
qu an ti ti es ex ce e ding the app li cab le thres holds spe ci fi ed in
an nex II, co lumn 1;

(ii) Trans fers off-si te any pol lu tant spe ci fi ed in an nex II
in qu an ti ti es ex ce e ding the app li cab le thres hold spe ci fi ed
in an nex II, co lumn 2, whe re the Party has op ted for
pol lu tant -spe ci fic re port ing of trans fers pur su ant to
pa rag raph 5 (d);

(iii) Trans fers off-si te ha zar do us was te ex ce e ding 2 tons 
per year or ot her was te ex ce e ding 2,000 tons per year,
whe re the Party has op ted for was te -spe ci fic re port ing of
trans fers pur su ant to pa rag raph 5 (d); or

(iv) Trans fers off-si te any pol lu tant spe ci fi ed in an nex II 
in was te wa ter des ti ned for was te-wa ter tre at ment in
qu an ti ti es ex ce e ding the app li cab le thres hold spe ci fi ed in
an nex II, co lumn 1b;
to un der ta ke the ob li ga ti on im po sed on that ow ner or
ope ra tor pur su ant to pa rag raph 2; or

(b) Re qu i re the ow ner or the ope ra tor of each in di vi du al
fa ci lity wit hin its ju ris dic ti on that un der ta kes one or more
of the ac ti vi ti es spe ci fi ed in an nex I at or abo ve the
emp lo y ee thres hold spe ci fi ed in an nex I, co lumn 2, and
ma nu fac tu res, pro ces ses or uses any pol lu tant spe ci fi ed in
an nex II in qu an ti ti es ex ce e ding the app li cab le thres hold
spe ci fi ed in an nex II, co lumn 3, to un der ta ke the ob li ga ti on 
im po sed on that ow ner or ope ra tor pur su ant to
pa rag  raph 2.

2. Each Party shall re qu i re the ow ner or ope ra tor of a
fa ci lity re fer red to in pa rag raph 1 to sub mit the in for mat ion 
spe ci fi ed in pa rag raphs 5 and 6, and in ac cor dan ce with the 
re qu i re ments the re in, with res pect to tho se pol lu tants and
was tes for which thres holds were ex ce e ded.

3. In or der to achi e ve the ob jec ti ve of this Pro to col, a
Party may de ci de with res pect to a par ti cu lar pol lu tant to
apply eit her a re le a se thres hold or a ma nu fac tu re, pro cess
or use thres hold, pro vi ded that this inc re a ses the re le vant
in for mat ion on re le a ses or trans fers ava i lab le in its
re gis ter.

4. Each Party shall en su re that its com pe tent aut ho rity
col lects, or shall de sig na te one or more pub lic aut ho ri ti es
or com pe tent bo di es to col lect, the in for mat ion on re le a ses
of pol lu tants from dif fu se so ur ces spe ci fi ed in pa rag raphs
7 and 8, for inc lu si on in its re gis ter.

5. Each Party shall re qu i re the ow ners or ope ra tors of
the fa ci li ti es re qu i red to re port un der pa rag raph 2 to
comp le te and sub mit to its com pe tent aut ho rity, the
fol lo wing inf or ma ti on on a fa ci lity-spe ci fic ba sis:

(a) The name, stre et add ress, ge og rap hi cal lo ca ti on and
the ac ti vity or ac ti vi ti es of the re port ing fa ci lity, and the
name of the ow ner or ope ra tor, and, as app rop ri a te,
com pany;

(b) The name and nu me ri cal iden ti fi er of each pol lu tant
re qu i red to be re por ted pur su ant to pa rag raph 2;

(c) The amo unt of each pol lu tant re qu i red to be re por ted
pur su ant to pa rag raph 2 re le a sed from the fa ci lity to the
en vi ron ment in the re port ing year, both in agg re ga te and
ac cor ding to whet her the re le a se is to air, to wa ter or to
land, inc lu ding by un derg ro und in jec ti on;

(d) Eit her:

(i) The amo unt of each pol lu tant re qu i red to be re por ted
pur su ant to pa rag raph 2 that is trans fer red off-si te in the
re port ing year, dis tin gu is hing bet we en the amo unts
trans fer red for dis po sal and for re co ve ry, and the name and 
add ress of the fa ci lity re ce i ving the trans fer; or

(ii) The amo unt of was te re qu i red to be re por ted
pur su ant to pa rag raph 2 trans fer red off-si te in the re port ing 
year, dis tin gu is hing bet we en ha zar do us was te and ot her
was te, for any ope rat ions of re co ve ry or dis po sal,
in di ca ting res pec ti vely with ’R’ or ’D’ whet her the was te
is des ti ned for re co ve ry or dis po sal pur su ant to an nex III
and, for trans bo un da ry mo ve ments of ha zar do us was te, the 
name and add ress of the re co ve rer or dis po ser of the was te
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and the ac tu al re co ve ry or dis po sal site re ce i ving the
trans fer;

(e) The amo unt of each pol lu tant in was te wa ter
re qu i red to be re por ted pur su ant to pa rag raph 2 trans fer red
off-si te in the re port ing year; and 

(f) The type of met ho do logy used to de ri ve the
in for mat ion re fer red to in sub pa rag raphs (c) to
(e), ac cor ding to ar tic le 9, pa rag raph 2, in di ca ting whet her
the in for mat ion is ba sed on me a su re ment, cal cu la ti on or
est imat ion.

6. The in for mat ion re fer red to in pa rag raph 5 (c) to (e)
shall inc lu de in for mat ion on re le a ses and trans fers
re sul ting from ro u ti ne ac ti vi ti es and from ext ra or di na ry
events.

7. Each Party shall pre sent on its re gis ter, in an
ade qu a te spa ti al di sagg re ga ti on, the in for mat ion on
re le a ses of pol lu tants from dif fu se so ur ces for which that
Party de ter mi nes that data are be ing col lec ted by the
re le vant aut ho ri ti es and can be prac ti cably inc lu ded.
Whe re the Party de ter mi nes that no such data exist, it shall
take me a su res to ini ti a te re port ing on re le a ses of re le vant
pol lu tants from one or more dif fu se so ur ces in ac cor dan ce
with its na ti o nal pri o ri ti es.

8. The in for mat ion re fer red to in pa rag raph 7 shall
inc lu de in for mat ion on the type of met ho do logy used to
de ri ve the in for mat ion.

Article 8

REPORTING CYCLE

1. Each Party shall en su re that the in for mat ion re qu i red
to be in cor po ra ted in its re gis ter is pub licly ava i lab le,
com pi led and pre sen ted on the re gis ter by ca len dar year.
The re port ing year is the ca len dar year to which that
in for mat ion re la tes. For each Party, the first re port ing year
is the ca len dar year af ter the Pro to col en ters into for ce for
that Party. The re port ing re qu i red un der ar tic le 7 shall be
an nu al. Ho we ver, the se cond re port ing year may be the
se cond ca len dar year fol lo wing the first re port ing year.

2. Each Party that is not a re gi o nal eco no mic
in teg ra ti on or ga ni za ti on shall en su re that the in for mat ion
is in cor po ra ted into its re gis ter wit hin fif te en months from
the end of each re port ing year. Ho we ve r, the in for mat ion
for the first re port ing year shall be in cor po ra ted into its
re gis ter wit hin two ye ars from the end of that re port ing
year.

3. Each Party that is a re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti on shall en su re that the in for mat ion for a
par ti cu lar re port ing year is in cor po ra ted into its re gis ter six 
months af ter the Par ti es that are not re gi o nal eco no mic
in teg ra ti on or ga ni za ti ons are re qu i red to do so.

Article 9

DATA COLLECTION AND RECORD-KEEPING

1. Each Party shall re qu i re the ow ners or ope ra tors of
the fa ci li ti es sub ject to the re port ing re qu i re ments of
ar tic le 7 to col lect the data ne e ded to de ter mi ne, in
ac cor dan ce with pa rag raph 2 be low and with app rop ri a te
fre qu en cy, the fa ci lity’s re le a ses and off-si te trans fers
sub ject to re port ing un der ar tic le 7 and to keep ava i lab le
for the com pe tent aut ho ri ti es the re cords of the data from
which the re por ted in for mat ion was de ri ved for a pe ri od of
five ye ars, start ing from the end of the re port ing year
con cer ned. The se re cords shall also desc ri be the
met ho do logy used for data gat he ring.

2. Each Party shall re qu i re the ow ners or ope ra tors of
the fa ci li ti es sub ject to re port ing un der ar tic le 7 to use the
best ava i lab le in for mat ion, which may inc lu de mo ni tor ing
data, emis si on fac tors, mass ba lan ce equ a ti ons, in di rect
mo ni tor ing or ot her cal cu la ti ons, en gi ne e ring judg ments
and ot her met hods. Whe re app rop ri a te, this sho uld be done 
in ac cor dan ce with in ter na ti o nally app ro ved
met ho do lo gi es.

Article 10

QUALITY ASSESSMENT

1. Each Party shall re qu i re the ow ners or ope ra tors of
the fa ci li ti es sub ject to the re port ing re qu i re ments of
ar tic le 7, pa rag raph 1, to as su re the qu a lity of the
in for mat ion that they re port.

2. Each Party shall en su re that the data con ta i ned in its
re gis ter are sub ject to qu a lity as sess ment by the com pe tent
aut ho rity, in par ti cu lar as to the ir comp le te ness,
con sis ten cy and cre di bi lity, ta king into ac co unt any
gu i de li nes that may be de ve lo ped by the Me e ting of the
Par ti es.

Article 11

PUBLIC ACCESS TO INFORMATION

1. Each Party shall en su re pub lic ac cess to in for mat ion
con ta i ned in its pol lu tant re le a se and trans fer re gis ter,
wit ho ut an in ter est ha ving to be sta ted, and ac cor ding to
the pro vi si ons of this Pro to col, pri ma rily by en su ring that
its re gis ter pro vi des for di rect elect ro nic ac cess thro ugh
pub lic te le com mu ni ca ti ons net works.

2. Whe re the in for mat ion con ta i ned in its re gis ter is not
ea sily pub licly ac ces sib le by di rect elect ro nic me ans, each
Party shall en su re that its com pe tent aut ho rity upon
re qu est pro vi des that in for mat ion by any ot her ef fec ti ve
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me ans, as soon as pos sib le and at the la test wit hin one
month af ter the re qu est has been sub mit ted.

3. Sub ject to pa rag raph 4, each Party shall en su re that
ac cess to in for mat ion con ta i ned in its re gis ter is free of
char ge.

4. Each Party may al low its com pe tent aut ho rity to
make a char ge for rep ro du cing and ma i ling the spe ci fic
in for mat ion re fer red to in pa rag raph 2, but such char ge
shall not ex ce ed a re a so nab le amo unt.

5. Whe re the in for mat ion con ta i ned in its re gis ter is not
ea sily pub licly ac ces sib le by di rect elect ro nic me ans, each
Party shall fa ci li ta te elect ro nic ac cess to its re gis ter in
pub licly ac ces sib le lo ca ti ons, for examp le in pub lic
lib ra ri es, of fi ces of lo cal aut ho ri ti es or ot her app rop ri a te
places.

Article 12

CONFIDENTIALITY

1. Each Party may aut ho ri ze the com pe tent aut ho rity to
keep in for mat ion held on the re gis ter con fi den ti al whe re
pub lic disc lo su re of that in for mat ion wo uld ad ver sely
af fect:

(a) In ter na ti o nal re lat ions, na ti o nal de fen ce or pub lic
se cu rity;

(b) The co ur se of jus ti ce, the abi lity of a per son to
re ce i ve a fair tri al or the abi lity of a pub lic aut ho rity to
con duct an en qu i ry of a cri mi nal or dis cip li na ry na tu re;

(c) The con fi den ti a lity of com mer ci al and in dust ri al
in for mat ion, whe re such conf iden ti a lity isp ro tec ted by
law in or der to pro tect a le gi ti ma te eco no mic in ter est;

(d) In tel lec tu al pro perty rights; or
(e) The con fi den ti a lity of per so nal data and/or fi les

re lat ing to a na tu ral per son if that per son has not con sen ted
to the disc lo su re of the in for mat ion to the pub lic, whe re
such con fi den ti a lity is pro vi ded fo rin na ti o nal law.

The afo re men ti o ned gro unds for con fi den ti a lity shall be 
in terp re ted in a rest ric ti ve way, ta king into ac co unt the
pub lic in ter est ser ved by disc lo su re and whet her the
in for mat ion re la tes to re le a ses into the en vi ron ment.

2. Wit hin the fra me work of pa rag raph 1 (c), any
in for mat ion on re le a ses which is re le vant for the pro tec ti on 
of the en vi ron ment shall be con si de red for disc lo su re
ac cor ding to na ti o nal law.

3. Whe ne ver in for mat ion is kept con fi den ti al
ac cor ding to pa rag raph 1, the re gis ter shall in di ca te what
type of in for mat ion has been with held, thro ugh, for
examp le, pro vi ding ge ne ric che mi cal in for mat ion if
pos sib le, and for what re a son it has been with held.

Article 13

PUBLIC PARTICIPATION IN THE DEVELOPMENT
OF NATIONAL POLLUTANT RELEASE 

AND TRANSFER REGISTERS

1. Each Party shall en su re app rop ri a te op por tu ni ti es for 
pub lic par ti ci pa ti on in the de ve lop ment of its na ti o nal
pol lu tant re le a se and trans fer re gis ter, wit hin the
fra me work of its na ti o nal law.

2. For the pur po se of pa rag raph 1, each Party shall
pro vi de the op por tu nity for free pub lic ac cess to the
in for mat ion on the pro po sed me a su res con cer ning the
de ve lop ment of its na ti o nal pol lu tant re le a se and trans fer
re gis ter and for the sub mis si on of any com ments,
in for mat ion, analy ses or opi ni ons that are re le vant to the
de ci si on-ma king pro cess, and the re le vant aut ho rity shall
take due ac co unt of such pub lic in put.

3. Each Party shall en su re that, when a de ci si on to
es tab lish or sig ni fi cantly chan ge its re gis ter has been
ta ken, in for mat ion on the de ci si on and the con si de ra ti ons
on which it is ba sed are made pub licly ava i lab le in a ti mely 
man ner.

Article 14

ACCESS TO JUSTICE

1. Each Party shall, wit hin the fra me work of its na ti o nal
le gis la ti on, en su re that any per son who con si ders that his or
her re qu est for in for mat ion un der ar tic le 11, pa rag raph 2,
has been ig no red, wrong fully re fu sed, whet her in part or in
full, ina de qu a tely ans we red, or ot her wi se no t de alt with in
ac cor dan ce with the pro vi si ons of that pa rag raph has ac cess
to a re vi ew pro ce du re be fo re a co urt of law or anot her
in de pen dent and im par ti al body es tab lis hed by law.

2. The re qu i re ments in pa rag raph 1 are wit ho ut
pre ju di ce to the res pec ti ve rights and ob li ga ti ons of Par ti es 
un der exis ting tre a ti es app li cab le bet we en them de al ing
with the sub ject mat ter of this ar tic le.

Article 15

CAPACITY-BUILDING

1. Each Party shall pro mo te pub lic awa re ness of its
pol lu tant re le a se and trans fer re gis ter, and shall en su re that 
as sis tan ce and gu i dan ce are pro vi ded in ac ces sing its
re gis ter and in un ders tan ding and using the in for mat ion
con ta i ned in it.
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2. Each Party sho uld pro vi de ade qu a te
ca pa city-bu il ding for and gu i dan ce to the res pon sib le
aut ho ri ti es and bo di es to as sist them in car ry ing out the ir
du ti es un der this Pro to col.

Article 16

INTERNATIONAL COOPERATION

1. The Par ti es shall, as app rop ri a te, co o pe ra te and as sist 
each ot her:

(a) In in ter na ti o nal ac ti ons in sup port of the ob jec ti ves
of this Pro to col;

(b) On the ba sis of mu tu al ag re e ment bet we en the
Par ti es con cer ned, in imp le men ting na ti o nal sys tems in
pur su an ce of this Pro to col;

(c) In sha ring in for mat ion un der this Pro to col on
re le a ses and trans fers wit hin bor der are as; and

(d) In sha ring in for mat ion un der this Pro to col
con cer ning trans fers among Par ti es.

2. The Par ti es shall en co u ra ge co o pe ra ti on among each
ot her and with re le vant in ter na ti o nal or ga ni za ti ons, as
app rop ri a te, to pro mo te:

(a) Pub lic awa re ness at the in ter na ti o nal le vel;
(b) The trans fer of tech no logy; and
(c) The pro vi si on of tech ni cal as sis tan ce to Par ti es that

are de ve lo ping co unt ri es and Par ti es with eco no mi es in
tran si ti on in matt ers re lat ing to this Pro to col.

Article 17

MEETING OF THE PARTIES

1. A Me e ting of the Par ti es is he re by es tab lis hed. Its
first ses si on shall be con ve ned no la ter than two ye ars af ter
the ent ry into for ce of this Pro to col. The re af ter, or di na ry
ses si ons of the Me e ting of the Par ti es shall be held
se qu en ti ally with or pa ral lel to ordi nary me e tings of the
Par ti es to the Con ven ti on, un less ot her wi se de ci ded by the
Par ti es to this Pro to col. The Me e ting of the Par ti es shall
hold an ext ra or di na ry ses si on if it so de ci des in the co ur se
of an or di na ry ses si on or at the writ ten re qu est of any Party
pro vi ded that, wit hin six months of it be ing com mu ni ca ted
by the Exe cu ti ve Sec re ta ry of the Eco no mic Com mis si on
for Eu ro pe to all Par ti es, the said re qu est is sup por ted by at
le ast one third of the se Parties.

2. The Me e ting of the Par ti es shall keep un der
con ti nu o us re vi ew the imp le men ta ti on and de ve lop ment
of this Pro to col on the ba sis of re gu lar re port ing by the
Par ti es and, with this pur po se in mind, shall:

(a) Re vi ew the de ve lop ment of pol lu tant re le a se and
trans fer re gis ters, and pro mo te the ir prog res si ve
strengt he ning and con ver gen ce;

(b) Es tab lish gu i de li nes fa ci li ta ting re port ing by the
Par ti es to it, be a ring in mind the need to avo id dup li ca ti on
of ef fort in this re gard;

(c) Es tab lish a pro gram me of work;

(d) Con si der and, whe re app rop ri a te, adopt me a su res to
strengt hen in ter na ti o nal co o pe ra ti on in ac cor dan ce with
ar tic le 16;

(e) Es tab lish such sub si di a ry bo di es as it de ems
ne ces sa ry;

(f) Con si der and adopt pro po sals for such amend ments
to this Pro to col and its an ne xes as are de e med ne ces sa ry for 
the pur po ses of this Pro to col, in ac cor dan ce with the
pro vi si ons of ar tic le 20;

(g) At its first ses si on, con si der and by con sen sus adopt
ru les of pro ce du re for its ses si ons and tho se of its
sub si di a ry bo di es, ta king into ac co unt any rul es of
pro ce du re adop ted by the Me e ting of the Par ti es to the
Con ven ti on;

(h) Con si der es tab lis hing fi nan ci al ar ran ge ments by
con sen sus and tech ni cal as sis tan ce me cha nisms to
fa ci li ta te the imp le men ta ti on of this Pro to col;

(i) Seek, whe re app rop ri a te, the ser vi ces of ot her
re le vant in ter na ti o nal bo di es in the achi e ve ment of the
ob jec ti ves of this Pro to col; and

(j) Con si der and take any ad di ti o nal ac ti on that may be
re qu i red to furt her the ob jec ti ves of this Pro to col, such as
the adop ti on of gu i de li nes and re com men da ti ons which
pro mo te its imp le men ta ti on.

3. The Me e ting of the Par ti es shall fa ci li ta te the
ex chan ge of in for mat ion on the ex pe ri en ce ga i ned in
re port ing trans fers using the pol lu tant-spe ci fic and
was te-spe ci fic app ro a ches, and shall re vi ew
tha tex pe ri en ce in or der to in ves ti ga te the pos si bi lity of
con ver gen ce bet we en the two app ro a ches, ta king into
ac co unt the pub lic in ter est in in for mat ion in ac cor dan ce
with ar tic le 1 and the ove rall ef fec ti ve ness of na ti o nal
pol lu tant re le a se and trans fer registers.

4. The Uni ted Na ti ons, its spe ci a li zed agen ci es and the
In ter na ti o nal Ato mic Energy Agen cy, as well as any Sta te
or re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on en tit led
un der ar tic le 24 to sign this Pro to col but which is not a
Party to it, and any in ter go vern men tal or ga ni za ti on
qu a li fi ed in the fi elds to which the Pro to col re la tes, shall
be en tit led to par ti ci pa te as ob ser vers in the ses si ons of the
Me e ting of the Par ti es. The ir ad mis si on and par ti ci pa ti on
shall be sub ject to the ru les of pro ce du re adop ted by the
Me e ting of the Par ti es.

5. Any non-go vern men tal or ga ni za ti on qu a li fi ed in the
fi elds to which this Pro to col re la tes which has in for med
the Exe cu ti ve Sec re ta ry of the Eco no mic Com mis si on for
Eu ro pe of its wish to be rep re sen ted at a ses si on of the
Me e ting of the Par ti es shall be en tit led to par ti ci pa te as an
ob ser ver un less one third of the Par ti es pre sent at the
ses si on ra i se ob jec ti ons. The ir ad mis si on and par ti ci pa ti on 
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shall be sub ject to the ru les of pro ce du re adop ted by the
Me e ting of the Par ti es.

Article 18

RIGHT TO VOTE

1. Ex cept as pro vi ded for in pa rag raph 2, each Party to
this Pro to col shall have one vote.

2. Re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti ons, in
matt ers wit hin the ir com pe ten ce, shall exer ci se the ir right
to vote with a num ber of vo tes equ al to the num ber of the ir
mem ber Sta tes which are Par ti es. Such or ga ni za ti ons shall
not exer ci se the ir right to vote if the ir mem ber Sta tes
exer ci se the irs, and vice ver sa.

Article 19

ANNEXES

An ne xes to this Pro to col shall form an in teg ral part
the re of and, un less exp ressly pro vi ded ot her wi se, a
re fe ren ce to this Pro to col cons ti tu tes at the same time a
re fe ren ce to any an ne xes the re to.

Article 20

AMENDMENTS

1. Any Party may pro po se amend ments to this
Pro to col.

2. Pro po sals for amend ments to this Pro to col shall be
con si de red at a ses si on of the Me e ting of the Par ti es.

3. Any pro po sed amend ment to this Pro to col shall be
sub mit ted in wri ting to the sec re ta ri at, which shall
com mu ni ca te it at le ast six months be fo re the ses si on at
which it is pro po sed for adop ti on to all Par ti es, to ot her
Sta tes and re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti ons
that have con sen ted to be bo und by the Pro to col and for
which it has not yet en te red into for ce and to Sig na to ri es.

4. The Par ti es shall make eve ry ef fort to re ach
ag re e ment on any pro po sed amend ment to this Pro to col by 
con sen sus. If all ef forts at con sen sus have been ex ha us ted,
and no ag re e ment re a ched, the amend ment shall as a last
re sort be adop ted by a three-fo urths ma jo rity vote of the
Par ti es pre sent and vo ting at the ses si on.

5. For the pur po ses of this ar tic le, „Par ti es pre sent and
vo ting” me ans Par ti es pre sent and cas ting an af fir ma ti ve or 
ne ga ti ve vote.

6. Any amend ment to this Pro to col adop ted in
ac cor dan ce with pa rag raph 4 shall be com mu ni ca ted by

the sec re ta ri at to the De po si ta ry, who shall cir cu la te it to
all Par ti es, to ot her Sta tes and re gi o nal eco no mic
in teg ra ti on or ga ni za ti ons that have con sen ted to be bo und
by the Pro to col and for which it has not yet en te red into
for ce and to Sig na to ri es.

7. An amend ment, ot her than one to an an nex, shall
en ter into for ce for tho se Par ti es ha ving ra ti fi ed, ac cep ted
or app ro ved it on the ni ne ti eth day af ter the date of re ce ipt
by the De po si ta ry of the inst ru ments of ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val by at le ast three fo urths of tho se
which were Par ti es at the time of its adop ti on. The re af ter it
shall en ter into for ce for any ot her Party on the ni ne ti eth
day af ter that Party de po sits its inst ru ment of ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val of the amend ment.

8. In the case of an amend ment to an an nex, a Party that
does not ac cept such an amend ment shall so no ti fy the
De po si ta ry in wri ting wit hin twel ve months from the date
of its cir cu la ti on by the De po si ta ry. The De po si ta ry shall
wit ho ut de lay in form all Par ti es of any such no ti fi ca ti on
re ce i ved. A Party may at any time withd raw a no ti fi ca ti on
of non-ac cep tan ce, whe re u pon the amend ment to an an nex 
shall en ter into for ce for that Party.

9. On the ex pi ry of twel ve months from the date of its
cir cu la ti on by the De po si ta ry as pro vi ded for in pa rag raph 6, 
an amend ment to an an nex shall en ter into for ce for tho se
Par ti es which have not sub mit ted a no ti fi ca ti on to the
De po si ta ry in ac cor dan ce with pa rag raph 8, pro vi ded that,
at that time, not more t han one third of tho se which were
Par ti es at the time of the adop ti on of the amend ment have
sub mit ted such a no ti fi ca ti on.

10. If an amend ment to an an nex is di rectly re la ted to an 
amend ment to this Pro to col, it shall not en ter into for ce
un til such time as the amend ment to this Pro to col en ters
into for ce.

Article 21

SECRETARIAT

The Exe cu ti ve Sec re ta ry of the Eco no mic Com mis si on
for Eu ro pe shall car ry out the fol lo wing sec re ta ri at
func ti ons for this Pro to col:

(a) The pre pa rat ion and ser vi cing of the ses si ons of the
Me e ting of the Par ti es;

(b) The trans mis si on to the Par ti es of re ports and ot her
in for mat ion re ce i ved in ac cor dan ce with the pro vi si ons of
this Pro to col;

(c) The re port ing to the Me e ting of the Par ti es on the
ac ti vi ti es of the sec re ta ri at; and

(d) Such ot her func ti ons as may be de ter mi ned by the
Me e ting of the Par ti es on the ba sis of ava i lab le re so ur ces.
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Article 22

REVIEW OF COMPLIANCE

At its first ses si on, the Me e ting of the Par ti es shall by
con sen sus es tab lish co o pe ra ti ve pro cedu res and
ins ti tu ti o nal ar ran ge ments of a non-ju di ci al,
non-ad ver sa ri al and con sul ta ti ve na tu re to as sess and
pro mo te comp li an ce with the pro vi si ons of this Pro to col
and to add ress ca ses of non-comp li an ce. In es tab lis hing
the se pro ce du res and ar ran ge ments, the Me e ting of the
Par ti es shall con si der, in ter alia, whet her to al low for
in for mat ion to be re ce i ved from mem bers of the pub lic on
matt ers re la ted to this Pro to col.

Article 23

SETTLEMENT OF DISPUTES

1. If a dis pu te ari ses bet we en two or more Par ti es abo ut
the in terp re ta ti on or app li ca ti on of this Pro to col, they shall
seek a so lu ti on by ne go ti a ti on or by any ot her pe a ce ful
me ans of dis pu te sett le ment ac cep tab le to the par ti es to the
dis pu te.

2. When sig ning, ra ti fy ing, ac cep ting, app ro ving or
ac ce ding to this Pro to col, or at any time the re af ter, a Sta te
may dec la re in wri ting to the De po si ta ry that, for a dis pu te
not re sol ved in ac cor dan ce with pa rag raph 1, it ac cepts one 
or both of the fol lo wing me ans of dis pu te sett le ment as
com pul so ry in re lat ion to any Party ac cep ting the same
ob li ga ti on:

(a) Sub mis si on of the dis pu te to the In ter na ti o nal Co urt
of Jus ti ce;

(b) Ar bit ra ti on in ac cor dan ce with the pro ce du re set out
in an nex IV.

A re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on may
make a dec la ra ti on with like ef fect in re lat ion to ar bit ra ti on 
in ac cor dan ce with the pro ce du res re fer red to in
sub pa rag raph (b).

3. If the par ti es to the dis pu te have ac cep ted both me ans 
of dis pu te sett le ment re fer red to in pa rag raph 2, the dis pu te 
may be sub mit ted only to the In ter na ti o nal Co urt of
Jus ti ce, un less the par ti es to the dis pu te ag ree ot her wi se.

Article 24

SIGNATURE

This Pro to col shall be open for sig na tu re at Kiev
(Uk ra i ne) from 21 to 23 May 2003 on the oc ca si on of the
fifth Mi nis te ri al Con fe ren ce „En vi ron ment for Eu ro pe,”
and the re af ter at Uni ted Na ti ons He ad qu ar ters in New
York un til 31 De cem ber 2003, by all Sta tes which are
mem bers of the Uni ted Na ti ons and by re gi o nal eco no mic
in teg ra ti on or ga ni za ti ons cons ti tu ted by so ve re ign Sta tes
mem bers of the Uni ted Na ti ons to which the ir mem ber
Sta tes have trans fer red com pe ten ce over matt ers go ver ned

by this Pro to col, inc lu ding the com pe ten ce to en ter into
tre a ti es in res pect of the se matters.

Article 25

DEPOSITARY

The Sec re ta ry-Ge ne ral of the Uni ted Na ti ons shall act as 
the De po si ta ry of this Pro to col.

Article 26

RATIFICATION, ACCEPTANCE, APPROVAL 
AND ACCESSION

1. This Pro to col shall be sub ject to ra ti fi ca ti on,
ac cep tan ce or app ro val by sig na to ry Sta tes and re gi o nal
eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti ons re fer red to in
ar tic le 24.

2. This Pro to col shall be open for ac ces si on as from
1 Ja nu a ry 2004 by the Sta tes and re gi o nal eco no mic
in teg ra ti on or ga ni za ti ons re fer red to in ar tic le 24.

3. Any re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on
re fer red to in ar tic le 24 which be co mes a Party wit ho ut any 
of its mem ber Sta tes be ing a Party shall be bo und by all the
ob li ga ti ons un der this Pro to col. If one or more mem ber
Sta tes of such an or ga ni za ti on is a Party, the or ga ni za ti on
and its mem ber Sta tes shall de ci de on the ir res pec ti ve
res pon si bi li ti es for the per for man ce of the ir ob li ga ti ons
un der this Pro to col. In such ca ses, the or ga ni za ti on and the
mem ber Sta tes shall not be en tit led to exer ci se rights un der 
this Pro to col con cur rently.

4. In the ir inst ru ments of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on, the re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti ons re fer red to in ar tic le 24 shall dec la re the
ex tent of the ir com pe ten ce with res pect to the matt ers
go ver ned by this Pro to col. The se or ga ni za ti ons shall also
in form the De po si ta ry of any subs tan ti al mo di fi ca ti ons to
the ex tent of the ir com pe ten ce.

Article 27

ENTRY INTO FORCE

1. This Pro to col shall en ter into for ce on the ni ne ti eth
day af ter the date of de po sit of the six te enth inst ru ment of
ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val or ac ces si on.

2. For the pur po ses of pa rag raph 1, any inst ru ment
de po si ted by a re gi o nal eco no mic in teg ra ti on or ga ni za ti on
shall not be co un ted as ad di ti o nal to tho se de po si ted by the
Sta tes mem bers of such an or ga ni za ti on.

3. For each Sta te or re gi o nal eco no mic in teg ra ti on
or ga ni za ti on which ra ti fi es, ac cepts or app ro ves this
Pro to col or ac ce des the re to af ter the de po sit of the
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six te enth inst ru ment of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce, app ro val
or ac ces si on, the Pro to col shall en ter into for ce on the nine
ti eth day af ter the date of de po sit by such Sta te or
or ga ni za ti on of its inst ru ment of ra ti fi ca ti on, ac cep tan ce,
app ro val or ac ces si on.

Article 28

RESERVATIONS

No re ser va ti ons may be made to this Pro to col.

Article 29

WITHDRAWAL

At any time af ter three ye ars from the date on which this
Pro to col has come into for ce with res pect to a Party, that

Party may withd raw from the Pro to col by gi ving writ ten
no ti fi ca ti on to the De po si ta ry. Any such withd ra wal shall
take ef fect on the ni ne ti eth day af ter the date of its re ce ipt
by the De po si ta ry.

Article 30

AUTHENTIC TEXTS

The ori gi nal of this Pro to col, of which the Eng lish,
French and Rus si an texts are equ ally aut hen tic, shall be
de po si ted with the Sec re ta ry-Ge ne ral of the Uni ted
Na ti ons.

IN WITNESS WHEREOF the un der sig ned, be ing duly
aut ho ri zed the re to, have sig ned this Pro to col.

DONE at Kiev, this twenty-first day of May, two
tho u sand and three.
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Annex I

ACTIVITIES

No. Ac ti vity
Ca pa city thres hold

(co lumn 1)
Emp lo y ee thres hold

(co lumn 2)

1.        Energy sec tor
(a) Mi ne ral oil and gas re fi ne ri es * 10 emp lo y e es
(b) Ins tal la ti ons for ga si fi ca ti on and li qu e fac ti on *
(c) Ther mal po wer sta ti ons and ot her com bus ti on ins tal la ti ons With a heat in put of 

50 me ga watts (MW)
(d) Coke ovens *
(e) Coal rol ling mills With a ca pa city of

1 ton per hour 1
(f) Ins tal la ti ons for the ma nu fac tu re of coal pro ducts and so lid

smo ke less fuel
*

2.        Pro duc ti on and pro ces sing of me tals
(a) Me tal ore (inc lu ding sulp hi de ore) ro as ting or sin te ring

ins tal la ti ons
* 10 emp lo y e es

(b) Ins tal la ti ons for the pro duc ti on of pig iron or ste el (pri ma ry or
se con da ry mel ting) inc lu ding con ti nu o us cas ting

With a ca pa city of
2.5 tons per hour

(c) Ins tal la ti ons for the pro ces sing of fer ro us me tals:
(i) Hot-rol ling mills

(ii) Smit he ri es with ham mers

(iii) App li ca ti on of pro tec ti ve fu sed me tal co ats

With a ca pa city of 20 tons
of cru de ste el 
With an energy of 
50 ki lo jo u les per ham mer,
whe re the ca lo ri fic po wer
used ex ce eds 20 MW 
With an in put of 2 tons of
cru de ste el per hour

(d) Fer ro us me tal fo und ri es With a pro duc ti on ca pa city
of 20 tons per day

(e) Ins tal la ti ons:
(i) For the pro duc ti on of non -fer ro us cru de me tals from ore,
con cent ra tes or se con da ry raw ma te ri als by me tal lur gi cal,
che mi cal or elect roly tic pro ces ses

*

(ii) For the smel ting, inc lu ding the al lo y ing, of non – fer ro us
me tals, inc lu ding re co ve red pro ducts
(re fi ning, fo und ry cas ting, etc.)

With a mel ting ca pa city of 4 
tons per day for lead and
cad mi um or 20 tons per day 
for all ot her me tals

(f) Ins tal la ti ons for sur fa ce tre at ment of me tals and plas tic
ma te ri als using an elect roly tic or che mi cal pro cess

Whe re the vo lu me oft he
tre at ment vats equ als 30 m3



No. Ac ti vity
Ca pa city thres hold

(co lumn 1)
Emp lo y ee thres hold

(co lumn 2)

3.        Mi ne ral in dust ry
(a) Un derg ro und mi ning and re la ted ope rat ions * 10 emp lo y e es
(b) Open cast mi ning Whe re the sur fa ce of the

area be ing mi ned equ als 
25 hec ta res

(c) Ins tal la ti ons for the pro duc ti on of: 10 emp lo y e es
(i) Ce ment clin ker in ro ta ry kilns

(ii) Lime in ro ta ry kilns

(iii) Ce ment clin ker or lime in ot her fur na ces

With a pro duc ti on ca pa city
of 500 tons per day
With a pro duc ti onca pa city
ex ce e ding 50 tons per day
With a pro duc ti on ca pa city
of 50 tons per day

(d) Ins tal la ti ons for the pro duc ti on of as bes tos and the ma nu fac tu re
of as bes tos -ba sed pro ducts

*

(e) Ins tal la ti ons for the ma nu fac tu re of glass, inc lu ding glass fib re With a mel ting ca pa city of
20 tons per day

(f) Ins tal la ti ons for mel ting mi ne ral subs tan ces, inc lu ding the
pro duc ti on of mi ne ral fib res

With a mel ting ca pa city of
20 tons per day

(g) Ins tal la ti ons for the ma nu fac tu re of ce ra mic pro ducts by fi ring,
in par ti cu lar ro o fing ti les, bricks, ref rac to ry bricks, ti les,
sto ne wa re or por ce la in

With a pro duc ti on ca pa city
of 75 tons per day, or with a 
kiln ca pa city of 4 m3 and
with a set ting den sity per
kiln of 300 kg/m3

4.        Che mi cal in dust ry
(a) Che mi cal ins tal la ti ons for the pro duc ti on on an in dust ri al sca le

of ba sic or ga nic che mi cals, such as: 
* 10 emp lo y e es

(i) Simp le hyd ro car bons (li ne ar or cyc lic, sa tu ra ted or
un sa tu ra ted, alip ha tic or aro ma tic)
(ii) Oxy gen-con ta i ning hyd ro car bons such as al co hols,
al de hy des, ke to nes, car bo xy lic acids, est ers, ace ta tes, et hers,
per oxi des, epo xy re sins
(iii) Sulp hu ro us hyd ro car bons
(iv) Nit ro ge no us hyd ro car bons such as ami nes, ami des, nit ro us
com po unds, nit ro com po unds or nit ra te com po unds, nit ri le s,
cy a na tes, iso cy a na tes
(v) Phosp ho rus -con ta i ning hyd ro car bons
(vi) Ha lo ge nic hyd ro car bons
(vii) Or ga no me tal lic com po unds
(viii) Ba sic plas tic ma te ri als (poly mers, synt he tic fib res and
cel lu lo se-ba sed fib res)
(ix) Synt he tic rub bers
(x) Dyes and pig ments
(xi) Sur fa ce-ac ti ve agents and sur fac tants

(b) Che mi cal ins tal la ti ons for the pro duc ti on on an in dust ri als ca le
of ba sic inor ga nic che mi cals, such as:
(i) Ga ses, such as am mo nia, chlo ri ne or hyd ro gen chlo ri de,
flu o ri ne or hyd ro gen flu o ri de, car bon oxi des, sulp hur
com po unds, nit ro gen oxi des, hyd ro gen, sulp hur di oxi de,
car bonyl chlo ri de
(ii) Acids, such as chro mic acid, hyd rof lu o ric acid, phosp ho ric
acid, nit ric acid, hyd roch lo ric acid, sulp hu ric acid, ole um,
sulp hu ro us acids
(iii) Ba ses, such as am mo ni um hyd ro xi de, po tas si um hyd ro xi de, 
so di um hyd ro xi de
(iv) Salts, such as am mo ni um chlo ri de, po tas si um chlo ra te,
po tas si um car bo na te, so di um car bo na te, per bo ra te, sil ver nit ra te
(v) Non-me tals, me tal oxi des or ot her inor ga nic com po unds
such as calc ium car bi de, si li con, si li con car bi de

(c) Che mi cal ins tal la ti ons for the pro duc ti on on an in dust ri al sca le
of phosp ho ro us-, nit ro gen- or po tas si um ba sed fer ti li zers (simp le 
or com po und fer ti li zers)

*
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No. Ac ti vity
Ca pa city thres hold

(co lumn 1)
Emp lo y ee thres hold

(co lumn 2)

(d) Che mi cal ins tal la ti ons for the pro duc ti on on an in dust ri al sca le
of ba sic plant he alth pro ducts and of bi o ci des

* 10 emp lo y e es

(e) Ins tal la ti ons using a che mi cal or bi o lo gi cal pro cess for the
pro duc ti on on an in dust ri al sca le of ba sic phar ma ce u ti cal
pro ducts

*

(f) Is tal la ti on for the pro duc ti on on an in dust ri al sca le of exp lo si ves 
and py ro tech nic pro ducts

*

5.        Was te and was te-wa ter ma na ge ment

(a) Ins tal la ti ons for the in ci ne ra ti on, py roly sis, re co ve ry, che mi cal
tre at ment or land fil ling of ha zar do us was te

Re ce i ving 10 tons per day 10 emp lo y e es

(b) Ins tal la ti ons for the in ci ne ra ti on of mu ni ci pal was te With a ca pa city of 3 tons
per hour

(c) Ins tal la ti ons for the dis po sal of non -ha zar do us was te With a ca pa city of 50 tons
per day

(d) Land fills (exc lu ding land fills of inert was te) Re ce i ving 10 tons per day
or with a to tal ca pa city of
25,000 tons

(e) Ins tal la ti ons for the dis po sal or re cyc ling of ani mal car cas ses
and ani mal was te

With a tre at ment ca pa city of 
10 tons per day

(f) Mu ni ci pal was te -wa ter tre at ment plants With a ca pa city of 
100,000 po pu la ti on
equ i va lents

(g) In de pen dently ope ra ted in dust ri al was te -wa ter tre at ment plants
which ser ve one or more ac ti vi ti es of this an nex

With a ca pa city of 
10,000 m3 per day

6.        Pa per and wood pro duc ti on and pro ces sing

(a) In dust ri al plants for the pro duc ti on of pulp from tim ber or
si mi lar fib ro us ma te ri als

* 10 emp lo y e es

(b) In dust ri al plants for the pro duc ti on of pa per and bo ard and ot her 
pri ma ry wood pro ducts (such as chip bo ard, fib re bo ard and
plywo od)

With a pro duc ti on ca pa city
of 20 tons per day

(c) In dust ri al plants for the p re ser va ti on of wood and wood
pro ducts with che mi cals

With a pro duc ti on ca pa city
of 50 m3 per day

7.        In ten si ve li ves tock pro duc ti on and aqu a cul tu re

(a) Ins tal la ti ons for the in ten si ve re a ring of po ult ry or pigs (i) With 40,000 pla ces for
po ult ry
(ii) 2 With 2,000 pla ces for
pro duc ti on pigs (over 30 kg)
(iii) With 750 pla ces for
sows

10 emp lo y e es

(b) In ten si ve aqu a cul tu re 1,000 tons of fish and
shell fish per year

8.        Ani mal and ve ge tab le pro ducts from the food and be ve ra ge sec tor

(a) Sla ugh ter ho u ses With a car cass pro duc ti on
ca pa city of 50 tons per day

10 emp lo y e es

(b) Tre at ment and pro ces sing in ten ded for the pro duc ti on of food
and be ve ra ge pro ducts from:
(i) Ani mal raw ma te ri als (ot her than milk)

(ii) Ve ge tab le raw ma te ri als

With a fi nis hed pro duct
pro duc ti on ca pa city of 
75 tons per day
With a fi nis hed pro duct
pro duc ti on ca pa city of 
300 tons per day (ave ra ge
va lue on a qu ar terly ba sis)

(c) Tre at ment and pro ces sing of milk With a ca pa city to re ce i ve
200 tons of milk per day
(ave ra ge va lue on an an nu al 
ba sis)

10 emp lo y e es
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No. Ac ti vity
Ca pa city thres hold

(co lumn 1)
Emp lo y ee thres hold

(co lumn 2)

9.        Ot her ac ti vi ti es
(a) Plants for the pret re at ment (ope rat ions such as was hing,

ble a ching, mer ce ri za ti on) or dy e ing of fib res or tex ti les
With a tre at ment ca pa city of 
10 tons per day

10 emp lo y e es

(b) Plants for the tan ning of hi des and skins With a tre at ment ca pa city of 
12 tons of fi nis hed pro duct
per day

(c) Ins tal la ti ons for the sur fa ce tre at ment of subs tan ces, ob jects or
pro ducts using or ga nic sol vents, in par ti cu lar for dres sing,
prin ting, co a ting, deg re a sing, wa terp ro o fing, si zing, pa in ting,
cle a ning or imp reg na ting

With a con sump ti on
ca pa city of 150 kg per hour
or 200 tons per year

(d) Ins tal la ti ons for the pro duc ti on of car bon (hard-burnt coal) or
elect rog rap hi te by me ans of in ci ne ra ti on or grap hi ti za ti on

*

(e) Ins tal la ti ons for the bu il ding of, and pa in ting or re mo val of pa int 
from ships

With a ca pa city for ships
100 m long

Exp la na to ry no tes:
Co lumn 1 con ta ins the ca pa city thres holds re fer red to ar tic le 7, pa rag raph 1 (a).
An as te risk (*) in di ca tes that no ca pa city thres hold is app li cab le (all fa ci li ti es are sub ject to re port ing).
Co lumn 2 con ta ins the emp lo y ee thres hold re fer red to in ar tic le 7, pa rag raph 1 (b).
„10 emp lo y e es” me ans the equ i va lent of 10 full-ti me emp lo y e es.

Annex II

POLLUTANTS

No CAS num ber Pol lu tant

Thres hold for re le a ses
(co lumn 1)

Thres hold for
off-si te trans fers

of pol lu tants
(co lumn 2)

Ma nu fac tu re,
pro cess or use

thes hold 
(co lumn 3)

to air
(co lumn 1a)

to wa ter
(co lumn 1b)

to land
(co lumn 1c)

kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year

1 74-82-8 Met ha ne (CH4) 100 000 – – – *
2 630-08-0 Car bon mon oxi de (CO) 500 000 – – – *
3 124-38-9 Car bon di oxi de (CO2) 100 mil li on – – – *
4 Hyd ro-flu o ro car bons

(HFCs)
100 – – – *

5 10024-97-2 Nit ro us oxi de (N2O) 10 000 – – – *
6 7664-41-7 Am mo nia (NH3) 10 000 – – – 10 000
7 Non-met ha ne vo la ti le

or ga nic com po unds
(NMVOC)

100 000 – – – *

8   Nit ro gen oxi des
(NOx/NO2)

100 000 – – – *

9   Perf lu o ro car bons (PFCs) 100 – – – *
10 2551-62-4 Sulp hur hexaf lu o ri de 

(SF6) 
 50 – – – *

11   Sulp hur oxi des (SOx/SO2) 150 000  * – – – *
12 To tal nit ro gen – 50 000 50 000 10 000 10 000
13 To tal phosp ho rus – 5 000 5 000 10 000 10 000
14 Hyd roch lo rof lu o ro car bons

(HCFCs)
1 – – 100 10 000

15 Hyd roch lo rof lu o ro car bons
(HCFCs)

1 – – 100 10 000

16 Ha lons 1 – – 100 10 000
17 7440-38-2 Ar se nic and com po unds

(as As) 
20 5 5 50 50

18 7440-43-9 Cad mi um and com po unds
(as Cd)

10 5 5 5 5

19 7440-47-3 Chro mi um and com po unds 
(as Cr)

100 50 50 200 10 000

20 7440-50-8 Cop per and com po unds (as 
Cu)

100 50 50 500 10 000
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No CAS num ber Pol lu tant

Thres hold for re le a ses
(co lumn 1)

Thres hold for
off-si te trans fers

of pol lu tants
(co lumn 2)

Ma nu fac tu re,
pro cess or use

thes hold 
(co lumn 3)

to air
(co lumn 1a)

to wa ter
(co lumn 1b)

to land
(co lumn 1c)

kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year

21 7439-97-6 Mer cu ry and com po unds
(as Hg)

10 1 1 5 5

22 7440-02-0 Nic kel and com po unds 
(as Ni)

50 20 20 500 10 000

23 7439-92-1 Lead and com po unds 
(as Pb)

200 20 20 50 50

24 7440-66-6 Zinc and com po unds 
(as Zn)

200 100 100 1 000 10 000

25 15972-60-8 Alach lor – 1 1 5 10 000
26 309-00-2 Ald rin 1 1 1 1 1
27 1912-24-9 At ra zi ne – 1 1 5 10 000
28 57-74-9 Chlor da ne 1 1 1 1 1
29 143-50-0 Chlor de co ne 1 1 1 1 1
30 470-90-6 Chlor fen vinp hos – 1 1 5 10 000
31 85535-84-8 Chlo ro -al ka nes, C10–C13 – 1 1 10 10 000
32 2921-88-2 Chlor py ri fos – 1 1 5 10 000
33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1
34 107-06-2 1,2-dich lo ro et ha ne (EDC) 1 000 10 10 100 10 000
35 75-09-2 Dich lo ro met ha ne (DCM) 1 000 10 10 100 10 000
36 60-57-1 Di eld rin 1 1 1 1 1
37 330-54-1 Di uron – 1 1 5 10 000
38 115-29-7 En do sulp han – 1 1 5 10 000
39 72-20-8 End rin 1 1 1 1 1
40 Ha lo ge na ted or ga nic

com po unds (as AOX)
– 1 000 1 000 1 000 10 000

41 76-44-8 Hep tach lor 1 1 1 1 1
42 118-74-1 He xach lo ro ben zene

(HCB)
10 1 1 1 5

43 87-68-3 He xach lo ro bu ta di e ne
(HCBD)

– 1 1 5 10 000

44 608-73-1 1,2,3,4,5,6-he xach lo ro cyc -
lo he xa ne

10 1 1 1 10

45 58-89-9 Lin da ne 1 1 1 1 1
46 2385-85-5 Mi rex 1 1 1 1 1
47 PCDD+PCDF

(di oxins+fu rans) (as Teq)
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

48 608-93-5 Pen tach lo ro ben ze ne 1 1 1 5 50
49 87-86-5 Pen tach lo rop he nol (PCP) 10   1 1 5 10 000
50 1336-36-3 Polych lo ri na ted 

bip henyls (PCBs)
0,1 0,1 0,1 1 50

51 122-34-9 Si ma zi ne – 1 1 5 10 000
52 127-18-4 Tet rach lo ro et hy le ne (PER) 2 000 – – 1 000 10 000
53 56-23-5 Tet rach lo ro met ha ne

(TCM)
100 – – 1 000 10 000

54 12002-48-1 Trich lo ro ben ze nes (TCBs) 10 – – 1 000 10 000
55 71-55-6 1,1,1-trich lo ro et ha ne 100 – – 1 000 10 000
56 79-34-5 1,1,2,2-tet rach lo ro et ha ne 50 – – 1 000 10 000
57 79-01-6 Trich lo ro et hy le ne 200 – – 1 000 10 000
58 67-66-3 Trich lo ro met ha ne 500 – – 1 000 10 000
59 8001-35-2 To xap he ne 1 1 1 1 1
60 75-01-4 Vinyl chlo ri de 1 000 10 10 100 10 000
61 120-12-7 Anth ra ce ne 50 1 1 50 50
62 71-43-2 Ben ze ne 1 000 200

(as BTEX)a)
200
(as BTEX)a)

2000
(as BTEX)a)

10 000

63 Bro mi na ted dip heny let hers 
(PBDE)

– 1 1 5 10 000
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No CAS num ber Pol lu tant

Thres hold for re le a ses
(co lumn 1)

Thres hold for
off-si te trans fers

of pol lu tants
(co lumn 2)

Ma nu fac tu re,
pro cess or use

thes hold 
(co lumn 3)

to air
(co lumn 1a)

to wa ter
(co lumn 1b)

to land
(co lumn 1c)

kg/year kg/year kg/year kg/year kg/year

64 Nonylp he nol et ho xy la tes
(NP/NPEs) and re la ted
subs tan ces

– 1 1 5 10 000

65 100-41-4 Et hyl ben ze ne – 200
(as BTEX)a)

200
(as BTEX)a)

2000
(as BTEX)a)

10 000

66 75-21-8 Et hy le ne o xide 1 000 10 10 100 10 000
67 34123-59-6 Isop ro tu ron – 1 1 5 10 000
68 91-20-3 Napht ha le ne 100 10 10 100 10 000
69 Or ga no tin com po unds

(as to tal Sn)
– 50 50 50 10 000

70 117-81-7 Di-(2-et hyl he xyl)
phtha la te (DEHP)

10 1 1 100 10 000

71 108-95-2 Phe nols (as to tal C) – 20 20 200 10 000
72 Poly cyc lic aro ma tic

hyd ro car bons (PAHs)b)
50 5 5 50 50

73 108-88-3 To lu e ne – 200
(as BTEX)a)

200
(as BTEX)a)

2000
(as BTEX)a)

10 000

74 Tri butyl tin and com po unds – 1 1 5 10 000
75 Trip henyl tin and

com po unds
– 1 1 5 10 000

76 To tal or ga nic car bon
(TOC) (as to tal C or
COD/3)

– 50 000 – – **

77 1582-09-8 Trif lu ra lin – 1 1 5 10 000
78 1330-20-7 Xy le nes – 200

(as BTEX)a)
200
(as BTEX)a)

200
(as BTEX)a)

10 000

79 Chlo ri des (as tot al Cl) – 2 mil li on 2 mil li on 2 mil li on 10 000c)

80 Chlo ri ne and inor ga nic
com po unds (as HCl)

10 000 – – – 10 000

81 1332-21-4 As bes tos 1 1 1 10 10 000
82 Cy a ni des (as to tal CN) – 50 50 500 10 000
83 Fluo ri des (as to tal F) – 2 000 2 000 10 000 10 000c)

84 Flu o ri ne and inor ga nic
com po unds (as HF)

5 000 – – – 10 000

85 74-90-8 Hyd ro gen cy a ni de (HCN) 200 – – – 10 000
86 Par ti cu la te mat ter ( PM10) 50 000 – – – *

Exp la na to ry no tes:
The CAS num ber of the pol lu tant me ans the pre ci se iden ti fi er in Che mi cal Abst racts Ser vi ce.
Co lumn 1 con ta ins the thres holds re fer red to in ar tic le 7, pa rag raph 1 (a)(i) and (iv). If the thres holdn a gi ven sub-co lumn (air, wa ter or land) is ex ce e ded, re -

port ing of re le a ses or, for pol lu tants in was te wa ter es ti ned for was te-wa ter tre at ment, trans fers to the en vi ron men tal me di um re fer red to in that sub-co lumn is
equ i red with res pect to the fa ci lity in qu es ti on, for tho se Par ti es which have op ted for a sys tem of re port ing ur su ant to ar tic le 7, pa rag raph 1 (a).

Co lumn 2 con ta ins the thres holds re fer red to in ar tic le 7, pa rag raph 1 (a)(ii). If the thres hold in this co umn is ex ce e ded for a gi ven pol lu tant, re port ing of the
off-si te trans fer of that pol lu tant is re qu i red with es pect to the fa ci lity in qu es ti on, for tho se Par ti es which have op ted for a sys tem of re port ing pur su ant to rtic le 7,
pa rag raph 1 (a)(ii).

Co lumn 3 con ta ins the thres holds re fer red to in ar tic le 7, pa rag raph (1)(b). If the thres hold in this co lumn is ex ce e ded for a gi ven pol lu tant, re port ing of the
re le a ses and off-si te trans fers of that pol lu tant is equ i red with res pect to the fa ci lity in qu es ti on, for tho se Par ti es which have op ted for a sys tem of re port ing ur -
su ant to ar tic le 7, pa rag raph 1 (b).

A hyp hen (–) in di ca tes that the pa ra me ter in qu es ti on does not trig ger a re port ing re qu i re ment.
An as te risk (*) in di ca tes that, for this pol lu tant, the re le a se thres hold in co lumn (1)(a) is to be used at her than a ma nu fac tu re, pro cess or use thres hold.
A do ub le as te risk (**) in di ca tes that, for this pol lu tant, the re le a se thres hold in co lumn (1)(b) is to be sed rat her than a ma nu fac tu re, pro cess or use thres hold.

Fo ot no tes:
a) Sing le pol lu tants are to be re por ted if the thres hold for BTEX (the sum pa ra me ter of ben ze ne, olu e ne, et hyl ben ze ne, xy le ne) is ex ce e ded.
b) Poly cyc lic aro ma tic hyd ro car bons (PAHs) are to be me a su red as ben zo(a)py re ne (50-32-8), enzo(b)flu o rant he ne (205-99-2), ben zo(k)flu o rant he ne

(207-08-9), in de no(1,2,3-cd)py re ne (193-39-5) (de ri ved rom the Pro to col on Per sis tent Or ga nic Pol lu tants to the Con ven ti on on Long-ran ge Trans bo un da ry
Air Pol lu ti on).

c) As inor ga nic com po unds.
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Annex III

PART A

DISPOSAL OPERATIONS (‘D’)

– De po sit into or onto land (e.g. land fill)
– Land tre at ment (e.g. bi o deg ra da ti on of li qu id or

sludgy dis cards in so ils)
– Deep in jec ti on (e.g. in jec ti on of pum pab le dis cards

into wells, salt do mes or na tu rally oc cur ring epo si to ri es)
– Sur fa ce im po und ment (e.g. pla ce ment of li qu id or

slud ge dis cards into pits, ponds or la go ons)
– Spe ci ally en gi ne e red land fill (e.g. pla ce ment into

li ned disc re te cells which are cap ped and iso la ted rom one
anot her and the en vi ron ment)

– Re le a se into a wa ter body ex cept seas/oce ans
– Re le a se into seas/oce ans inc lu ding sea-bed in ser ti on
– Bi o lo gi cal tre at ment not spe ci fi ed el sew he re in this

an nex which re sults in fi nal com po unds or ix tu res which
are dis car ded by me ans of any of the ope rat ions spe ci fi ed
in this part

– Phy si co-che mi cal tre at ment not spe ci fi ed el sew he re
in this an nex which re sults in fi nal com po unds or ix tu res
which are dis car ded by me ans of any of the ope rat ions
spe ci fi ed in this part (e.g. eva po ra ti on, ry ing, cal ci na ti on,
ne ut ra li za ti on, pre ci pi ta ti on)

– In ci ne ra ti on on land
– In ci ne ra ti on at sea
– Per ma nent sto ra ge (e.g. emp la ce ment of con ta i ners in 

a mine)
– Blen ding or mi xing pri or to sub mis si on to any of the

ope rat ions spe ci fi ed in this part
– Re pac ka ging pri or to sub mis si on to any of the

ope rat ions spe ci fi ed in this part
– Sto ra ge pen ding any of the ope rat ions spe ci fi ed in

this part

PART B

RECOVERY OPERATIONS (‘R’)

– Use as a fuel (ot her than in di rect in ci ne ra ti on) or
ot her me ans to ge ne ra te energy

– Sol vent rec la ma ti on/re ge ne ra ti on
– Re cyc ling/rec la ma ti on of or ga nic subs tan ces which

are not used as sol vents
– Re cyc ling/rec la ma ti on of me tals and me tal

com po unds
– Re cyc ling/rec la ma ti on of ot her inor ga nic ma te ri als
– Re ge ne ra ti on of acids or ba ses
– Re co ve ry of com po nents used for pol lu ti on

aba te ment
– Re co ve ry of com po nents from ca talysts

– Used oil re-re fi ning or ot her re u ses of pre vi o usly
used oil

– Land tre at ment re sul ting in be ne fit to ag ri cul tu re or
eco lo gi cal imp ro ve ment

– Uses of re si du al ma te ri als ob ta i ned from any of the
re co ve ry ope rat ions spe ci fi ed abo ve in this part

– Ex chan ge of was tes for sub mis si on to any of the
re co ve ry ope rat ions spe ci fi ed abo ve in this part

– Ac cu mu la ti on of ma te ri al in ten ded for any ope rat ion
spe ci fi ed in this part

Annex IV

ARBITRATION

1. In the event of a dis pu te be ing sub mit ted for
ar bit ra ti on pur su ant to ar tic le 23, pa rag raph 2, of this
ro to col, a party or par ti es shall no ti fy the ot her party or
par ti es to the dis pu te by dip lo ma tic me ans as well s the
sec re ta ri at of the sub ject mat ter of ar bit ra ti on and in di ca te,
in par ti cu lar, the ar tic les of this Pro to col hose
in terp re ta ti on or app li ca ti on is at is sue. The sec re ta ri at
shall for ward the in for mat ion re ce i ved to all ar ti es to this
Pro to col.

2. The ar bit ral tri bu nal shall con sist of three mem bers.
Both the cla i mant party or par ti es and the ot her party or
par ti es to the dis pu te shall ap po int an ar bit ra tor, and the
two ar bit ra tors so ap po in ted shall de sig na te by com mon
ag re e ment the third ar bit ra tor, who shall be the pre si dent
of the ar bit ral tri bu nal. The lat ter shall not be a na ti o nal of
one of the par ti es to the dis pu te, nor have his or her usu al
pla ce of re si den ce in the ter ri to ry of one of the se par ti es,
nor be emp lo y ed by any of them, nor have de alt with the
case in any ot her ca pa city.

3. If the pre si dent of the ar bit ral tri bu nal has not been
de sig na ted wit hin two months of the ap po int ment of the
se cond ar bit ra tor, the Exe cu ti ve Sec re ta ry of the Eco no mic 
Com mis si on for Eu ro pe shall, at the re qu est of eit her party
to the dis pu te, de sig na te the pre si dent wit hin a furt her two
-month pe ri od. 

4. If one of the par ti es to the dis pu te does not ap po int an 
ar bit ra tor wit hin two months of the no ti fi ca ti on re fer red to
in pa rag raph 1, the ot her party may so in form the
Exe cu ti ve Sec re ta ry of the Eco no mic Com mis si on for
Eu ro pe, who shall de sig na te the pre si dent of the ar bit ral
tri bu nal wit hin a furt her two-month pe ri od. Upon
de sig na ti on, the pre si dent of the ar bit ral tri bu nal shall
re qu est the party which has not ap po in ted an ar bit ra tor to
do so wit hin two months. If it fa ils to do so wit hin that
pe ri od, the pre si dent shall so in form the Exe cu ti ve
Sec re ta ry of the Eco no mic Com mis si on for Eu ro pe, who
shall make this ap po int ment wit hin a furt her two -month
pe ri od.
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5. The ar bit ral tri bu nal shall ren der its de ci si on in
ac cor dan ce with in ter na ti o nal law and the pro vi si ons of
this Pro to col.

6. Any ar bit ral tri bu nal cons ti tu ted un der the
pro vi si ons set out in this an nex shall draw up its own ru les
of pro ce du re.

7. The de ci si ons of the ar bit ral tri bu nal, both on
pro ce du re and on subs tan ce, shall be ta ken by ma jo rity
vote of its mem bers.

8. The tri bu nal may take all app rop ri a te me a su res to
es tab lish the facts.

9. The par ti es to the dis pu te shall fa ci li ta te the work of
the ar bit ral tri bu nal and, in par ti cu lar, using all me ans at
the ir dis po sal, shall: 

(a) Pro vi de it with all re le vant do cu ments, fa ci li ti es and
in for mat ion;

(b) Enab le it, whe re ne ces sa ry, to call wit nes ses or
ex perts and re ce i ve the ir evi den ce.

10. The par ti es and the ar bit ra tors shall pro tect the
con fi den ti a lity of any in for mat ion that they re ce i ve in
con fi den ce du ring the pro ce e dings of the ar bit ral tri bu nal.

11. The ar bit ral tri bu nal may, at the re qu est of one of
the par ti es, re com mend in te rim me a su res of pro tec ti on.

12. If one of the par ti es to the dis pu te does not ap pe ar
be fo re the ar bit ral tri bu nal or fa ils to de fend its case, the
ot her party may re qu est the tri bu nal to con ti nue the
pro ce e dings and to ren der its fi nal de ci si on. Ab sen ce of a
party or fa i lu re of a party to de fend its case shall not
cons ti tu te a bar to the pro ce e dings. Be fo re ren de ring its
fi nal de ci si on, the ar bitr al tri bu nal must sa tis fy it self that
the cla im is well fo un ded in fact and law.

13. The ar bit ral tri bu nal may hear and de ter mi ne
co un terc la ims ari sing di rectly out of the sub ject mat ter of
the dis pu te.

14. Un less the ar bit ral tri bu nal de ter mi nes ot her wi se
be ca u se of the par ti cu lar cir cums tan ces of the case, the
ex pen ses of the tri bu nal, inc lu ding the re mu ne ra ti on of its
mem bers, shall be bor ne by the par ti es to the dis pu te in
equ al sha res. The tri bu nal shall keep a re cord of all its
ex pen ses, and shall fur nish a fi nal sta te ment the re of to the
par ti es.

15. Any Party to this Pro to col which has an in ter est of a 
le gal na tu re in the sub ject mat ter of the dis pu te, and which
may be af fec ted by a de ci si on in the case, may in ter ve ne in
the pro ce e dings with the con sent of the tri bu nal.

16. The ar bit ral tri bu nal shall ren der its award wit hin
five months of the date on which it is es tab lis hed, un less it
finds it ne ces sa ry to ex tend the time li mit for a pe ri od
which sho uld not ex ce ed five months.

17. The award of the ar bit ral tri bu nal shall be
ac com pa ni ed by a sta te ment of re a sons. It shall be fi nal
and bin ding upon all par ti es to the dis pu te. The award will
be trans mit ted by the ar bit ral tri bu nal to the par ti es to the
dis pu te and to the sec re ta ri at. The sec re ta ri at will for ward
the in for mat ion re ce i ved to all Par ti es to this Pro to col.

18. Any dis pu te which may ari se bet we en the par ti es
con cer ning the in terp re ta ti on or exe cu ti on of the award
may be sub mit ted by eit her party to the ar bit ral tri bu nal
which made the awar d or, if the lat ter can not be se i zed
the re of, to anot her tri bu nal cons ti tu ted for this pur po se in
the same man ner as the first.”

„Jegyzõkönyv
a szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási

nyilvántartásokról

E jegy zõ könyv ré szes fe lei,
em lé kez tet ve az 1998. évi a kör nye ze ti ügyek ben az in -

for má ci ó hoz  való hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön -
tés ho za tal ban tör té nõ rész vé te lé rõl és az igazságszolgál -
tatáshoz  való jog biz to sí tá sá ról  szóló egyez mény (az Aar -
hu si Egyez mény) 5. cik ke (9) be kez dé sé re és 10. cik ke
(2) be kez dé sé re,

fel is mer ve, hogy a szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és
-szál lí tá si nyil ván tar tá sok fon tos me cha niz must je len te -
nek a vál la la tok fe le lõs ség re von ha tó sá gá nak fo ko zá sa, a
szennye zés csök ken té se és a fenn tart ha tó fej lõ dés elõ moz -
dí tá sa szem pont já ból az Aar hu si Egyez mény ré szes fe le i -
nek elsõ ta lál ko zó ján el fo ga dott luc cai nyi lat ko zat ban
meg ál la pí tot tak sze rint,

te kin tet tel az 1992. évi a kör nye zet rõl és a fej lõ dés rõl
 szóló riói nyi lat ko zat 10. alap el vé re,

te kin tet tel ugyan csak az Egye sült Nem ze tek 1992. évi,
a kör nye zet rõl és a fej lõ dés rõl  szóló kon fe ren ci á ján el fo -
ga dott alap el vek re és kö te le zett ség vál la lá sok ra, kü lö nö -
sen az „Agen da 21” 19. fe je ze té nek ren del ke zé se i re,

tu do má sul véve az „Agen da 21” To váb bi Al kal ma zá sá -
nak Prog ram ját, amely az Egye sült Nem ze tek Köz gyû lé sé -
nek ti zen ki len ce dik rend kí vü li ülé sén ke rült el fo ga dás ra
1997-ben, és amely fel hív – töb bek kö zött – a nem ze ti ka -
pa ci tá sok és ké pes sé gek nö ve lé sé re az in for má ció gyûj tés,
fel dol go zás és ter jesz tés te kin te té ben, an nak ér de ké ben,
hogy le he tõ vé vál jon a nyil vá nos hoz zá fé rés a kör nye ze ti
kér dé sek re vo nat ko zó in for má ci ók hoz a meg fe le lõ esz kö -
zö kön ke resz tül,

te kin tet tel a 2002. évi Fenn tart ha tó Fej lõ dé si Vi -
lág-csúcs ta lál ko zó vég re haj tá si ter vé re, amely szor gal -
maz za a ko he rens, in teg rált in for má ció ki ala kí tá sát a ké -
mi ai anya gok ról, mint pél dá ul a nem ze ti szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá so kon ke resz -
tül,

figye lembe véve a ké mi ai biz ton ság gal fog lal ko zó kor -
mány kö zi fó rum mun ká ját, kü lö nö sen a 2000. évi, a ké -
miai biz ton ság ról  szóló ba hi ai nyi lat ko za tot, a 2000. év
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utá ni cse lek vé si pri o ri tá so kat és a szennye zõ anyag-ki bo -
csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá si/emisszi ós jegy zék ak -
ció ter vet,

figye lembe véve ugyan csak a ké mi ai anya gok meg fe le -
lõ ke ze lé sé nek szer ve ze tek kö zöt ti prog ram ja ke re té ben
vég zett te vé keny sé ge ket,

figye lembe véve to váb bá a Gaz da sá gi Együtt mû kö dé si
és Fej lesz té si Szer ve zet mun ká ját, kü lö nö sen a szennye zõ -
anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá sok al kal ma -
zá sá ról  szóló ta ná csi aján lá sát, amely ben a Ta nács fel hív ja 
a tag or szá go kat, hogy hoz zák lét re és te gyék nyil vá no san
el ér he tõ vé a nem ze ti szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál -
lí tá si nyil ván tar tá so kat,

az zal a kí ván ság gal, hogy egy olyan me cha niz must biz -
to sít sa nak, amely hoz zá já rul a je len le gi és a jö võ be ni ge -
ne rá ci ók min den tag já nak azon jo gá hoz, hogy egész sé gé -
nek és jó lé té nek meg fe le lõ kör nye zet ben él jen, a nyil vá no -
san hoz zá fér he tõ kör nye ze ti in for má ci ós rend sze rek ki fej -
lesz té sé nek biz to sí tá sán ke resz tül,

az zal a kí ván ság gal is, hogy biz to sít sák, hogy az ilyen
rend sze rek ki fej lesz té sé nél figye lembe ve szik a fenn tart -
ha tó fej lõ dés hez hoz zá já ru ló el ve ket, úgy mint az 1992.
évi, a kör nye zet rõl és a fej lõ dés rõl  szóló riói nyi lat ko zat
15. alap el vé ben meg ha tá ro zott elõ vi gyá za tos sá gi meg kö -
ze lí tést,

fel is mer ve az össze füg gést a meg fe le lõ kör nye ze ti in -
for má ci ós rend sze rek és az Aar hu si Egyez mény ben fog lalt 
jo gok gya kor lá sa kö zött,

meg ál la pít va az együtt mû kö dés szük sé ges sé gét a
szennye zõ anya gok ra és hul la dé kok ra vo nat ko zó más
nem zet kö zi kez de mé nye zé sek kel, be le ért ve a 2001. évi, a
kör nye zet ben tar tó san meg ma ra dó szer ves szennye zõ
anya gok ról  szóló stock hol mi egyez ményt és az 1989. évi,
a ve szé lyes hul la dé kok ha tá ron ke resz tü li szál lí tá sá nak el -
len õr zé sé rõl és ár tal mat la ní tá sá ról  szóló bá ze li egyez -
ményt,

fel is mer ve, hogy az ipa ri üze mek üze mel te té sé bõl és
egyéb for rá sok ból szár ma zó szennye zés és hul la dék
mennyi sé gé nek mi ni ma li zá lá sá ra irá nyu ló in teg rált meg -
kö ze lí tés cél ki tû zé se i nek ma gas szin tû vé del met kell biz -
to sí ta ni uk a kör nye zet egé sze szá má ra, a fenn tart ha tó és
kör nye ze ti leg meg fe le lõ fej lõ dés felé kell vin ni ük, és vé -
de ni ük kell a je len le gi és a jö võ be ni ge ne rá ci ók egész sé -
gét,

meg gyõ zõd ve a szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí -
tá si nyil ván tar tá sok – mint a kör nye ze ti tel je sít mény ja ví -
tá sa elõ moz dí tá sá ra, és a kö zös sé gek be ki bo csá tott, va la -
mint az azok ba és az azo kon ke resz tül szál lí tott szennye zõ
anya gok ra vo nat ko zó in for má ci ók hoz  való nyil vá nos hoz -
zá fé rés biz to sí tá sá ra szol gá ló, va la mint a kor mány za tok
ál tal a tren dek nyo mon kö ve té sé re, a szennye zés csök ken -
té sé ben el ért elõ re ha la dás be mu ta tá sá ra, bi zo nyos nem zet -
kö zi meg ál la po dá sok nak  való meg fe le lés el len õr zé sé re, a
pri o ri tá sok meg ha tá ro zá sá ra és a kör nye ze ti po li ti ká kon és 
prog ra mo kon ke resz tül el ért elõ re ha la dás ér té ke lé sé re
hasz nált költ ség ha té kony esz kö zök – ér té ké rõl,

az zal a hit tel, hogy a szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és
-szál lí tá si nyil ván tar tá sok kéz zel fog ha tó elõ nyö ket hoz -
hat nak az ipar szá má ra a szennye zõ anya gok ja ví tott ke ze -
lé se ré vén,

meg ál la pít va a szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá -
si nyil ván tar tá sok ada ta i nak az egész ség ügyi, kör nye ze ti,
de mog rá fi ai, gaz da sá gi és egyéb tí pu sú vo nat ko zó in for -
má ci ók kal kom bi nál tan, a po ten ci á lis prob lé mák jobb
meg ér té se, a ké nyes pon tok azo no sí tá sa, meg elõ zõ és koc -
ká zat csök ken tõ in téz ke dé sek meg té te le, va la mint a kör -
nye zet gaz dál ko dá si pri o ri tá sok meg ha tá ro zá sa cél já ból
tör té nõ fel hasz ná lá sá nak le he tõ sé ge it,

fel is mer ve az azo no sí tott vagy azo no sít ha tó ter mé sze tes 
sze mé lyek ma gán éle te vé del mé nek je len tõ sé gét a
szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá sok -
nak be je len tett in for má ci ók fel dol go zá sa so rán az adat vé -
de lem mel kap cso la tos vo nat ko zó nem zet kö zi szab vá -
nyok nak meg fele lõen,

fel is mer ve ugyan csak a je len tõ sé gét a nem zet kö zi leg
kom pa ti bi lis szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si
nyil ván tar tá si rend sze rek ki fej lesz té sé nek az ada tok
össze ha son lít ha tó sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben,

meg ál la pít va, hogy az Egye sült Nem ze tek Eu ró pai Gaz -
da sá gi Bi zott sá gá nak sok tag ál la ma, az Eu ró pai Kö zös ség
és az Észak-Ame ri kai Sza bad ke res ke del mi Meg ál la po dás
ré szes fe lei tesz nek azért, hogy kü lön bö zõ for rá sok ból
ada to kat gyûjt se nek a szennye zõ anyag-ki bo csá tá sok ról és
-szál lí tá sok ról, és hogy eze ket az ada to kat nyil vá no san el -
ér he tõ vé te gyék, és fel is mer ve kü lö nö sen, hogy ezen a te -
rü le ten bi zo nyos or szá gok hosszú és ér té kes ta pasz ta lat tal
ren del kez nek,

figye lembe véve a lé te zõ ki bo csá tá si nyil ván tar tá sok -
ban al kal ma zott el té rõ meg kö ze lí té si mó do kat és az is mét -
lé sek el ke rü lé sé nek szük sé ges sé gét, és így fel is mer ve,
hogy bi zo nyos fokú ru gal mas ság ra van szük ség,

sür get ve a nem ze ti szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és
-szál lí tá si nyil ván tar tá sok prog resszív ki ala kí tá sát,

sür get ve a kap cso lat meg te rem té sét a nem ze ti szennye -
zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá sok és a
nyil vá nos ér dek lõ dés re szá mot tar tó egyéb ki bo csá tá sok ra
vo nat ko zó in for má ci ós rend sze rek kö zött,

meg ál la pod tak a kö vet ke zõk ben:

1. cikk

Célkitûzés

E jegy zõ könyv cél ki tû zé se az in for má ci ók hoz  való
nyil vá nos hoz zá fé rés nö ve lé se a ko he rens, in teg rált, or szá -
gos szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar -
tá sok nak (PRTR-ek nek) az e jegy zõ könyv ren del ke zé se i -
nek meg fele lõen tör té nõ lét re ho zá sa ré vén, ami elõ se gít -
he ti a nyil vá nos ság kör nye zet vé de lem mel kap cso la tos
dön tés ho za tal ban  való rész vé te lét, va la mint hoz zá já rul hat
a kör nye zet szennye zés meg elõ zé sé hez és csök ken té sé hez.
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2. cikk

Fogalommeghatározások

E jegy zõ könyv al kal ma zá sá ban:
1. ,,fél”: ha a szö veg más ként nem jel zi, egy ál lam vagy 

egy – a 24. cikk ben em lí tett – re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá -
ci ós szer ve zet, amely a jegy zõ köny vet ma gá ra néz ve kö te -
le zõ en el fo gad ta, és amely vo nat ko zá sá ban a jegy zõ könyv 
ha tá lyos;

2. ,,egyez mény”: a kör nye ze ti ügyek ben az in for má ci ó -
hoz  való hoz zá fé rés rõl, a nyil vá nos ság nak a dön tés ho za -
tal ban tör té nõ rész vé te lé rõl és az igaz ság szol gál ta tás hoz
 való jog biz to sí tá sá ról  szóló egyez mény, kelt Aar hus ban,
Dá ni á ban, 1998. jú ni us 25-én;

3. ,,nyil vá nos ság”: egy vagy több ter mé sze tes vagy
jogi sze mély, és – a nem ze ti jog sza bá lyok kal vagy gya kor -
lat tal össz hang ban – azok tár su lá sai, szer ve ze tei vagy cso -
port jai;

4. ,,üzem”: ugyan azon a te lep he lyen vagy szom szé dos
te lep he lye ken lévõ egy vagy több lé te sít mény, ame lye ket
ugyan az a ter mé sze tes vagy jogi sze mély tu laj do nol vagy
üze mel tet;

5. ,,ille té kes ha tó ság”: a nem ze ti ha tó ság vagy ha tó sá -
gok, vagy bár mely más – az adott fél ál tal a nem ze ti
szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá si
rend szer ke ze lé sé re ki je lölt – ille té kes szerv vagy szer vek;

6. ,,szennye zõ anyag”: va la mely anyag vagy anya gok
egy cso port ja, amely ká ros le het a kör nye zet re vagy az em -
be ri egész ség re tu laj don sá gai és a kör nye zet be tör té nõ ki -
ju tá sa kö vet kez té ben;

7. ,,ki bo csá tás”: a szennye zõ anya gok kör nye zet be tör -
té nõ ki ju tá sa va la mi lyen – akár szán dé kos akár bal eset bõl
szár ma zó, akár ru tin sze rû akár nem ru tin sze rû – em be ri te -
vé keny ség ered mé nye kép pen, be le ért ve a ki öm lést, ki su -
gár zást, be ve ze tést, vissza saj to lást, el he lye zést vagy le ra -
kást, akár vég sõ szenny víz tisz tí tás sal nem ren del ke zõ csa -
tor na há ló za ton ke resz tül;

8. ,,el szál lí tás a te lep hely rõl”: az ár tal mat la ní tás ra vagy 
hasz no sí tás ra szánt hul la dék nak és a szenny víz tisz tí tás ra
szánt szenny víz ben lévõ szennye zõ anya gok nak az üzem
ha tá rán túl ra tör té nõ szál lí tá sa;

9. ,,dif fúz for rá sok”: sok ki sebb vagy el szórt for rás,
ame lyek bõl a szennye zõ anya gok a föld ta ni kö zeg be, a le -
ve gõ be vagy a víz be ke rül het nek ki bo csá tás ra, ame lyek e
kör nye ze ti ele mek re gya ko rolt együt tes ha tá sa je len tõs le -
het, és ame lyek ese té ben nem prak ti kus a je len té sek be -
gyûj té se egye di leg min den egyes for rás ból;

10. a „nem ze ti” és az „or szá gos” ki fe je zés – azon fe lek
jegy zõ könyv sze rin ti kö te le zett sé ge i nek vo nat ko zá sá ban,
ame lyek re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek – a
szó ban for gó ré gi ó ra vo nat ko zik, el té rõ jel zés hi á nyá ban;

11. ,,hul la dék”: olyan anya gok vagy tár gyak, ame lye -
ket:

a) ár tal mat la ní tot tak vagy hasz no sí tot tak;
b) ár tal mat la ní tás ra vagy hasz no sí tás ra szán nak; vagy

c) ár tal mat la ní tá su kat vagy hasz no sí tá su kat a nem ze ti
jog sza bá lyok elõ ír ják;

12. ,,ve szé lyes hul la dék”: a nem ze ti jog sza bá lyok ál tal
ve szé lyes ként meg ha tá ro zott hul la dék;

13. ,,egyéb hul la dék”: hul la dék, amely nem ve szé lyes
hul la dék;

14. ,,szenny víz”: a nem ze ti jog sza bá lyo zá sa alá esõ
anya go kat vagy tár gya kat tar tal ma zó hasz nált víz.

3. cikk

Általános rendelkezések

(1) Mind egyik fél meg te szi a szük sé ges jog al ko tá si,
sza bá lyo zá si és egyéb in téz ke dé se ket, és a meg fe le lõ vég -
re haj tá si in téz ke dé se ket, e jegy zõ könyv in téz ke dé sei al -
kal ma zá sa cél já ból.

(2) E jegy zõ könyv ren del ke zé sei nem be fo lyá sol ják va -
la mely fél azon jo gát, hogy az e jegy zõ könyv ál tal elõ írt nál 
át fo góbb vagy a nyil vá nos ság szá má ra job ban hoz zá fér he -
tõ szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tást 
tart son fenn vagy ve zes sen be.

(3) Mind egyik fél meg te szi a szük sé ges in téz ke dé se ket
an nak meg kö ve te lé se ér de ké ben, hogy egy üzem al kal ma -
zot ta it és a nyil vá nos ság tag ja it, akik be je len tik az e jegy -
zõ köny vet vég re haj tó nem ze ti jog sza bá lyok nak az üzem
ál tal tör té nõ meg sze gé sét a köz ha tó sá gok nak, ne sújt sák
bün te tés sel, ne há bor gas sák vagy zak las sák az üzem vagy
a köz ha tó sá gok ál tal a jog sér tés be je len té sé re irá nyu ló cse -
le ke de te ik  miatt.

(4) E jegy zõ könyv vég re haj tá sa so rán mind egyik fél
szá má ra az 1992. évi, a kör nye zet rõl és a fej lõ dés rõl  szóló
riói nyi lat ko zat 15. alap el vé ben meg ha tá ro zott elõ vi gyá -
za tos sá gi meg kö ze lí tés az irány adó.

(5) A je len tés té tel is mét lõ dé se i nek csök ken té se ér de ké -
ben a szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván -
tar tá si rend sze re ket a ke resz tül vi he tõ mér té kig in teg rál ni
le het a meg lé võ in for má ció for rá sok kal, úgy mint az en ge -
dé lyez te tés hez vagy a mû kö dé si en ge dé lyek hez kap cso ló -
dó je len tés té te li me cha niz mu sok kal.

(6) A fe lek tö rek sze nek a nem ze ti szennye zõ anyag-ki -
bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá sok kö zöt ti kon ver gen -
cia el éré sé re.

4. cikk

A szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási
nyilvántartási rendszer alapvetõ elemei

E jegy zõ könyv nek meg fele lõen mind egyik fél lét re hoz
és fenn tart egy nyil vá no san hoz zá fér he tõ nem ze ti
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szennye zõ anyag ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tást,
amely:

a) üzem spe ci fi kus a pont sze rû for rá sok ra vo nat ko zó
je len té sek te kin te té ben;

b) biz to sít ja a je len tés té telt a dif fúz for rá sok vo nat ko -
zá sá ban;

c) szennye zõ anyag-spe ci fi kus vagy hul la dék-spe ci fi -
kus, ahogy meg fe le lõ;

d) több kö zeg re vo nat ko zik, kü lönb sé get téve a le ve gõ -
be, a ta laj ba és a víz be tör té nõ ki bo csá tás kö zött;

e) tar tal maz za a szál lí tás sal kap cso la tos in for má ci ó kat;
f) idõ sza kos, kö te le zõ je len tés té te len ala pul;
g) szab vá nyo sí tott és ak tu á lis ada to kat, kor lá to zott szá -

mú szab vá nyo sí tott je len tés té te li kü szö böt és kor lá to zott
ren del ke zé se ket – ha van nak egy ál ta lán – tar tal maz a bi -
zal mas ság ér de ké ben;

h) ko he rens, fel hasz ná ló ba rát ra ter ve zett és nyil vá no -
san hoz zá fér he tõ, be le ért ve az elekt ro ni kus for má ban tör -
té nõ hoz zá fé rést is;

i) le he tõ vé te szi a ki ala kí tá sá ban és mó do sí tá sá ban
 való nyil vá nos rész vé telt; és

j) az ille té kes ha tó ság ál tal fenn tar tott struk tu rált, szá -
mí tó gé pes adat bá zis vagy több össze kap csolt adat bá zis.

5. cikk

Tervezés és felépítés

(1) Mind egyik fél biz to sít ja, hogy a 4. cikk ben em lí tett
nyil ván tar tás ban tá rolt ada tok össze sí tett és nem össze sí -
tett for má ban egy aránt sze re pel je nek, an nak ér de ké ben,
hogy a ki bo csá tá sok és a szál lí tá sok vissza ke res he tõk és
azo no sít ha tók le gye nek az aláb bi ak sze rint:

a) üzem és an nak föld raj zi el he lyez ke dé se;
b) te vé keny ség;
c) tu laj do nos vagy üze mel te tõ, és – ahogy meg fe le lõ –

vál la lat;
d) szennye zõ anyag vagy hul la dék, ahogy meg fe le lõ;
e) az egyes kör nye ze ti kö ze gek, ame lyek be a szennye -

zõ anyag ki bo csá tás ra ke rül; és
f) a 7. cikk (5) be kez dé sé ben meg ha tá ro zot tak sze rint a

szál lí tás cél ál lo má sa és – amennyi ben meg fe le lõ – hul la dék
ese té ben az ár tal mat la ní tá si vagy hasz no sí tá si mû ve let.

(2) Mind egyik fél biz to sít ja azt is, hogy az ada tok
vissza ke res he tõk és azo no sít ha tók le gye nek a nyil ván tar -
tás ban sze rep lõ dif fúz for rá sok sze rint.

(3) Mind egyik fél a jö võ be ni bõ ví té si le he tõ sé gé nek
figye lembe véte lével ter ve zi meg a nyil ván tar tá sát, va la -
mint úgy, hogy leg alább tíz je len tés té te li évre vissza me nõ -
leg biz to sít va le gyen a je len tett ada tok nyil vá nos hoz zá fé -
ré se.

(4) A nyil ván tar tás úgy ke rül meg ter ve zés re, hogy a
nyil vá nos ság szá má ra a le he tõ leg könnyebb le gyen ah hoz
elekt ro ni kus úton – pél dá ul in ter ne ten – ke resz tül hoz zá -

fér ni. A ter ve zés nek le he tõ vé kell ten nie, hogy nor mál mû -
kö dé si fel té te lek mel lett a nyil ván tar tás ban tá rolt in for má -
ci ók elekt ro ni kus úton fo lya ma to san és azon nal ren del ke -
zés re áll ja nak.

(5) Mind egyik fél nek meg kell ad nia a nyil ván tar tá sá -
ban a vo nat ko zó, lé te zõ, nyil vá no san hoz zá fér he tõ, kör -
nye zet vé del mi tár gyú adat bá zi sa i val  való kap cso la tot biz -
to sí tó hi vat ko zá so kat.

(6) Mind egyik fél meg ad ja a nyil ván tar tá sá ban a jegy -
zõ könyv más ré szes fe lei és – amennyi ben ki vi te lez he tõ –
egyéb or szá gok szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si
nyil ván tar tá sa i val  való kap cso la tot biz to sí tó hivatkozá -
sokat.

6. cikk

A nyilvántartás hatóköre

(1) Mind egyik fél biz to sít ja, hogy nyil ván tar tá sa in for -
má ci ó kat tar tal maz az aláb bi ak ról:

a) a 7. cikk (2) be kez dé se sze rint je len tés kö te les
szennye zõ anyag-ki bo csá tá sok;

b) a 7. cikk (2) be kez dé se sze rint je len tés kö te les te lep -
hely rõl tör té nõ el szál lí tá sok; és

c) a 7. cikk (4) be kez dé se sze rint je len tés kö te les
szennye zõ anyag-ki bo csá tá sok dif fúz for rá sok ból.

(2) A nem ze ti szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si 
nyil ván tar tá sok ki ala kí tá sa és e jegy zõ könyv al kal ma zá sa
so rán szer zett ta pasz ta la tok fel mé ré se után, és a vo nat ko zó 
nem zet kö zi fo lya ma tok figye lembe véte lével, a fe lek ta lál -
ko zó ja át te kin ti az e jegy zõ könyv sze rin ti je len tés té te li kö -
te le zett sé ge ket, és azok to vább fej lesz té se szem pont já ból
mér le ge li az aláb bi kér dé se ket:

a) az I. mel lék let ben meg ha tá ro zott te vé keny sé gek fe -
lül vizs gá la ta;

b) a II. mel lék let ben meg ha tá ro zott szennye zõ anya gok 
fe lül vizs gá la ta;

c) az I. és II. mel lék let ben fel tün te tett kü szö bök fe lül -
vizs gá la ta; és

d) egyéb vo nat ko zó szem pon tok be vo ná sa, mint pél -
dául a te lep he lyen be lü li szál lí tá sok ra, tá ro lás ra vo nat ko zó 
in for má ci ók, a dif fúz for rá sok ra vo nat ko zó je len tés té te li
kö te le zett sé gek meg ha tá ro zá sa vagy a szennye zõ anya gok 
e jegy zõ könyv be tör té nõ fel vé te lé re vo nat ko zó kri té ri u -
mok meg ál la pí tá sa.

7. cikk

Jelentéstételi követelmények

(1) Mind egyik fél vagy:
a) meg kö ve te li a jog ha tó sá ga alá tar to zó min den egyes

olyan üzem tu laj do no sá tól vagy üze mel te tõ jé tõl, amely

2009/85. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17845



egy vagy több, az I. mel lék let ben meg ha tá ro zott te vé keny -
sé get vé gez az I. mel lék let 1. osz lo pá ban meg ha tá ro zott
vo nat ko zó ka pa ci tás kü szö bön fe lül, és:

(i) a II. mel lék let 1. osz lo pá ban meg ha tá ro zott vo nat -
ko zó

kü szöb ér té ke ket meg ha la dó mennyi ség ben bo csát ki
va la mely, a II. mel lék let ben meg ha tá ro zott szennye zõ
anya got;

(ii) a II. mel lék let 2. osz lo pá ban meg ha tá ro zott vo nat -
ko zó kü szöb ér té ke ket meg ha la dó mennyi ség ben szál lít te -
lep he lyen kí vül re va la mely, a II. mel lék let ben meg ha tá ro -
zott szennye zõ anya got, amennyi ben a fél a szál lí tá sok ra
vo nat ko zó an a szennye zõ anyag-spe ci fi kus je len tés té telt
vá lasz tot ta az (5) be kez dés d) pont ja sze rint;

(iii) éven te 2 ton nát meg ha la dó mennyi sé gû ve szé lyes
hul la dé kot vagy 2000 ton nát meg ha la dó egyéb hul la dé kot
szál lít te lep he lyen kí vül re, amennyi ben a fél a szál lí tá sok -
ra vo nat ko zó an a hul la dék spe ci fi kus je len tés té telt vá lasz -
tot ta az (5) be kez dés d) pont ja sze rint; vagy

(iv) a II. mel lék let 1.b. osz lo pá ban meg ha tá ro zott vo nat -
ko zó kü szöb ér té ke ket meg ha la dó mennyi ség ben szál lít te -
lep he lyen kí vül re szenny víz ke ze lés re szánt szenny víz ben
va la mely – a II. mel lék let ben meg ha tá ro zott – szennye zõ
anya got, hogy ele get te gyen az arra a tu laj do nos ra vagy
üze mel te tõ re vo nat ko zó an a (2) be kez dés nek meg fele lõen
elõ írt kö te le zett sé gek nek; vagy

b) meg kö ve te li a jog ha tó sá ga alá tar to zó min den egyes
olyan üzem tu laj do no sá tól vagy üze mel te tõ jé tõl, amely
egy vagy több, az I. mel lék let ben meg ha tá ro zott te vé keny -
sé get vé gez az I. mel lék let 2. osz lo pá ban meg ha tá ro zott al -
kal ma zot ti lét szám-kü szö bön vagy afe lett, és gyárt, fel dol -
goz vagy fel hasz nál va la mely, a II. mel lék let ben meg ha tá -
ro zott szennye zõ anya got a II. mel lék let 3. osz lo pá ban
meg ha tá ro zott vo nat ko zó kü szöb ér té ke ket meg ha la dó
mennyi ség ben, hogy ele get te gyen az arra a tu laj do nos ra
vagy üze mel te tõ re vo nat ko zó an a (2) be kez dés nek meg -
fele lõen elõ írt kö te le zett sé gek nek.

(2) Mind egyik fél meg kö ve te li az (1) be kez dés ben em lí -
tett üzem tu laj do no sá tól vagy üze mel te tõ jé tõl, hogy be -
nyújt sa az (5) és (6) be kez dés ben meg ha tá ro zott in for má -
ci ó kat az azok ban fog lalt kö ve tel mé nyek nek meg fele lõen
azon szennye zõ anya gok ra és hul la dé kok ra vo nat ko zó an,
me lyek te kin te té ben a kü szöb ér té ke ket túl lép ték.

(3) E jegy zõ könyv cél ki tû zé sé nek el éré se ér de ké ben, az 
egyes fe lek el dönt he tik, hogy egy adott szennye zõ anyag
vo nat ko zá sá ban a ki bo csá tás kü szö böt vagy a gyár tá si, fel -
dol go zá si vagy fel hasz ná lá si kü szö böt al kal maz zák, fel té -
ve, hogy ez zel nö ve lik a ki bo csá tá sok ra vagy a szál lí tá sok -
ra vo nat ko zó an a nyil ván tar tá suk ban ren del ke zés re álló
re le váns in for má ció mennyi sé gét.

(4) Mind egyik fél biz to sít ja, hogy a (7) és (8) be kez dés -
ben meg ha tá ro zott dif fúz for rá sok ból szár ma zó szennye -
zõ anyag-ki bo csá tá sok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat a nyil -
ván tar tá sá ba tör té nõ fel vé te lük cél já ból az ille té kes ha tó -

sá ga össze gyûjt se, vagy ki je löl egy vagy több köz ha tó sá -
got vagy ille té kes szer vet az össze gyûj té sük re.

(5) Mind egyik fél meg kö ve te li a (2) be kez dés sze rint je -
len tés té tel re kö te le zett üze mek tu laj do no sa i tól vagy üze -
mel te tõ i tõl, hogy meg ad ják és be nyújt sák az aláb bi in for -
má ci ó kat az ille té kes ha tó sá gá nak üzem spe ci fi kus ala pon:

a) a je len tést tevõ üzem meg ne ve zé se, címe, föld raj zi
el he lyez ke dé se és a te vé keny sé ge vagy te vé keny sé gei, és
a tu laj do nos vagy üze mel te tõ, és – ahogy meg fe le lõ – a
vál la lat meg ne ve zé se;

b) mind egyik – a (2) be kez dés sze rint je len tés kö te les –
szennye zõ anyag meg ne ve zé se és nu me ri kus azo no sí tó ja;

c) mind egyik – a (2) be kez dés sze rint je len tés kö te les –
szennye zõ anyag nak a üzem bõl a kör nye zet be ki bo csá tott
mennyi sé ge a je len tés té te li év ben, mind össze sít ve, mind
le bont va le ve gõ be, víz be vagy ta laj ba – be le ért ve a föld
alat ti be fecs ken de zést – tör té nõ ki bo csá tás ra;

d) vagy:
(i) mind egyik – a (2) be kez dés sze rint je len tés kö te les –

szennye zõ anyag nak a te lep hely rõl el szál lí tott mennyi sé ge
a je len tés té te li év ben, meg kü lön böz tet ve az ár tal mat la ní -
tás ra és a hasz no sí tás ra el szál lí tott mennyi sé ge ket, és a
szál lít má nyo kat be fo ga dó üzem meg ne ve zé se és címe;
vagy

(ii) a (2) be kez dés sze rint je len tés kö te les hul la dék nak a 
te lep hely rõl el szál lí tott mennyi sé ge a je len tés té te li év ben,
meg kü lön böz tet ve a ve szé lyes hul la dé kot és az egyéb hul -
la dé kot, bár mely hasz no sí tá si vagy ár tal mat la ní tá si mû ve -
let ese té ben „R”-rel, il let ve „D”-vel je lez ve, hogy a hul la -
dé kot hasz no sí tás ra vagy ár tal mat la ní tás ra szán ják-e a
III. mel lék let nek meg fele lõen, va la mint ve szé lyes hul la -
dék ha tá ron át tör té nõ szál lí tá sa ese tén a hul la dék ár tal mat -
la ní tó já nak vagy hasz no sí tó já nak és a szál lít mányt be fo ga -
dó tény le ges ár tal mat la ní tá si vagy hasz no sí tá si te lep hely
meg ne ve zé se és címe;

e) mind egyik szenny víz ben lévõ – a (2) be kez dés sze -
rint je len tés kö te les – szennye zõ anyag nak a te lep hely rõl
el szál lí tott mennyi sé ge a je len tés té te li év ben; és

f) a c)–e) al be kez dés ben em lí tett in for má ci ók nak a
9. cikk (2) be kez dé se sze rint tör té nõ be szer zé sé nél fel -
hasz nált mód szer tan tí pu sa, fel tün tet ve, hogy az in for má -
ci ók mé ré sek re, szá mí tá sok ra vagy becs lés re van nak ala -
poz va.

(6) Az (5) be kez dés c)–e) al be kez dé sé ben em lí tett in for -
má ci ók ma guk ban fog lal ják a min den na pi te vé keny sé gek -
bõl és a rend kí vü li ese mé nyek bõl fa ka dó ki bo csá tá sok ra
és szál lí tá sok ra vo nat ko zó in for má ci ó kat.

(7) Mind egyik fél meg je le ní ti a nyil ván tar tá sá ban, meg -
fe le lõ tér be li bon tás ban, a dif fúz for rá sok ból szár ma zó
szennye zõ anyag-ki bo csá tá sok ra vo nat ko zó in for má ci ó -
kat, ame lyek ese té ben az adott fél ál la pít ja meg, hogy az
ada to kat a vo nat ko zó ha tó sá gok gyûj tik össze, és azok
gya kor la ti lag fel ve he tõk a nyil ván tar tás ba. Amennyi ben
az adott fél azt ál la pít ja meg, hogy ilyen ada tok nin cse nek,
ak kor in téz ke dé se ket hoz a vo nat ko zó szennye zõ anya gok
dif fúz for rá sok ból szár ma zó ki bo csá tá sa i ra vo nat ko zó je -
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len tés té tel kez de mé nye zé sé re a nem ze ti pri o ri tá sa i val
össz hang ban.

(8) A (7) be kez dés ben em lí tett in for má ci ók ma guk ban
fog lal ják az in for má ci ók be szer zé sé nél fel hasz nált mód -
szer tan tí pu sát.

8. cikk

Jelentéstételi ciklus

(1) Mind egyik fél biz to sít ja, hogy az in for má ci ók, ame -
lye ket a nyil ván tar tá sá nak tar tal maz nia kell, nyil vá no san
hoz zá fér he tõk, össze ál lí tá suk és be mu ta tá suk a nyil ván tar -
tás ban nap tá ri évek sze rint tör té nik. A je len tés té te li év az a 
nap tá ri év, amely re az adott in for má ció vo nat ko zik. Mind -
egyik fél ese té ben az elsõ je len tés té te li év a jegy zõ könyv -
nek az adott fél ese té ben tör té nõ hatályba lépését kö ve tõ
nap tá ri év. A 7. cikk sze rint elõ írt je len tés té tel re éven te ke -
rül sor. A má so dik je len tés té te li év azon ban le het az elsõ
je len tés té te li évet kö ve tõ má so dik nap tá ri év.

(2) Mind egyik fél, amely nem re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet, biz to sít ja, hogy az in for má ci ók az
egyes je len tés té te li évek vé gé tõl szá mí tott ti zen öt hó na pon 
be lül be ke rül je nek a nyil ván tar tá sá ba. Az elsõ je len tés té -
te li évre vo nat ko zó in for má ci ók azon ban a szó ban for gó
je len tés té te li év vé gé tõl szá mí tott két éven be lül ke rül nek
be a nyil ván tar tá sá ba.

(3) Mind egyik fél, amely re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá -
ci ós szer ve zet, biz to sít ja, hogy az adott je len tés té te li évre
vo nat ko zó in for má ci ók be ke rül je nek a nyil ván tar tá sá ba
hat hó nap pal az után, hogy a fe lek nek, ame lyek nem re gi o -
ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek, ezt meg kell ten -
ni ük.

9. cikk

Adatgyûjtés és nyilvántartásba vétel

(1) Mind egyik fél meg kö ve te li a 7. cikk je len tés té te li
kö ve tel mé nyei alá tar to zó üze mek tu laj do no sa i tól vagy
üze mel te tõ i tõl, hogy össze gyûjt sék – az aláb bi (2) be kez -
dés sel össz hang ban és meg fe le lõ gya ko ri ság gal – a üzem -
nek a 7. cikk sze rin ti je len tés té tel alá tar to zó ki bo csá tá sai
és te lep he lyen kí vül re tör té nõ szál lí tá sai meg ha tá ro zá sá -
hoz szük sé ges ada to kat, és hogy azon ada tok do ku men tá -
ci ó ját, ame lyek bõl a je len tés ben fog lalt in for má ci ók szár -
maz tak, az ille té kes ha tó sá gok szá má ra ren del ke zés re tart -
sák öt éven ke resz tül, a vo nat ko zó je len tés té te li év vé gé tõl
szá mít va. E do ku men tá ció le ír ja az adat gyûj tés nél fel hasz -
nált mód szer tant is.

(2) Mind egyik fél meg kö ve te li a 7. cikk sze rin ti je len -
tés té tel alá tar to zó üze mek tu laj do no sa i tól vagy üze mel te -
tõ i tõl, hogy a ren del ke zés re álló leg jobb in for má ci ó kat
hasz nál ják fel, me lyek ma guk ban fog lal hat nak mo ni tor ing 

ada to kat, emisszi ós té nye zõ ket, tö meg egyen súly-egyen le -
te ket, köz ve tett mo ni tor in got vagy egyéb szá mí tá so kat,
mû sza ki szak vé le mé nye ket és egyéb mód sze re ket. Adott
eset ben ezt a nem zet kö zi leg el fo ga dott mód sze rek nek
meg fele lõen kell el vé gez ni.

10. cikk

Minõségfelmérés

(1) Mind egyik fél meg kö ve te li a 7. cikk (1) be kez dé se
sze rin ti je len tés té te li kö ve tel mé nyek alá tar to zó üze mek
tu laj do no sa i tól vagy üze mel te tõ i tõl, hogy biz to sít sák az
ál ta luk je len tett in for má ci ók mi nõ sé gét.

(2) Mind egyik fél biz to sít ja, hogy a nyil ván tar tá suk ban
sze rep lõ ada tok az ille té kes ha tó ság ál ta li mi nõ ség fel mé -
rés alá es nek, kü lö nös te kin tet tel a tel jes sé gük re, kö vet ke -
ze tes sé gük re és hi te les sé gük re, figye lembe véve min den
olyan út mu ta tást, me lyek a fe lek ta lál ko zó ja ál tal ke rül het -
nek ki dol go zás ra.

11. cikk

Nyilvános hozzáférés az információhoz

(1) Mind egyik fél biz to sít ja a nyil vá nos hoz zá fé rést a
szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá sá -
ban sze rep lõ in for má ci ók hoz, az ér dek lõ dés ki nyil vá ní tá -
sá nak szük sé ges sé ge nél kül, és e jegy zõ könyv ren del ke zé -
se i nek meg fele lõen, el sõ sor ban an nak biz to sí tá sa ré vén,
hogy a nyil ván tar tá sa gon dos ko dik a nyil vá nos te le kom -
mu ni ká ci ós há ló za to kon ke resz tül tör té nõ köz vet len elekt -
ro ni kus hoz zá fé rés rõl.

(2) Amennyi ben a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ in for má -
ci ók hoz nyil vá no san nem le het könnyen hoz zá fér ni köz -
vet len elekt ro ni kus úton, mind egyik fél biz to sít ja, hogy az
ille té kes ha tó sá ga ké rés re ki szol gál tat ja az adott in for má -
ci ót bár mi lyen egyéb ha té kony mó don, a le he tõ leg ha ma -
rabb, és leg ké sõbb a ké re lem be nyúj tá sá tól szá mí tott egy
hó na pon be lül.

(3) A (4) be kez dés re is fi gye lem mel, mind egyik fél biz -
to sít ja, hogy a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ in for má ci ók hoz
 való té rí tés men tes hoz zá fé rést.

(4) Mind egyik fél en ge dé lyez he ti, hogy az ille té kes ha -
tó sá ga a (2) be kez dés ben em lí tett spe ci fi kus in for má ció
rep ro du ká lá sá ért és pos tá zá sá ért dí jat szá mol jon fel, de az
ilyen díj nem ha lad ja meg az in do kolt össze get.

(5) Amennyi ben a nyil ván tar tá sá ban sze rep lõ in for má -
ci ók hoz nyil vá no san nem le het könnyen hoz zá fér ni köz -
vet len elekt ro ni kus úton, mind egyik fél le he tõ vé te szi a
nyil ván tar tá sá hoz  való elekt ro ni kus hoz zá fé rést nyil vá no -
san hoz zá fér he tõ hely szí ne ken, pél dá ul köz könyv tá rak -
ban, ön kor mány za tok hi va ta la i ban vagy egyéb meg fe le lõ
he lye ken.
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12. cikk

Bizalmasság

(1) Mind egyik fél fel ha tal maz hat ja az ille té kes ha tó sá -
got, hogy bi zal ma san ke zel je a nyil ván tar tás ban sze rep lõ
in for má ci ó kat, amennyi ben azok nyil vá nos ság ra ho za ta la
ked ve zõt le nül be fo lyá sol ná:

a) a nem zet kö zi kap cso la to kat, az or szág vé del mét
vagy a köz biz ton sá got;

b) az igaz ság szol gál ta tás me ne tét, va la mely sze mély
igaz sá gos tár gya lás hoz  való jo gát, va la mely köz ha tó ság
azon jo gát, hogy bûn vá di vagy fe gyel mi vizs gá la tot foly -
tas son le;

c) a ke res ke del mi és ipa ri in for má ci ók bi zal mas sá gát,
amennyi ben az ilyen bi zal mas sá got tör vény védi a jo gos
gaz da sá gi ér de kek vé del me zé se cél já ból;

d) a szel le mi tu laj don jo go kat; vagy
e) egy ter mé sze tes sze mély re vo nat ko zó sze mé lyes

ada tok és/vagy ak ták bi zal mas sá gát, ha az adott sze mély
nem já rult hoz zá az in for má ci ók nyil vá nos ság ra ho za ta lá -
hoz, amennyi ben az ilyen bi zal mas sá got biz to sít ja a nem -
ze ti jog.

A bi zal mas ság elõb bi ek ben em lí tett okai kor lá to zó mó -
don ke rül nek ér tel me zés re, figye lembe véve a nyil vá nos -
ság ra ho za tal lal szol gált köz ér de ket, és hogy az in for má -
ció a kör nye zet be tör té nõ ki bo csá tá sok ra vo nat ko zik-e.

(2) Az (1) be kez dés c) pont ja ke re té ben, meg fon to lás
tár gyát ké pe zi a ki bo csá tá sok ra vo nat ko zó min den olyan
in for má ci ó nak a nem ze ti jog sze rin ti nyil vá nos ság ra ho za -
ta la, amely a kör nye zet vé del me szem pont já ból re le váns.

(3) Va la hány szor bi zal ma san ke zel nek in for má ci ó kat
az (1) be kez dés nek meg fele lõen, a nyil ván tar tás jel zi,
hogy mi lyen tí pu sú in for má ci ót tar tot tak vissza, pél dá ul
ál ta lá nos ké mi ai in for má ció szol gál ta tá sá val, ha le het sé -
ges, és hogy mi lyen ok ból tar tot ták vissza.

13. cikk

A nyilvánosság részvétele a nemzeti
szennyezõanyag-kibocsátási és -szállítási nyilvántartások 

kialakításában

(1) Mind egyik fél meg fe le lõ le he tõ sé ge ket biz to sít a
nyil vá nos ság rész vé te lé re a nem ze ti szennyezõanyag-
 kibocsátási és -szál lí tá si nyil ván tar tá sa ki ala kí tá sá ban a
nem ze ti jog ke re tén be lül.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban, mind egyik fél le -
he tõ sé get biz to sít a nem ze ti szennye zõ anyag-ki bo csá tá si
és -szál lí tá si nyil ván tar tá sa ki ala kí tá sa te kin te té ben ja va -
solt in téz ke dé sek re vo nat ko zó in for má ci ók hoz  való sza -
bad nyil vá nos hoz zá fé rés re és a dön tés ho za ta li fo lya mat
szem pont já ból re le váns meg jegy zé sek, in for má ci ók,
elem zé sek vagy vé le mé nyek be nyúj tá sá ra, va la mint a

meg fe le lõ ha tó ság kel lõ fi gyel met for dít az ilyen nyil vá -
nos hoz zá szó lá sok ra.

(3) Mind egyik fél biz to sít ja, hogy ami kor dön tés szü le -
tik a nyil ván tar tá sa lét re ho zá sá ról vagy an nak je len tõs
meg vál toz ta tá sá ról, a dön tés re és az azt meg ala po zó meg -
fon to lá sok ra vo nat ko zó in for má ci ók nyil vá no san ren del -
ke zés re áll ja nak a kel lõ idõ ben.

14. cikk

Az igazságszolgáltatáshoz  való jog biztosítása

(1) Mind egyik fél – a nem ze ti jog rend je ke re tén be lül –
biz to sít ja, hogy az olyan sze mély nek, aki úgy véli, hogy a
11. cikk (2) be kez dé se sze rin ti in for má ció ké rel mét fi gyel -
men kí vül hagy ták, jog ta la nul el uta sí tot ták, nem vá la szol -
ták meg – rész ben vagy tel jes egé szé ben – ki e lé gí tõ en,
vagy egyéb te kin tet ben nem ke zel ték a szó ban for gó be -
kez dés nek meg fele lõen, le he tõ sé ge le gyen fe lül vizs gá la ti
el já rás ra bí ró ság, vagy va la mely más, tör vény ál tal lét re -
ho zott füg get len és pár tat lan tes tü let elõtt.

(2) Az (1) be kez dés kö ve tel mé nyei nem sér tik a fe lek
azon jo ga it és kö te le zett sé ge it, me lyek az egy más kö zöt ti
szer zõ dé se ik ér tel mé ben áll nak fenn és érin tik e cikk
tárgy kö rét.

15. cikk

Kapacitásépítés

(1) Mind egyik fél elõ moz dít ja, hogy a nyil vá nos ság tá -
jé ko zott le gyen a szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és -szál lí tá -
si nyil ván tar tá sá val kap cso lat ban, va la mint biz to sít ja,
hogy se gít sé get és út mu ta tást kap jon a nyil ván tar tás hoz
 való hoz zá fé rés és az ab ban sze rep lõ in for má ci ók fel hasz -
ná lá sa vo nat ko zá sá ban.

(2) Mind egyik fél meg fe le lõ ka pa ci tás épí tést és út mu ta -
tást biz to sít az ille té kes ha tó sá gok és szer vek szá má ra an -
nak ér de ké ben, hogy tá mo gas sa azo kat az e jegy zõ könyv
sze rin ti fel ada ta ik el vég zé sé ben.

16. cikk

Nemzetközi együttmûködés

(1) A fe lek együtt mû köd nek egy más sal és se gí tik egy -
mást, ahogy meg fe le lõ:

a) az e jegy zõ könyv cél ki tû zé se it tá mo ga tó nem zet kö zi 
te vé keny sé gek ben;

b) az érin tett fe lek kö zöt ti köl csö nös meg ál la po dás
alap ján, a nem ze ti rend sze rek e jegy zõ könyv sze rin ti ki vi -
te le zé sé ben;
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c) az e jegy zõ könyv sze rin ti, a ha tár vi dé ke ken tör té nõ
ki bo csá tá sok ra és szál lí tá sok ra vo nat ko zó in for má ci ók
meg osz tá sá ban; és

d) az e jegy zõ könyv sze rin ti, a fe lek kö zöt ti szál lí tá sok -
ra vo nat ko zó in for má ci ók meg osz tá sá ban.

(2) A fe lek elõ se gí tik az egy más kö zöt ti és a vo nat ko zó
nem zet kö zi szer ve ze tek kel  való együtt mû kö dést – ahogy
meg fe le lõ –, hogy elõ moz dít sák:

a) a nyil vá nos ság tá jé ko zott sá gát nem zet kö zi szin ten;

b) a tech no ló gia-át adást; és

c) a szak ta nács adás-nyúj tást azon fe lek ese té ben, ame -
lyek fej lõ dõ or szá gok, vagy ame lyek gaz da sá ga át ala ku lá -
son megy ke resz tül, az e jegy zõ könyv höz kap cso ló dó kér -
dé sek ben.

17. cikk

A felek találkozója

(1) A fe lek ta lál ko zó ja lét re ho zás ra ke rül. Elsõ ülé sét e
jegy zõ könyv ha tály ba lé pé sé tõl szá mí tott két éven be lül
össze hív ják. Ezt köve tõen a fe lek ta lál ko zó já nak ren des
ülé se it az egyez mény ré szes fe lei ren des ta lál ko zói után
vagy azok kal pár hu za mo san tart ják, ha csak más ként nem
ha tá roz nak e jegy zõ könyv ré szes fe lei. A fe lek ta lál ko zó ja
rend kí vü li ülést tart, ha er rõl dön tés szü le tik egy ren des
ülés so rán, vagy va la mely fél írás be li ké ré sé re, fel té ve,
hogy an nak az Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott ság ügy ve ze tõ tit -
ká ra ál tal va la mennyi fél lel tör té nõ köz lé sé tõl szá mí tott
hat hó na pon be lül, a szó ban for gó ké rést e fe lek leg alább
egy har ma da tá mo gat ja.

(2) A fe lek ta lál ko zó ja fo lya ma to san fe lül vizs gál ja e
jegy zõ könyv vég re haj tá sát és fej lesz té sét a fe lek rend sze -
res je len té sei alap ján, és ezt a célt szem elõtt tart va:

a) fe lül vizs gál ja a szennye zõ anyag-ki bo csá tá si és
-szál lí tá si nyil ván tar tá sok ki ala kí tá sát, és elõ moz dít ja
prog resszív erõ sö dé sü ket és kon ver gen ci á ju kat;

b) út mu ta tá so kat ha tá roz meg an nak le he tõ vé té te le ér -
de ké ben, hogy a fe lek je len tést te gye nek neki, tö re ked ve
az e te kin tet ben ki fej tett erõ fe szí té sek át fe dé sé nek el ke rü -
lé sé re;

c) lét re hoz egy mun ka prog ra mot;

d) mér le ge li és – amennyi ben helyén való – el fo gad ja a
nem zet kö zi együtt mû kö dés erõ sí té sét cél zó in téz ke dé se -
ket a 16. cikk nek meg fele lõen;

e) olyan ki se gí tõ tes tü le te ket hoz lét re, ame lye ket szük -
sé ges nek vél;

f) mér le ge li és el fo gad ja az e jegy zõ könyv re és an nak
mel lék le te i re vo nat ko zó olyan mó do sí tá si ja vas la to kat,
ame lye ket szük sé ges nek vél e jegy zõ könyv cél ja i ra, a
20. cikk ren del ke zé se i vel össz hang ban;

g) elsõ ülé sén meg vi tat ja, és kon szen zus sal el fo gad ja
az ülé se i re, il let ve a ki se gí tõ tes tü le tei ülé se i re vo nat ko zó

el já rá si sza bály za tot, figye lembe véve az egyez mény ré -
szes fe lei ta lál ko zó ja ál tal el fo ga dott el já rá si sza bály za tot;

h) meg fon tol ja pénz ügyi in téz ke dé sek kon szen zus sal
tör té nõ ki ala kí tá sát, és szak ta nács adá si me cha niz mu sok
lét re ho zá sát e jegy zõ könyv vég re haj tá sá nak le he tõ vé té te -
le ér de ké ben;

i) igény be ve szi – amennyi ben helyén való – más re le -
váns nem zet kö zi tes tü le tek szol gál ta tá sa it e jegy zõ könyv
cél ki tû zé se i nek meg valósítása ér de ké ben; és

j) meg fon tol és meg tesz min den olyan to váb bi lé pést,
amely re szük ség le het e jegy zõ könyv cél ki tû zé se i nek elõ -
moz dí tá sa te kin te té ben, mint pél dá ul a vég re haj tá sát elõ -
se gí tõ út mu ta tá sok és aján lá sok el fo ga dá sát.

(3) A fe lek ta lál ko zó ja le he tõ vé te szi a szál lí tá sok nak a
szennye zõ anyag-spe ci fi kus és a hul la dék-spe ci fi kus meg -
kö ze lí té sek hasz ná la tá val tör té nõ je len té se so rán szer zett
ta pasz ta la tok ra vo nat ko zó in for má ci ók ki cse ré lé sét, és át -
te kin ti eze ket a ta pasz ta la to kat an nak ér de ké ben, hogy
meg vizs gál ja a két meg kö ze lí tés kö zöt ti kon ver gen cia le -
he tõ sé gét, figye lembe véve az in for má ci ók köz ér de kû sé -
gét az 1. cikk nek meg fele lõen és a szennye zõ anyag-ki bo -
csá tá si és -szál lí tá si nyil ván tar tá sok át fo gó ha té kony sá gát.

(4) Az Egye sült Nem ze tek, an nak sza ko so dott ügy nök -
sé gei és a Nem zet kö zi Atom ener gi ai Ügy nök ség, va la mint 
bár mely ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer -
ve zet, amely a 24. cikk sze rint jo go sult e jegy zõ könyv alá -
írá sá ra, de amely nem ré szes fele an nak, és bár mely kor -
mány kö zi szer ve zet, amely azo kon a te rü le te ken ille té kes,
me lyek re a jegy zõ könyv vo nat ko zik, jo go sult arra, hogy
meg fi gye lõ ként részt ve gyen a fe lek ta lál ko zó já nak ülé -
sein. Be en ge dé sük re és rész vé te lük re a fe lek ta lál ko zó ja
ál tal el fo ga dott el já rá si sza bály zat vo nat ko zik.

(5) Bár mely nem kor mány za ti szer ve zet – amely azo kon 
a te rü le te ken ille té kes, me lyek re e jegy zõ könyv vo nat ko -
zik –, amely kö zöl te az Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott ság ügy -
ve ze tõ tit ká rá val, hogy kép vi sel tet ni kí ván ja ma gát a fe lek
ta lál ko zó ja va la mely ülé sén, jo go sult arra, hogy meg fi gye -
lõ ként részt ve gyen, ha csak az ülé sen részt ve võ fe lek egy -
har ma da ki fo gást nem emel ez el len. Be en ge dé sük re és
rész vé te lük re a fe lek ta lál ko zó ja ál tal el fo ga dott el já rá si
sza bály zat vo nat ko zik.

18. cikk

Szavazati jog

(1) A (2) be kez dés ben elõ ír tak ki vé te lé vel, e jegy zõ -
könyv mind egyik ré szes fele egy sza va zat tal ren del ke zik.

(2) A re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek, az
ille té kességi kö rük be tar to zó ügyek ben, a sza va za ti jo gu -
kat a jegy zõ könyv ré szes fe lei közé tar to zó tag ál la ma ik
szá má val meg egye zõ szá mú sza va zat tal gya ko rol ják. Az
ilyen szer ve ze tek nem gya ko rol ják a sza va za ti jo gu kat,
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amennyi ben a tag ál la ma ik gya ko rol ják a sa ját ju kat, és for -
dít va.

19. cikk

Mellékletek

E jegy zõ könyv mel lék le tei an nak el vá laszt ha tat lan ré -
szét ké pe zik, és – ha csak ki fe je zet ten más ként nem ír ják
elõ – az erre a jegy zõ könyv re tör té nõ hi vat ko zás egy út tal
hi vat ko zás an nak mel lék le te i re is.

20. cikk

Módosítások

(1) Bár mely fél ja va sol hat ja e jegy zõ könyv módosí -
tását.

(2) Az e jegy zõ könyv re vo nat ko zó mó do sí tá si ja vas la -
tok a fe lek ta lál ko zó já nak ülé sén ke rül nek meg vi ta tás ra.

(3) Az e jegy zõ könyv re vo nat ko zó bár mely mó do sí tá si
ja vas la tot a tit kár ság hoz kell írá sos for má ban be nyúj ta ni,
amely köz li azt – leg alább hat hó nap pal azon ülést meg elõ -
zõ en, me lyen el fo ga dás ra ja va sol ják – min den fél lel, az
egyéb ál la mok kal és re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer -
ve ze tek kel, ame lyek a jegy zõ köny vet ma guk ra néz ve kö -
te le zõ en el fo gad ták, és ame lyek ese té ben a jegy zõ könyv
még nem lé pett ha tály ba, és az alá írók kal.

(4) A fe lek min dent meg tesz nek an nak ér de ké ben, hogy
kon szen zu sos meg ál la po dás szü les sen az e jegy zõ könyv re 
vo nat ko zó bár mely mó do sí tá si ja vas lat ról. Ha a kon szen -
zus ra irá nyu ló va la mennyi erõ fe szí tés hiába valónak bi zo -
nyult, és nem szü le tett meg ál la po dás, a mó do sí tást – vég sõ 
meg ol dás ként – az ülé sen je len lé võ és sza va zó fe lek sza -
va za ta i nak há rom ne gye des több sé gé vel fo gad ják el.

(5) E cikk al kal ma zá sá ban, „a je len lé võ és sza va zó fe -
lek” a je len lé võ és igen lõ vagy nem le ges sza va za tot le adó
fe le ket je len ti.

(6) E jegy zõ könyv bár mely, a (4) be kez dés nek meg fele -
lõen el fo ga dott mó do sí tá sát a tit kár ság köz li a le té te mé -
nyes sel, aki el jut tat ja azt va la mennyi fél hez, az egyéb ál la -
mok hoz és re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek -
hez, ame lyek a jegy zõ köny vet ma guk ra néz ve kö te le zõ en
el fo gad ták, és ame lyek ese té ben a jegy zõ könyv még nem
lé pett ha tály ba, és az alá írók hoz.

(7) Egy mó do sí tás, amely nem va la mely mel lék let re vo -
nat ko zik, az azt ra ti fi ká ló, el fo ga dó vagy jó vá ha gyó fe lek
ese té ben a ki lenc ve ne dik na pon lép ha tály ba at tól az idõ -
pont tól szá mít va, ami kor a le té te mé nyes meg kap ja a ra ti fi -
ká lás ra, el fo ga dás ra vagy jó vá ha gyás ra vo nat ko zó ok má -
nyo kat azok leg alább há rom ne gye dé tõl, akik a mó do sí tás
el fo ga dá sá nak ide jén fe lek vol tak. Ezt köve tõen a mó do sí -
tás bár mely más fél ese té ben a ki lenc ve ne dik na pon lép ha -

tály ba at tól szá mít va, hogy az adott fél le tét be he lye zi a
mó do sí tás ra ti fi ká lá sá ra, el fo ga dá sá ra vagy jó vá ha gyá sá ra 
vo nat ko zó ok má nyát.

(8) A va la mely mel lék let re vo nat ko zó mó do sí tás ese té -
ben, az a fél, amely nem fo gad ja el az adott mó do sí tást,
írás ban ér te sí ti er rõl a le té te mé nyest a mó do sí tás le té te mé -
nyes ál ta li meg kül dé se idõ pont já tól szá mí tott ti zen két hó -
na pon be lül. A le té te mé nyes ké se de lem nél kül tá jé koz tat
min den fe let, amennyi ben ilyen ér te sí tést kap. Egy fél bár -
mi kor vissza von hat ja az el nem fo ga dás ra vo nat ko zó ko -
ráb bi ér te sí tést, ami nek kö vet kez té ben a va la mely mel lék -
let re vo nat ko zó mó do sí tás ha tály ba lép az adott fél ese té -
ben.

(9) A le té te mé nyes ál tal a (6) be kez dés ren del ke zé sei
sze rint tör té nõ meg kül dé se idõ pont já tól szá mí tott ti zen két
hó nap le tel té vel, a va la mely mel lék let re vo nat ko zó mó do -
sí tás ha tály ba lép azon fe lek ese té ben, ame lyek nem nyúj -
tot tak be ér te sí tést a le té te mé nyes hez a (8) be kez dés sel
össz hang ban, fel té ve, hogy ez idõ alatt leg fel jebb azok
egy har ma da nyúj tott be ilyen ér te sí tést, akik a mó do sí tás
el fo ga dá sá nak ide jén fe lek vol tak.

(10) Amennyi ben a va la mely mel lék let re vo nat ko zó
mó do sí tás köz vet le nül össze függ e jegy zõ könyv mó do sí -
tá sá val, az nem lép ha tály ba a jegy zõ könyv mó do sí tá sá nak 
hatályba lépéséig.

21. cikk

Titkárság

Az Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott ság ügy ve ze tõ tit ká ra az
aláb bi tit ká ri fel ada to kat vég zi e jegy zõ könyv ese té ben:

a) a fe lek ta lál ko zó ja ülé se i nek elõ ké szí té se és ki szol -
gá lá sa;

b) e jegy zõ könyv ren del ke zé se i nek meg fele lõen ka pott 
je len té sek és egyéb in for má ci ók to váb bí tá sa a fe lek hez;

c) je len tés té tel a tit kár ság te vé keny sé ge i rõl a fe lek ta -
lál ko zó ja ré szé re; és

d) a ren del ke zés re álló erõ for rá sok alap ján a fe lek ta lál -
ko zó ja ál tal meg ha tá roz ha tó egyéb fel ada tok.

22. cikk

A megfelelés ellenõrzése

Elsõ ülé sén a fe lek ta lál ko zó ja kon szen zus sal nem bí ró -
sá gi, nem szem ben álló fe lek re ala po zott és kon zul ta tív
jel le gû együtt mû kö dé si el já rá so kat és in téz mé nyi in téz ke -
dé se ket hoz lét re e jegy zõ könyv ren del ke zé se i nek  való
meg fe le lés fel mé ré sé re és elõ moz dí tá sá ra, va la mint a meg
nem fe le lés ke ze lé sé re. Ezen el já rá sok és in téz ke dé sek lét -
re ho zá sa so rán a fe lek ta lál ko zó ja töb bek kö zött mér le ge li, 
hogy figye lembe ve gyék-e a nyil vá nos ság tag ja i tól ka pott
in for má ci ó kat az e jegy zõ könyv vel kap cso la tos ügyek ben.
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23. cikk

A viták rendezése

(1) Ha vita ala kul ki két vagy több fél kö zött e jegy zõ -
könyv ér tel me zé sé vel vagy al kal ma zá sá val kap cso lat ban,
ak kor azok tár gya lás vagy a vi ták ren de zé sé nek egyéb – a
vi tá ban érin tett fe lek szá má ra el fo gad ha tó – bé kés út ján
ke re sik a meg ol dást.

(2) E jegy zõ könyv alá írá sa kor, ra ti fi ká lá sa kor, el fo ga -
dá sa kor, jó vá ha gyá sa kor vagy az ah hoz tör té nõ csat la ko -
zás kor, vagy azt köve tõen bár mi kor, egy ál lam írás ban ki -
je lent he ti a le té te mé nyes nek, hogy egy az (1) be kez dés nek 
meg fele lõen nem meg ol dott vita ese té ben kö te le zõ ként el -
fo gad ja a vi ták ren de zé sé nek aláb bi mód jai kö zül az egyi -
ket vagy mind ket tõt bár mely fél lel szem ben, amely ugyan -
ezt a kö te le zett sé get vál lal ja:

a) a vita nem zet kö zi bí ró ság elé vi te le;
b) vá lasz tott bí rás ko dás a IV. mel lék let ben meg ha tá ro -

zott el já rás nak meg fele lõen. Va la mely re gi o ná lis gaz da sá -
gi in teg rá ci ós szer ve zet ha son ló ha tá lyú nyi lat ko za tot te -
het a vá lasz tott bí rás ko dás vo nat ko zá sá ban a b) al be kez -
dés ben em lí tett el já rá sok nak meg fele lõen.

(3) Ha a vi tá ban érin tett fe lek el fo gad ták a vi ták ren de -
zé sé nek a (2) be kez dés ben em lí tett mind két mód ját, le het -
sé ges, hogy a vi tát csak a nem zet kö zi bí ró ság elé vi gyék,
ha csak a vi tá ban érin tett fe lek más ként nem ál la pod nak
meg.

24. cikk

Aláírás

E jegy zõ könyv alá írás ra ké szen áll Ki jev ben (Uk raj ná -
ban) 2003. má jus 21–2003. má jus 23. kö zött az ötö dik
„Kör nye zet Eu ró pá ért” Mi nisz te ri Kon fe ren cia al kal má -
ból, és azt köve tõen az Egye sült Nem ze tek szék he lyén,
New York ban 2003. de cem ber 31-ig, va la mennyi ál lam
szá má ra, amely az Egye sült Nem ze tek tag ja, va la mint
azon re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek szá má -
ra, ame lye ket olyan szu ve rén ál la mok al kot nak, me lyek az
Egye sült Nem ze tek tag jai, és ame lyek re a tag ál la ma ik át -
ru ház ták a ha tás kört az e jegy zõ könyv ál tal sza bá lyo zott
ügyek ben, be le ért ve ezen ügyek vo nat ko zá sá ban a szer zõ -
dés re lé pés ha tás kö rét.

25. cikk

Letéteményes

Az Egye sült Nem ze tek fõ tit ká ra jár el e jegy zõ könyv le -
té te mé nye se ként.

26. cikk

Ratifikálás, elfogadás, jóváhagyás és csatlakozás

(1) E jegy zõ könyv a 24. cikk ben em lí tett alá író ál la mok
és re gi o ná lis gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek ál ta li ra ti -
fi ká lás, el fo ga dás vagy jó vá ha gyás alá esik.

(2) E jegy zõ könyv csat la ko zás ra ké szen áll 2004. ja nu ár 
1-jé tõl a 24. cikk ben em lí tett ál la mok és re gi o ná lis gaz da -
sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek elõtt.

(3) Bár mely a 24. cikk ben em lí tett re gi o ná lis gaz da sá gi
in teg rá ci ós szer ve zet, ame lyik úgy vá lik ré szes fél lé, hogy
a tag ál la ma i nak egyi ke sem ré szes fél, ma gá ra vál lal ja az e
jegy zõ könyv sze rin ti összes kö te le zett sé get. Ha az ilyen
szer ve zet egy vagy több tag ál la ma ré szes fél, a szer ve zet
és an nak tag ál la mai meg ha tá roz zák a sa ját fel ada ta i kat az
e jegy zõ könyv sze rin ti kö te le zett sé ge ik tel je sí té sé ben.
Ilyen ese tek ben a szer ve zet és a tag ál la mok nem jo go sul -
tak arra, hogy jo ga i kat egy ide jû leg gya ko rol ják e jegy zõ -
könyv ke re té ben.

(4) A ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la -
ko zá si ok má nya ik ban, a 24. cikk ben em lí tett re gi o ná lis
gaz da sá gi in teg rá ci ós szer ve ze tek nyi lat koz nak a ha tás kö -
rük mér té ké rõl az e jegy zõ könyv ál tal sza bá lyo zott ügyek
vo nat ko zá sá ban. Ezek a szer ve ze tek ugyan csak tá jé koz -
tat ják a le té te mé nyest a ha tás kö rük mér té ké nek bár mely
lé nye ges mó do su lá sá ról.

27. cikk

Hatálybalépés

(1) E jegy zõ könyv a ti zen ha to dik ra ti fi ká lá si, el fo ga dá -
si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok mány le tét be he lye zé -
sé nek idõ pont já tól szá mí tott ki lenc ve ne dik na pon lép ha -
tály ba.

(2) Az (1) be kez dés al kal ma zá sá ban, a re gi o ná lis gaz da -
sá gi in teg rá ci ós szer ve zet ál tal le tét be he lye zett va la mely
ok mány nem ke rül be szá mí tás ra az ilyen szer ve zet tag ál la -
mai ál tal le tét be he lye zet te ken fe lül.

(3) Min den olyan ál lam vagy re gi o ná lis gaz da sá gi in -
teg rá ci ós szer ve zet ese té ben, amely a ti zen ha to dik ra ti fi -
ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy csat la ko zá si ok mány
le tét be he lye zé se után ra ti fi kál ja, fo gad ja el vagy hagy ja
jóvá e jegy zõ köny vet, vagy csat la ko zik ah hoz, a jegy zõ -
könyv az at tól az idõ pont tól szá mí tott ki lenc ve ne dik na -
pon lép ha tály ba, ami kor az ilyen ál lam vagy szer ve zet le -
tét be he lye zi a ra ti fi ká lá si, el fo ga dá si, jó vá ha gyá si vagy
csat la ko zá si ok má nyát.
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28. cikk

Fenntartások

E jegy zõ könyv höz nem le het fenn tar tá so kat fûz ni.

29. cikk

Felmondás

Há rom év vel az után az idõ pont után, hogy e jegy zõ -
könyv va la mely fél vo nat ko zá sá ban ha tály ba lé pett, az
adott fél bár mi kor fel mond hat ja a jegy zõ köny vet a le té te -
mé nyes hez el jut ta tott írás be li ér te sí tés út ján. Bár mely

ilyen fel mon dás a le té te mé nyes ál ta li át vé te lé nek idõ pont -
já tól szá mí tott ki lenc ve ne dik na pon vá lik ha tá lyos sá.

30. cikk

Hiteles szövegek

E jegy zõ könyv ere de ti pél dá nya, mely nek az an gol,
fran cia és orosz szö ve ge egy for mán hi te les, le tét be ke rül
az Egye sült Nem ze tek fõ tit ká rá nál.

A fen ti ek hi te lé ül az alul írot tak, kel lõ fel ha tal ma zás bir -
to ká ban, alá ír ták e jegy zõ köny vet.

Kelt Ki jev ben, két ezer há rom má jus hu szon egye dik
nap ján.
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I. Melléklet

TEVÉKENYSÉGEK

Te vé keny ség
Ka pa ci tás kü szöb

(1. osz lop)
Al kal ma zot ti lét szám-kü szöb

(2. osz lop)

1.          Ener gia ága zat

a) Ás vá nyi olaj- és gáz fi no mí tók * 10 al kal ma zott

b) Gá zo sí tó és csepp fo lyó sí tó lé te sít mé nyek *

c) Hõ erõ mû vek és egyéb tü ze lõ be ren de zé sek 50 me ga watt (MW) be me nõ
hõ tel je sít ménnyel

d) Kok szo ló ke men cék *

e) Szén õr lõ mal mok 1 ton na/óra ka pa ci tás sal

f) Szén ipa ri ter mé kek és szi lárd füst men tes tü ze lõ anyag
elõ ál lí tá sá ra szol gá ló létesítmények

*

2.          Fé mek ter me lé se és fel dol go zá sa

a) Fém ér cek (be le ért ve a szul fid ér cet) pör kö lé sé re vagy
zsu go rí tá sá ra szol gá ló létesítmények

* 10 al kal ma zott

b) Nyers vas vagy acél (el sõd le ges vagy má sod la gos ol vasz tás)
elõ ál lí tá sá ra – be le ért ve a fo lya ma tos ön tést – szol gá ló
létesítmények

2,5 ton na/óra ka pa ci tás sal

c) Vas fé mek meg mun ká lá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek:

(i) Me leg hen ger mû vek 20 ton na/óra nyers acél
ka pa ci tás sal

(ii) Ka la pá csos ko vács mû he lyek Ka la pá cson ként 50 ki lo jo u le 
ener gi á val, ahol
a fel hasz nált hõ ener gia
meg ha lad ja a 20 MW-ot

(iii) Ol vasz tott, védõ fém be vo nat fel vi te le Órán kén ti 2 ton na nyers acél
tel je sít ménnyel

d) Vas ön tö dék 20 ton na/nap ter me lé si
ka pa ci tás sal

e) Lé te sít mé nyek:

(i) Nyers nem vas fé mek érc, kon cent rá tum vagy má sod la gos
nyers anya gok fel hasz ná lá sá val, ko há sza ti, ve gyi vagy
elekt ro li ti kus el já rá sok kal történõ elõállítására

*

(ii) Nem vas fé mek – be le ért ve a ki nyert ter mé ke ket
(fi no mí tás, ön tö dei ön tés stb.) – ol vasz tá sá ra, be le ért ve az
ötvözést

Napi 4 ton na ol vasz tá si
ka pa ci tás ólom ra és
kad mi um ra, vagy napi 
20 ton na ka pa ci tás min den
más fémre

f) Fé mek és mû anya gok fe lü let ke ze lé sé re szol gá ló
lé te sít mé nyek elekt ro li ti kus vagy vegyi eljárással

Ahol a ke ze lõ ká dak
tér fo ga ta 30 m3



Te vé keny ség
Ka pa ci tás kü szöb

(1. osz lop)
Al kal ma zot ti lét szám-kü szöb

(2. osz lop)

3.          Ás vány ipar

a) Mély mû ve lé sû bá nyá szat és kap cso ló dó te vé keny sé gek * 10 al kal ma zott

b) Kül szí ni fej tés Ahol a tény le ge sen kül szí ni
fej tés alatt álló te rü let el éri
25 hek tárt

c) Lé te sít mé nyek az aláb bi ak elõ ál lí tá sá ra: 10 al kal ma zott

(i) Ce ment-klin ker for gó ke men cé ben 500 ton na napi ter me lé si
ka pa ci tás sal

(ii) Mész for gó ke men cé ben 50 ton na fe let ti napi
ter me lé si ka pa ci tás sal

(iii) Ce ment-klin ker vagy mész egyéb ke men cé ben 50 ton na napi ter me lé si
ka pa ci tás sal

d) Lé te sít mé nyek az beszt ter mé kek elõ ál lí tá sá ra és az beszt
ala pú ter mé kek gyártására

*

e) Üveg gyár tá sá ra szol gá ló lé te sít mé nyek, be le ért ve az
üveg szál-elõ ál lí tást

Napi 20 ton na ol vasz tá si
ka pa ci tás sal

f) Lé te sít mé nyek ás vá nyi anya gok ol vasz tá sá ra, be le ért ve az
ás vá nyi szá lak elõállítását

Napi 20 ton na ol vasz tá si
ka pa ci tás sal

g) Lé te sít mé nyek ke rá mia ter mé kek, kü lö nö sen te tõ cse rép,
tég la, tûz ál ló tég la, csem pe, kõ áru vagy por ce lán, ége tés sel
történõ elõállítására

Napi 75 tonna termelési
kapacitással, vagy 4 m3

kemence kapacitással,
kemencénként 300 kg/m3

berakási sûrûséggel

4.          Vegyipar

a) Vegyipari létesítmények olyan alapvetõ szerves vegyületek
ipari méretekben történõ elõállítására, mint például:

* 10 alkalmazott

(i) Egyszerû szénhidrogének (lineáris vagy ciklikus, telített
vagy telítetlen, alifás vagy aromás)

(ii) Oxigéntartalmú szénhidrogének, például alkoholok,
aldehidek, ketonok, karbonsavak, észterek, acetátok, éterek,
peroxidok, epoxigyanták

(iii) Kéntartalmú szénhidrogének

(iv) Nitrogéntartalmú szénhidrogének, például aminok,
amidok, nitro- vagy nitrát vegyületek, nitrilek, cianátok,
izocianátok

(v) Foszfortartalmú szénhidrogének

(vi) Halogénezett szénhidrogének

(vii) Szerves fémvegyületek

(viii) Alapvetõ mûanyagok (polimerek szintetikus rostok és
cellulóz alapú rostok)

(ix) Szintetikus gumik

(x) Színezékek és pigmentek

(xi) Felületaktív anyagok

b) Vegyipari létesítmények olyan alapvetõ szervetlen
vegyületek ipari méretekben történõ elõállítására, mint
például:

*

(i) Gázok, például, ammónia, klór vagy sósav, fluor vagy
hidrogén-fluorid, szén-oxidok, kénvegyületek,
nitrogén-oxidok, hidrogén, kén-dioxid, karbonil-klorid

(ii) Savak, mint például krómsav, hidrofluorsav, foszforsav,
salétromsav, sósav, kénsav, óleum, kénessavak

(iii) Bázisok, például ammónium-hidroxid, kálium-hidroxid,
nátrium-hidroxid

(iv) Sók, például ammónium-klorid, kálium-klorát,
kálium-karbonát, nátrium-karbonát, perborát, ezüst-nitrát

(v) Nemfémek, fémoxidok vagy más szervetlen vegyületek,
például, kalcium karbid, szilícium, szilícium-karbid

2009/85. szám M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 17853



Te vé keny ség
Ka pa ci tás kü szöb

(1. osz lop)
Al kal ma zot ti lét szám-kü szöb

(2. osz lop)

c) Vegyipari létesítmények foszfor-, nitrogén- és káliumalapú
mûtrágyák (egyszerû és összetett mûtrágyák) ipari
méretekben történõ elõállítására

*

d) Vegyipari létesítmények alapvetõ növényvédõszerek és
biocidek ipari méretekben történõ elõállítására

* 10 alkalmazott

e) Létesítmények alapvetõ gyógyszeripari termékek vegyi vagy
biológiai eljárással, ipari méretekben történõ elõállítására

*

f) Létesítmények robbanóanyagok és pirotechnikai termékek
ipari méretekben történõ elõállítására

*

5.          Hulladék- és szennyvízgazdálkodás

a) Létesítmények veszélyes hulladék égetésére, pirolízisére,
hasznosítására, vegyi kezelésére vagy lerakására

Napi 10 tonna befogadással 10 alkalmazott

b) Létesítmények települési hulladék égetésére Óránkénti 3 tonna
kapacitással

c) Létesítmények nem veszélyes hulladék ártalmatlanítására Napi 50 tonna kapacitással

d) Hulladéklerakók (inert hulladékok lerakói kivételével) Napi 10 tonna befogadással
vagy 25 000 tonna
összkapacitásssal

e) Létesítmények állati tetem vagy állati hulladék
ártalmatlanítására vagy hasznosítására

Napi 10 tonna kezelõ
kapacitással

f) Települési szennyvíztisztító telepek 100 000 lakosegyenérték
kapacitással

g) Önállóan üzemeltetett ipari szennyvíztisztító telepek,
amelyek e mellékletben felsorolt egy vagy több
tevékenységet szolgálnak ki

Napi 10 000 m3 kapacitással

6.          Papír és faanyag elõállítása és feldolgozása

a) Ipari létesítmények (cellulóz)pép faanyagból vagy hasonló
szálas anyagokból történõ elõállítására

* 10 alkalmazott

b) Ipari létesítmények papír és karton, valamint más elsõdleges
faipari termék [például keménypapír, farostlemez és rétegelt
(funér)lemez] elõállítására

Napi 20 tonna gyártási
kapacitással

c) Ipari létesítmények faanyagok és faipari termékek vegyi
anyagokkal történõ tartósítására

Napi 50 m3 gyártási
kapacitással

7.          Intenzív állattartás és akvakultúra

a) Létesítmények intenzív baromfi- vagy sertéstenyésztéshez (i) 40 000 férõhely baromfi
számára
(ii) 2000 férõhely (30 kg-on 
felüli) sertés számára
(iii) 750 koca férõhelyel

10 alkalmazott

b) Intenzív akvakultúra Évi 1000 tonna hal és
kagyló

8.          Állati és növényi termékek az élelmiszeriparból

a) Vágóhidak Napi 50 tonna hasított hús
termelési kapacitással

10 alkalmazott

b) Kezelõ és feldolgozó létesítmények élelmiszerek és italok
elõállítására:
(i) Állati nyersanyagból (tej kivételével)

(ii) Növényi nyersanyagból

Napi 75 tonna késztermék
elõállítási kapacitással
Napi 300 tonna késztermék
elõállítási kapacitással
(átlagérték negyedév alapján 
számítva)

c) Tej kezelése és feldolgozása Napi 200 tonna befogadó
kapacitással (átlagérték
negyedév alapján számítva)

10 alkalmazott
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Te vé keny ség
Ka pa ci tás kü szöb

(1. osz lop)
Al kal ma zot ti lét szám-kü szöb

(2. osz lop)

9.          Egyéb tevékenységek

a) Üzemek fonalak és textíliák elõkezelésére vagy színezésére
(pl. mosás, fehérítés, mercerezés mûveletei)

Napi 10 tonna kezelõ
kapacitással

10 alkalmazott

b) Üzemek irha és bõr kikészítésére Napi 12 tonna késztermék
kapacitással

c) Anyagok, tárgyak vagy termékek felületkezelésére szerves
oldószereket felhasználó létesítmények, különösen
felület-megmunkálás, printelés, felületbevonás, zsírtalanítás,
vízhatlanná tétel, méretezés, festés, tisztítás vagy impregnálás 
céljára

Óránkénti 150 kg vagy évi
200 tonna
anyagfelhasználási
kapacitással

d) Létesítmények szén (jól kiégetett szén) vagy elektrografit
elõállítására égetéssel vagy grafitosítással

*

e) Hajóépítõ, -festõ vagy hajófesték eltávolító létesítmények 100 m hajóhossz

Ma gya rá zó jegy ze tek:
Az 1. osz lop a 7. cikk (1) be kez dé se a) pont já ban em lí tett ka pa ci tás kü szö bö ket tar tal maz za.
A csil lag (*) azt jel zi, hogy ka pa ci tás kü szö böt nem al kal maz nak (va la mennyi lé te sít mény je len tés kö te les).
A 2. osz lop a 7. cikk (1) be kez dé se b) pont já ban em lí tett al kal ma zot ti lét szám kü szö böt tar tal maz za.
A „10 al kal ma zott” 10 fõ ál lá sú al kal ma zott nak fe lel meg.

II. Melléklet

SZENNYEZÕ ANYAGOK

Sor szám
CAS 
szám

Szennye zõ anyag

Ki bo csá tá si kü szöb
(1. osz lop)

Szennye zõ anya -
gok te lep hely rõl
tör té nõ el szál lí tá -
sá nak kü szöb ér -

té ke
(2. osz lop)

kg/év

Gyár tá si, fel dol -
go zá si vagy fel -

hasz ná lá si
kü szöb

(3. osz lop)
kg/év

le ve gõ be
(1.a. osz lop)

kg/év

víz be
(1.b. osz lop)

kg/év

föld ta ni kö zeg be
(1.c. osz lop)

kg/év

1 74-82-8 Me tán (CH4) 100 000 – – – *
2 630-08-0 Szén-mon oxid (CO) 500 000 – – – *
3 124-38-9 Szén-di oxid (CO2) 100 mil lió – – – *
4 Flu o ro zott

szén hid ro gé nek
(HFC-k)

100 – – – *

5 10024-97-2 Di nit ro gén-oxid (N2O) 10 000 – – – *
6 7664-41-7 Am mó nia (NH3) 10 000 – – – 10 000
7 Nem me tán jel le gû

il lé kony szer ves
ve gyü le tek (NMVOC)

100 000 – – – *

8 Nit ro gén-oxi dok
(NOx/NO2)

100 000 – – – *

9 Per flu or kar bo nok (PFC-k) 100 – – – *
10 2551-62-4 Kén-he xaf lu o ri dok (SF6) 50 – – – *
11 Kén-oxi dok (SOx/SO2) 150 000 – – – *
12 Összes nit ro gén – 50 000 50 000 10 000 10 000
13 Összes fosz for – 5 000 5 000 10 000 10 000
14 Hid ro klór-flu or kar bo nok

(HCFC-k)
1 – – 100 10 000

15 Klór-flu or kar bo nok
(CFC-k)

1 – – 100 10 000

16 Ha lo nok 1 – – 100 10 000
17 7440-38-2 Ar zén és ve gyü le tei 

(mint As)
20 5 5 50 50

18 7440-43-9 Kad mi um és ve gyü le tei
(mint Cd)

10 5 5 5 5

19 7440-47-3 Króm és ve gyü le tei 
(mint Cr)

100 50 50 200 10 000

20 7440-50-8 Réz és ve gyü le tei 
(mint Cu)

100 50 50 500 10 000
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Sor szám
CAS 
szám

Szennye zõ anyag

Ki bo csá tá si kü szöb
(1. osz lop)

Szennye zõ anya -
gok te lep hely rõl
tör té nõ el szál lí tá -
sá nak kü szöb ér -

té ke
(2. osz lop)

kg/év

Gyár tá si, fel dol -
go zá si vagy fel -

hasz ná lá si
kü szöb

(3. osz lop)
kg/év

le ve gõ be
(1.a. osz lop)

kg/év

víz be
(1.b. osz lop)

kg/év

föld ta ni kö zeg be
(1.c. osz lop)

kg/év

21 7439-97-6 Hi gany és ve gyü le tei
(mint Hg)

10 1 1 5 5

22 7440-02-0 Nik kel és ve gyü le tei
(mint Ni)

50 20 20 500 10 000

23 7439-92-1 Ólom és ve gyü le tei 
(mint Pb)

200 20 20 50 50

24 7440-66-6 Cink és ve gyü le tei 
(mint Zn)

200 100 100 1 000 10 000

25 15972-60-8 Alaklór – 1 1 5 10 000
26 309-00-2 Aldrin 1 1 1 1 1
27 1912-24-9 Atrazin – 1 1 5 10 000
28 57-74-9 Klórdán 1 1 1 1 1
29 143-50-0 Klórdekon 1 1 1 1 1
30 470-90-6 Klórfenvinfosz – 1 1 5 10 000
31 85535-84-8 Klór-alkánok, C10–C13 – 1 1 10 10 000
32 2921-88-2 Klórpirifosz – 1 1 5 10 000
33 50-29-3 DDT 1 1 1 1 1
34 107-06-2 1,2-diklór-etán (EDC) 1 000 10 10 100 10 000
35 75-09-2 Diklór-metán (DCM) 1 000 10 10 100 10 000
36 60-57-1 Dieldrin 1 1 1 1 1
37 330-54-1 Diuron – 1 1 5 10 000
38 115-29-7 Endoszulfán – 1 1 5 10 000
39 72-20-8 Endrin 1 1 1 1 1
40 Halogénezett szerves

vegyületek (mint AOX)
– 1 000 1 000 1 000 10 000

41 76-44-8 Heptaklór 1 1 1 1 1
42 118-74-1 Hexaklór-benzol (HCB) 10 1 1 1 5
43 87-68-3 Hexaklór-butadién

(HCBD)
– 1 1 5 10 000

44 608-73-1 1,2,3,4,5,6-hexaklór-
ciklohexán (HCH)

10 1 1 1 10

45 58-89-9 Lindán 1 1 1 1 1
46 2385-85-5 Mirex 1 1 1 1 1
47 PCDD + PCDF (dioxinok

+ furánok) (mint TEQ)
0.001 0.001 0.001 0.001 0.001

48 608-93-5 Pentaklór-benzol 1 1 1 5 50
49 87-86-5 Pentaklór-fenol (PCP) 10 1 1 5 10 000
50 1336-36-3 Poliklórozott bifenilek

(PCB-k)
0.1 0.1 0.1 1 50

51 122-34-9 Simazin – 1 1 5 10 000
52 127-18-4 Tetraklór-etilén (PER) 2 000 – – 1 000 10 000
53 56-23-5 Tetraklór-metán (TCM) 100 – – 1 000 10 000
54 12002-48-1 Triklór-benzolok (TCB-k) 10 – – 1 000 10 000
55 71-55-6 1,1,1-triklór-etán 100 – – 1 000 10 000
56 79-34-5 1,1,2,2-tetraklór-etán 50 – – 1 000 10 000
57 79-01-6 Triklór-etilén 2 000 – – 1 000 10 000
58 67-66-3 Triklór-metán 500 – – 1 000 10 000
59 8001-35-2 Toxafén 1 1 1 1 1
60 75-01-4 Vinilklorid 1 000 10 10 100 10 000
61 120-12-7 Antracén 50 1 1 50 50
62 71-43-2 Benzol 1 000 200

(mint BTEX)a)
200
(mint BTEX)a)

2 000
(mint BTEX)a)

10 000

63 Brómozott difenil-éterek
(PBDE)

– 1 1 5 10 000
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Sor szám
CAS 
szám

Szennye zõ anyag

Ki bo csá tá si kü szöb
(1. osz lop)

Szennye zõ anya -
gok te lep hely rõl
tör té nõ el szál lí tá -
sá nak kü szöb ér -

té ke
(2. osz lop)

kg/év

Gyár tá si, fel dol -
go zá si vagy fel -

hasz ná lá si
kü szöb

(3. osz lop)
kg/év

le ve gõ be
(1.a. osz lop)

kg/év

víz be
(1.b. osz lop)

kg/év

föld ta ni kö zeg be
(1.c. osz lop)

kg/év

64 Nonilfenol és
nonilfenol-etoxilátok
(NP/NPE-k)

– 1 1 5 10 000

65 100-41-4 Etil-benzol – 200
(mint BTEX)a)

200
(mint BTEX)a)

2 000
(mint BTEX)a)

10 000

66 75-21-8 Etilén-oxid 1 000 10 10 100 10 000
67 34123-59-6 Izoproturon – 1 1 5 10 000
68 91-20-3 Naftalin 100 10 10 100 10 000
69 Szerves ónvegyületek

(mint összes Sn)
– 50 50 50 10 000

70 117-81-7 Di-(2-etil-hexil)-ftalát
(DEHP)

10 1 1 100 10 000

71 108-95-2 Fenolok (mint összes C) – 20 20 200 10 000
72 Policiklikus aromás

szénhidrogének (PAH-k)b)
50 5 5 50 50

73 108-88-3 Toluol – 200
(mint BTEX)a)

200
(mint BTEX)a)

2 000
(mint BTEX)a)

10 000

74 Tributil-ón és vegyületei – 1 1 5 10 000
75 Trifenil-ón és vegyületei – 1 1 5 10 000
76 Összes szerves szén

(TOC) (mint összes C
vagy COD/3)

– 50 000 – – **

77 1582-09-8 Trifluralin – 1 1 5 10 000
78 1330-20-7 Xilolok – 200

(mint BTEX)a)
200
(mint BTEX)a)

2 000
(mint BTEX)a)

10 000

79 Kloridok (mint összes Cl) – 2 millió 2 millió 2 millió 10 000c)

80 Klór és szervetlen
vegyületei (mint HCl)

10 000 – – – 10 000

81 1332-21-4 Azbeszt 1 1 1 10 10 000
82 Cianidok (mint összes

CN)
– 50 50 500 10 000

83 Fluoridok (mint összes F) – 2 000 2 000 10 000 10 000a)

84 Fluor és szervetlen
vegyületei (mint HF)

5 000 – – – 10 000

85 74-90-8 Hidrogén-cianid (HCN) 200 – – – 10 000
86 Szálló por (PM10) 50 000 – – – *

Ma gya rá zó jegy ze tek:
A szennye zõ anyag CAS-szá ma a Che mi cal Abst racts Ser vi ce-ben fel tün te tett pon tos azo no sí tót je len ti.
Az 1. osz lop a 7. cikk (1) be kez dés a) pont ja (i) és (iv) al pont já ban em lí tett kü szö bö ket tar tal maz za. Amennyi ben egy adott al osz lop ban (le ve gõ, víz vagy

föld ta ni kö zeg) fel tün te tett kü szö böt túl lé pik, a kér dé ses üzem vo nat ko zá sá ban szük sé ges a ki bo csá tá sok vagy – a szenny víz ke ze lés re szánt szenny víz ben lévõ 
szennye zõ anya gok ese té ben – a szó ban for gó al osz lop ban em lí tett kör nye ze ti kö zeg be tör té nõ szál lí tá sok je len té se azon fe lek ese té ben, ame lyek a 7. cikk
1. be kez dé se a) pont ja sze rin ti je len tés té te li rend szert vá lasz tot ták.

A 2. osz lop a 7. cikk (1) be kez dés a) pont ja (ii) al pont já ban em lí tett kü szö bö ket tar tal maz za. Amennyi ben az eb ben az osz lop ban fel tün te tett kü szö böt túl lé -
pik egy adott szennye zõ anyag ra néz ve, a kér dé ses üzem vo nat ko zá sá ban szük sé ges a szó ban for gó szennye zõ anyag te lep hely rõl tör té nõ el szál lí tá sá nak je len -
té se azon fe lek ese té ben, ame lyek a 7. cikk 1. be kez dés a) pont (ii) al pont ja sze rin ti je len tés té te li rend szert vá lasz tot ták.

A 3. osz lop a 7. cikk (1) be kez dé se b) pont já ban em lí tett kü szö bö ket tar tal maz za. Amennyi ben az eb ben az osz lop ban fel tün te tett kü szö böt túl lé pik egy
adott szennye zõ anyag ra néz ve, a kér dé ses üzem vo nat ko zá sá ban szük sé ges a szó ban for gó szennye zõ anyag te lep hely rõl tör té nõ el szál lí tá sá nak je len té se
azon fe lek ese té ben, ame lyek a 7. cikk 1. be kez dé se b) pont ja sze rin ti je len tés té te li rend szert vá lasz tot ták.

A kö tõ jel (–) azt jel zi, hogy a kér dé ses pa ra mé ter nem jár je len tés té te li kö te le zett ség gel.
A csil lag (*) azt jel zi, hogy az adott szennye zõ anyag ese té ben az 1.a. osz lop ban fel tün te tett kü szöb ér té ket kell hasz nál ni, és nem a gyár tá si, fel dol go zá si

vagy fel hasz ná lá si kü szöb ér té ket.
A két csil lag (**) azt jel zi, hogy az adott szennye zõ anyag ese té ben az 1.b. osz lop ban fel tün te tett ki bo csá tá si kü szöb ér té ket kell hasz nál ni, és nem a gyár tá si, 

fel dol go zá si vagy fel hasz ná lá si kü szöb ér té ket.

Láb jegy ze tek:
a) Az egye di szennye zõ anya go kat je len te ni kell, ha a BTEX kü szö böt (a ben zol, to lu ol, etil-ben zol, xi lol pa ra mé te rek ere dõ je) túl lé pik.
b) A po li cik li kus aro más szén hid ro gé ne ket (PAH-k) ben zo(a)pi rén ben (50-32-8), ben zo(b)flu o ran tén ben (205-99-2), ben zo(k)flu o ran tén ben (207-08-9),

in de no(1,2,3-cd)pi rén ben (193-39-5) kell meg ad ni (a nagy ki ter je dé sû, ha tá ro kon át nyú ló lég szennye zés rõl  szóló egyez mény nek a kör nye zet ben tar tó san
meg ma ra dó szer ves szennye zõ anya gok ról  szóló jegy zõ köny vé bõl át vé ve).

c) Mint szer vet len ve gyü le te.
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III. Melléklet

A. RÉSZ

ÁRTALMATLANÍTÁSI MÛVELETEK (,,D”)

– Ta laj ban vagy ta la jon tör té nõ el he lye zés (pl. le ra kás)
– Ta laj ke ze lés (pl. fo lyé kony vagy isza pos hul la dék ta -

laj ban tör té nõ bi o ló gi ai le bon tá sa)
– Mély in jek tá lás (pl. szi vattyúz ha tó hul la dék be fecs -

ken de zé se ku tak ba, ter mé szet ben elõ for du ló tá ro ló he lyek
szi kes domb ja i ba)

– Fel szí ni tá ro lás (pl. fo lyé kony vagy isza pos hul la dék
el he lye zé se göd rök ben, ta vak ban vagy la gú nák ban)

– Spe ci á lis ter ve zé sû le ra kó (pl. bé lelt, kü lön ál ló cel -
lák ban tör té nõ el he lye zés, ame lyek fe det tek és el szi ge tel -
tek egy más tól és a kör nye zet tõl)

– Víz test be tör té nõ ki bo csá tás a ten ge rek/óce á nok ki -
vé te lé vel

– Ten ge rek be/óce á nok ba tör té nõ ki bo csá tás, be le ért ve
a ten ger fe nék be süllyesz tést

– Az e mel lék let ben más hol nem meg ha tá ro zott bi o ló -
gi ai ke ze lés, amely vég ter mék ként olyan ve gyü le te ket
vagy ele gye ket ered mé nyez, me lyek az eb ben a rész ben
meg ha tá ro zott bár me lyik mû ve let tel el tá vo lít ha tók

– Az e mel lék let ben más hol nem meg ha tá ro zott fi zi -
kai-ké mi ai ke ze lés, amely vég ter mék ként olyan ve gyü le -
te ket vagy ele gye ket ered mé nyez, me lyek az eb ben a rész -
ben meg ha tá ro zott bár me lyik mû ve let tel el tá vo lít ha tók
(pl. pá ro log ta tás, szá rí tás, kal ci ná lás, sem le ge sí tés, ki csa -
pa tás)

– Szá raz föl dön tör té nõ el ége tés
– Ten ge ren tör té nõ el ége tés
– Tar tós tá ro lás (pl. tar tá lyok bá nyá ban tör té nõ el he -

lye zé se)
– Össze ke ve rés vagy ele gyí tés az eb ben a rész ben meg -

ha tá ro zott bár mely mû ve let nek  való alá ve tés elõtt
– Át cso ma go lás az eb ben a rész ben meg ha tá ro zott bár -

mely mû ve let nek  való alá ve tés elõtt
– Tá ro lás az eb ben a rész ben meg ha tá ro zott va la mely

mû ve let el vég zé sé ig

B. RÉSZ

HASZNOSÍTÁSI MÛVELETEK (,,R”)

– Üzem anyag ként (nem köz vet len el ége tés sel) vagy
más mó don tör té nõ fel hasz ná lás ener gia ter me lés cél já ra

– Ol dó sze rek vissza nye ré se/re ge ne rá lá sa
– Ol dó szer ként nem hasz nált szer ves anya gok hasz no -

sí tá sa/vissza nye ré se
– Fé mek és fém ve gyü le tek hasz no sí tá sa/vissza nye ré se
– Egyéb szer vet len anya gok hasz no sí tá sa/visszanye -

rése
– Sa vak és bá zi sok re ge ne rá lá sa

– Szennye zés csök ken té sé re hasz nált össze te võk hasz -
no sí tá sa

– Ka ta li zá to rok ból szár ma zó össze te võk hasz no sí tá sa
– Fá radt olaj új ra fi no mí tá sa vagy a ko ráb ban fel hasz -

nált olaj egyéb hasz no sí tá sa
– Ta laj ke ze lés, amely hasz nos a me zõ gaz da ság szem -

pont já ból vagy öko ló gi ai ja vu lást ered mé nyez
– Va la mely, e rész ben meg ha tá ro zott hasz no sí tá si mû -

ve let bõl szár ma zó ma ra dék anyag fel hasz ná lá sa
– Hul la dé kok cse ré je va la mely, e rész ben meg ha tá ro -

zott hasz no sí tá si mû ve let nek  való alá ve tés cél já ra
– Anya gok össze gyûj té se va la mely, e rész ben meg ha -

tá ro zott mû ve let cél já ra

IV. Melléklet

VÁLASZTOTTBÍRÁSKODÁS

1. E jegy zõ könyv 23. cik ke (2) be kez dé se alap ján vá -
lasz tott bí ró ság elé utalt vita ese tén, a fél vagy fe lek ér te sí -
tik a vi tá ban érin tett má sik fe let vagy fe le ket dip lo má ci ai
úton, va la mint a tit kár sá got, a vá lasz tott bí rás ko dás tár gyá -
ról, és jel zik – kü lö nö sen – e jegy zõ könyv azon cik ke it,
me lyek ér tel me zé se vagy al kal ma zá sa vi ta tott. A tit kár ság
to váb bít ja a ka pott in for má ci ó kat e jegy zõ könyv va la -
mennyi ré szes fe lé nek.

2. A vá lasz tott bí ró ság há rom fõ bõl áll. Mind az igény lõ 
fél vagy fe lek, mind a vi tá ban érin tett má sik fél vagy fe lek
ki je löl(nek) egy vá lasz tott bí rót, és az így ki je lölt két vá -
lasz tott bí ró kö zös meg egye zés sel ki vá laszt ja a har ma dik
vá lasz tott bí rót, aki a vá lasz tott bí ró ság el nö ke. Ez utób bi
nem le het a vi tá ban érin tett va la mely fél ál lam pol gá ra, az
ál lan dó tar tóz ko dá si he lye nem le het ezen fe lek va la me lyi -
ké nek a te rü le tén, nem áll hat egyi kõ jük al kal ma zá sá ban
sem és ko ráb ban sem mi lyen más mi nõ sé gé ben sem fog lal -
koz ha tott az üggyel.

3. Ha a vá lasz tott bí ró ság el nö ke nem ke rült ki vá lasz -
tás ra a má so dik vá lasz tott bí ró ki je lö lé sé tõl szá mí tott két
hó na pon be lül, az Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott ság ügy ve ze tõ
tit ká ra – a vi tá ban érin tett va la me lyik fél ké ré sé re – ki vá -
laszt ja a vá lasz tott bí ró ság el nö két egy to váb bi két hó na pos
idõ sza kon be lül.

4. Ha a vi tá ban érin tett va la me lyik fél nem je löl ki vá -
lasz tó bí rót az (1) be kez dés ben em lí tett ér te sí tés be nyúj tá -
sá tól szá mí tott két hó na pon be lül, a má sik fél tá jé koz tat -
hat ja er rõl az Eu ró pai Gaz da sá gi Bi zott ság ügy ve ze tõ tit -
ká rát, aki ki vá laszt ja a vá lasz tott bí ró ság el nö két egy to -
váb bi két hó na pos idõ sza kon be lül. Ki vá lasz tá sát köve tõen 
a vá lasz tott bí ró ság el nö ke fel ké ri azon fe let, ame lyik nem
je lölt ki vá lasz tott bí rót, hogy ezt két hó na pon be lül te gye
meg. Amennyi ben ezen idõ szak alatt nem si ke rül ezt meg -
ten nie, az el nök tá jé koz tat ja er rõl az Eu ró pai Gaz da sá gi
Bi zott ság ügy ve ze tõ tit ká rát, aki el vég zi ezt a ki je lö lést
egy to váb bi két hó na pos idõ sza kon be lül.
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5. A vá lasz tott bí ró ság a nem zet kö zi jog gal és e jegy zõ -
könyv ren del ke zé se i vel össz hang ban hoz za meg dön té sét.

6. Az e mel lék let ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek sze -
rint fel ál lí tott bár mely vá lasz tott bí ró ság maga al kot ja meg
el já rá si sza bá lya it.

7. A vá lasz tott bí ró ság dön té se it – mind az el já rás mód -
ra, mind az el já rás tár gyá ra vo nat ko zó an – több sé gi sza va -
zás sal hoz za meg.

8. A bí ró ság min den meg fe le lõ in téz ke dést meg te het
a té nyek meg ál la pí tá sa cél já ból.

9. A vi tá ban érin tett fe lek elõ se gí tik a vá lasz tott bí ró ság 
mun ká ját és – kü lö nö sen – min den ren del ke zé sük re álló
esz köz zel:

a) el lát ják a vo nat ko zó do ku men tu mok kal, fel sze re lé -
sek kel és in for má ci ók kal;

b) fel ha tal maz zák – szük ség ese tén –, hogy ta nú kat
vagy szak ér tõ ket hív jon, és azok tól bi zo nyí té kok hoz jus -
son.

10. A fe lek és a vá lasz tott bí rók vé dik azon in for má ci ók 
bi zal mas sá gát, ame lyek hez a vá lasz tott bí ró ság el já rá sai
so rán bi zal ma san jut nak hoz zá.

11. A vá lasz tott bí ró ság – az egyik fél ké ré sé re – ide ig -
le nes vé del mi in téz ke dé se ket ja va sol hat.

12. Ha a vi tá ban érin tett fe lek egyi ke nem je le nik meg
a vá lasz tott bí ró ság elõtt, vagy el mu laszt ja ál lás pont ját
meg vé de ni, a má sik fél kér he ti a bí ró sá got, hogy foly tas sa
az el já rást, és hoz za meg vég sõ dön té sét. Va la mely fél tá -
vol ma ra dá sa vagy ál lás pont ja meg vé dé sé nek el mu lasz tá sa 
nem aka dá lyoz za az el já rást. Vég sõ dön té sé nek meg ho za -
ta la elõtt a vá lasz tott bí ró ság nak meg kell gyõ zõd nie ar ról,
hogy a ke re set tény le ge sen és jo gi lag meg ala po zott.

13. A vá lasz tott bí ró ság a vita tár gyá ból köz vet le nül
ere dõ vi szont ke re se tet meg hall gat hat ja, és ar ról dön tést
hoz hat.

14. Ha csak a vá lasz tott bí ró ság az eset sa já tos kö rül mé -
nye i re te kin tet tel más ként nem ren del ke zik, a bí ró ság ki -
adá sa it – be le ért ve a tag ja i nak dí ja zá sát – a vi tá ban érin tett
fe lek egyen lõ arány ban vi se lik. A bí ró ság a ki adá sa i ról
nyil ván tar tást ve zet, és egy vég sõ ki mu ta tást ké szít a fe lek
ré szé re.

15. E jegy zõ könyv bár mely ré szes fele, amely nek a vita 
tár gyá ban jogi ter mé sze tû ér de ke áll fenn, és ame lyet érint -
het az ügy ben ho zott dön tés, a bí ró ság egyet ér té sé vel szót
kap hat az el já rás ban.

16. A vá lasz tott bí ró ság a lét re ho zá sa idõ pont já tól szá -
mí tott öt hó na pon be lül meg hoz za dön té sét, ha csak úgy
nem ta lál ja, hogy szük sé ges az idõ kor lát ki ter jesz té se,
amely nem ha lad hat ja meg az öt hó na pot.

17. A vá lasz tott bí ró ság dön té sé hez in dok lást csa tol. A
dön tés vég le ges, és kö te le zõ ér vé nyû a vi tá ban érin tett va -

la mennyi fél re néz ve. A dön tést a vá lasz tott bí ró ság el jut -
tat ja a vi tá ban érin tett fe lek hez és a tit kár ság hoz. A tit kár -
ság to váb bít ja a ka pott in for má ci ót e jegy zõ könyv va la -
mennyi ré szes fe lé nek.

18. A fe lek kö zött a dön tés ér tel me zé se vagy vég re haj -
tá sa vo nat ko zá sá ban eset le ge sen ki ala ku ló vita bár mely
fél ál tal a dön tést meg ho zó vá lasz tott bí ró ság elé, vagy – ha 
ez utób bi nem áll ren del ke zés re – egy má sik, erre a cél ra az 
el sõ vel azo nos mó don lét re ho zott, vá lasz tott bí ró ság elé
utal ha tó.”

4.  § (1) Ez a tör vény – a (2) be kez dés ben meg ha tá ro zott
ki vé tel lel – a ki hir de té sét kö ve tõ na pon lép ha tály ba.

(2) E tör vény 2–3.  §-a a Jegy zõ könyv 27. cik ké ben
meg ha tá ro zott idõ pont ban lép ha tály ba.

(3) A Jegy zõ könyv, il let ve e tör vény 2–3.  §-a ha tály ba -
lé pé sé nek nap tá ri nap ját a kül po li ti kárt fe le lõs mi nisz ter
an nak is mert té vá lá sát köve tõen a Ma gyar Köz löny ben ha -
la dék ta la nul köz zé tett egye di ha tá ro za tá val ál la pít ja meg.

(4) E tör vény vég re haj tá sá hoz szük sé ges in téz ke dé sek -
rõl a kör nye zet vé de le mért fe le lõs mi nisz ter gon dos ko dik.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

2009. évi LIV.
tör vény

az autóbusszal végzett menetrend szerinti
személyszállításról  szóló 

2004. évi XXXIII. tör vény módosításáról*

1.  § Az au tó busszal vég zett me net rend sze rin ti sze mély -
szál lí tás ról  szóló 2004. évi XXXIII. tör vény (a továb biak -
ban: tör vény) 1.  §-a a kö vet ke zõ (4) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(4) Az au tó busszal, köz for gal mú köz le ke dés ke re té ben 
vég zett me net rend sze rin ti bel föl di és nem zet kö zi sze -
mély szál lí tás te kin te té ben e tör vény a vas úti és köz úti
 személyszállítási köz szol gál ta tás ról, va la mint az
1191/69/EGK és az 1107/70/EGK ta ná csi ren de let ha tá -
lyon kí vül he lye zé sé rõl  szóló 2007. ok tó ber 23-i
1370/2007/EK eu ró pai par la men ti és ta ná csi ren de let tel
együt te sen al kal ma zan dó.”

2.  § A tör vény 2.  §-a f) pont já nak 2. al pont ja he lyé be
a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

* A tör vényt az Or szág gyû lés a 2009. jú ni us 8-i ülés nap ján fo gad ta el.
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[E tör vény al kal ma zá sá ban
f) bel sõ szol gál ta tó:]
„2. a te le pü lé si (fõ vá ro si) ön kor mány zat több sé gi be fo -

lyá sa alatt álló olyan gaz da sá gi tár sa ság, amely nek te vé -
keny sé gét a te le pü lé si (fõ vá ro si) ön kor mány zat irá nyít ja,
vagy”

3.  § A tör vény a 3.  §-át köve tõen a kö vet ke zõ 3/A.  §-sal
egé szül ki:

„3/A.  § (1) Az 1370/2007/EK ren de let 7. cik ké nek
(1) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott össze vont je len tést az ön -
kor mány zat, il let ve a mi nisz ter a fe le lõs sé gi kö ré be tar to zó 
köz szol gál ta tá si te vé keny ség rõl a tárgy évet kö ve tõ év
 május 31. nap já ig ké szí ti el. A je len tést az ön kor mány zat
a hon la pon vagy a me gyei na pi lap ban, a mi nisz ter a mi -
nisz té ri um hon lap ján te szi köz zé.

(2) Az 1370/2007/EK ren de let 8. cik ke (2) be kez dé sé -
ben elõ írt je len tés té te li kö te le zett sé get az au tó busszal vég -
zett he lyi kö zös sé gi köz le ke dés te kin te té ben az ön kor -
mány za to kért és a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter együt te -
sen, az au tó busszal vég zett hely kö zi kö zös sé gi köz le ke dés 
te kin te té ben a köz le ke dé sért fe le lõs mi nisz ter tel je sí ti.”

4.  § A tör vény 6.  §-ának (1) és (2) be kez dé se he lyé be a
kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Bel föl di me net rend sze rin ti sze mély szál lí tás sal – a
köz for gal mú kö tött pá lyás köz le ke dést he lyet te sí tõ au tó -
busz já ra tok kal vég zett (15.  §) és a ka bo tázs (16.  §) sze -
mély szál lí tás ki vé te lé vel – a szol gál ta tó ki zá ró lag köz szol -
gál ta tá si szer zõ dés ke re té ben bíz ha tó meg. A köz szol gál -
ta tá si szer zõ dést, amennyi ben az a köz be szer zé sek rõl
 szóló tör vény alap ján szol gál ta tá si kon cesszi ó nak mi nõ -
sül, e tör vény pá lyá zat ra vo nat ko zó sza bá lyai sze rint kell
meg köt ni. A pá lyá zat nyil vá no san, a ver seny tisz ta sá gát és 
át lát ha tó sá gát bár ki szá má ra biz to sí tó mó don zaj lik. Kül -
föl di szék he lyû szol gál ta tó a pá lyá za ton ab ban az eset ben
ve het részt, ha or szá gá ban is biz to sí tott a me net rend sze -
rin ti au tó busz-köz le ke dés ben a nem ze ti el bá nás a külföl -
diek szá má ra.

(2) Az 1370/2007/EK ren de let 7. cikk (2) be kez dé sé ben
elõ írt elõ ze tes tá jé koz ta tá si kö te le zett ség tel je sí té sét köve -
tõen a pá lyá za ti fel hí vást az el lá tá sért fe le lõs nek leg alább
ket tõ or szá gos na pi lap ban, to váb bá a Ma gyar Köz löny
mel lék le te ként meg je le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben, az ön -
kor mány zat nak a Ma gyar Köz löny mel lék le te ként meg je -
le nõ Hi va ta los Ér te sí tõ ben és a he lyi na pi lap ban is köz zé
kell ten nie a pá lyá zat be nyúj tá si ha tár ide jét leg alább
60 nap pal meg elõ zõ en. A fel hí vás ban tá jé koz ta tást kell
adni a pá lyá za ton  való rész vé tel és a pá lyá za ti ki írás be -
szer zé si le he tõ sé gé nek fel té te le i rõl, az aján lat té tel ha tár -
ide jé rõl, az el bí rá lás mód já ról és szem pont ja i ról, az ered -
mény hir de tés és a szer zõ dés kö tés leg ké sõb bi idõ pont já ról, 
a szol gál ta tás meg kez dé sé nek ha tár nap já ról, va la mint a
szer zõ dés idõ tar ta má ról.”

5.  § (1) A tör vény 8.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) Az el lá tá sért fe le lõs pá lyá zat nél kül, köz vet le nül
bíz hat meg szol gál ta tót a szol gál ta tó ál tal kez de mé nye zett, 
ko ráb ban nem biz to sí tott köz szol gál ta tás ra, ha az nem
 haladja meg az 1370/2007/EK ren de let 5. cik ké nek (4) be -
kez dé sé ben sze rep lõ ér té ket, vagy tel je sít ményt, va la mint
az  valós uta zá si igé nyek éssze rû ki elé gí té sét szol gál ja, és
nem jár együtt más szol gál ta tó köz szol gál ta tá si szer zõ dés -
ben rög zí tett jo ga i nak sé rel mé vel vagy mû kö dõ ké pes sé gé -
nek ve szé lyez te té sé vel.”

(2) A tör vény 8.  §-ának (3) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(3) A (2) be kez dés ben em lí tett ese tek ben a meg bí zás a
köz szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé re vagy an nak kö zös
meg egye zé sen ala pu ló mó do sí tá sá ra irá nyu ló új el já rás
 lebonyolításához ele gen dõ idõ tar tam ra, de leg fel jebb
2 évre szól hat.”

(3) A tör vény 8.  §-ának (5) be kez dé se he lyé be a kö vet -
ke zõ ren del ke zés lép:

„(5) Az (1)–(2) be kez dés ben fog lalt ese te ken túl a bel sõ
szol gál ta tó pá lyáz ta tás nél kül is meg bíz ha tó a szol gál ta tás
el vég zé sé vel (a továb biak ban: köz vet len oda íté lés). A
köz vet len oda íté lés alap ján szol gál ta tást nyúj tó bel sõ szol -
gál ta tó a köz szol gál ta tá si te vé keny sé gét az 1370/2007/EK
ren de let 5. cikk (2) be kez dé sé nek a)–c) és e) pont já ban
meg ha tá ro zott sza bá lyok alap ján, ki zá ró lag az el lá tá sért
fe le lõs ille té kességi te rü le tén vég zi.”

(4) A tör vény 8.  §-a a kö vet ke zõ új (6) be kez dés sel egé -
szül ki:

„(6) Az, aki nek ér de ké ben állt vagy áll a köz szol gál ta tá -
si szer zõ dés el nye ré se és a 6–8.  §-ában fog lalt sza bá lyok
meg sze gé sé vel kö tött köz szol gál ta tá si szer zõ dés foly tán
sé rel met szen ve dett vagy a sé re lem be kö vet ke zé sé nek re á -
lis ve szé lye fenn áll, a pá lyá zat ered mé nyé nek ki hir de té sé -
tõl, egyéb eset ben a köz szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé -
tõl szá mí tott 30 na pos jog vesz tõ ha tár idõn be lül a szol gál -
ta tás vég zé sé nek he lye sze rin ti bí ró ság tól kér he ti jog sza -
bály sér tés té nyé nek meg ál la pí tá sát.”

6.  § (1) A tör vény 9.  §-ának (1) be kez dé se he lyé be a kö -
vet ke zõ ren del ke zés lép:

„(1) A köz szol gál ta tá si szer zõ dés meg kö té sé re az ön -
kor mány zat ne vé ben az ön kor mány zat kép vi se lõ tes tü le té -
nek (köz gyû lé sé nek) fel ha tal ma zá sa alap ján a pol gár mes -
ter, a Ma gyar Ál lam ne vé ben a mi nisz ter jo go sult. Pénz -
ügyi el len té te le zés re vo nat ko zó kö te le zett sé get tar tal ma zó 
szer zõ dést a mi nisz ter az ál lam ház tar tá sért fe le lõs mi nisz -
ter elõ ze tes egyet ér té sé vel ír hat alá. A köz szol gál ta tá si
szer zõ dés ér vé nyes sé gi ide jé re és eset le ges meg hosszab -
bí tá sá nak fel té te le i re az 1370/2007/EK ren de let 4. cikk
(3)–(4) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott ren del ke zé sek az
irány adó ak.”

(2) A tör vény 9.  §-a (2) be kez dé sé nek be ve ze tõ szö ve ge
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:
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„(2) A szer zõ dés nek – az 1370/2007/EK ren de let ben
meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz nia kell:”

(3) A tör vény 9.  §-a (2) be kez dé se a kö vet ke zõ k) pont -
tal egé szül ki:

[(2) A szer zõ dés nek – az 1370/2007/EK ren de let ben
meg ha tá ro zot ta kon túl – tar tal maz nia kell:]

„k) az 1370/2007/EK ren de let 4. cik ké nek (5) be kez dé -
sé ben fog lal tak be kö vet ke zé se ese tén a köz szol gál ta tá si
te vé keny ség hez kap cso ló dó, a szol gál ta tó ál tal al kal ma -
zott mun ka vál la ló kat, il let ve azok szer zõ dé ses jo ga it.”

7.  § A tör vény 10.  §-át meg elõ zõ al cím és 10–11.  §-ai
he lyé be a kö vet ke zõ ren del ke zés lép:

„Közszolgáltatási kötelezettség, közszolgáltatási
ellentételezés

10.  § (1) Köz szol gál ta tá si kö te le zett ség nek mi nõ sül
min den, az 1370/2007/EK ren de let 2. cik ké nek e) pont já -
ban meg ha tá ro zott kö te le zett ség.

(2) Az el lá tá sért fe le lõs köz szol gál ta tá si kö te le zett sé get
ab ban az eset ben tart hat fenn vagy ren del het el, ha

a) az adott köz szol gál ta tás biz to sí tá sát a köz ér de ke
meg kö ve te li,

b) a köz szol gál ta tás gaz da sá gos el lá tá sa más mó don
nem biz to sít ha tó, és

c) a szol gál ta tó nak ki egyen lí ti a köz szol gál ta tá si kö te -
le zett ség bõl ere dõ be vé te lek kel nem fe de zett in do kolt
költ sé ge it.

(3) A köz szol gál ta tá si kö te le zett ség re vo nat ko zó dön -
tést meg elõ zõ en az el lá tá sért fe le lõs kö te les meg vizs gál ni
a köz szol gál ta tá si fel adat más köz le ke dé si esz köz zel, más
szol gál ta tó val vagy más üze mel te té si fel té te lek kel tör té nõ
el lá tá sá nak le he tõ sé gét, és az összes sé gé ben leg ked ve -
zõbb meg ol dást vá lasz ta ni. A dön té sig, de leg fel jebb egy
évig a szol gál ta tó nak a köz szol gál ta tást vál to zat lan fel té -
te lek kel biz to sí ta nia kell.

(4) Amennyi ben a (3) be kez dés alap ján az el lá tá sért
 felelõs más szol gál ta tót bíz meg, a szol gál ta tó adott fel -
adat tal össze füg gõ ki zá ró la gos jo gát köz szol gál ta tá si szer -
zõ dé sé nek mó do sí tá sá val meg kell szün tet ni.

11.  § (1) A szol gál ta tó a köz szol gál ta tá si te vé keny ség -
gel össze füg gõ, be vé te lek kel nem fe de zett, a köz szol gál ta -
tá si kö te le zett ség  miatt fel me rült in do kolt költ sé ge i nek,
va la mint a szo ká sos mér té kû, éssze rû nye re ség meg té rí té -
sé re jo go sult (a továb biak ban: el len té te le zés).

(2) El len té te le zés ese tén a köz szol gál ta tá si kö te le zett -
ség bõl szár ma zó gaz da sá gi hát rány szám sze rû sí té sé re, a
szol gál ta tót meg il le tõ pénz ügyi el len té te le zés mér té ké re
és mód já ra az 1370/2007/EK ren de let elõ írásai vo nat koz -
nak.

(3) Az el len té te le zés sel kap cso la tos, a 9.  § (2) be kez dé -
sé nek g) pont já ban meg ha tá ro zot tak rész le tes sza bá lya it
az 1370/2007/EK ren de let 4. cik ke (1) be kez dé sé nek a) és
b) pont já ban fog lal tak nak meg fele lõen kell a köz szol gál ta -
tá si szer zõ dés ben meg ha tá roz ni, hogy

a) az el lá tá sért fe le lõs és a szol gál ta tó kö zött meg kö tött 
köz szol gál ta tá si szer zõ dés egy ér tel mû en rög zít se a szol -
gál ta tó köz szol gál ta tá si fel ada ta it, és

b) a szol gál ta tót meg il le tõ el len té te le zés szá mí tá sá nak
rend je elõ ze tesen meg sza bott, ob jek tív és át lát ha tó mó don
meg ha tá ro zott fel té te lek re épül jön, va la mint

c) az el len té te le zés mér té ke nem ha lad hat ja meg a szol -
gál ta tó köz szol gál ta tá si fel ada tok tel je sí té sé vel együtt járó 
költ sé ge i nek és egy mél tá nyos nye re ség nek a díj be vé tel -
lel, fo gyasz tói ár ki egé szí tés sel és egyéb kap cso ló dó be vé -
te lek kel és tá mo ga tá sok kal nem fe de zett össze gét.

(4) Amennyi ben a szol gál ta tó nem pá lyá zat út ján ke rült
ki vá lasz tás ra, az el len té te le zés szá mí tá sá nál költ ség ként
az azo nos jel le gû és szín vo na lú köz szol gál ta tá si fel ada to -
kat el lá tó, ha té ko nyan mû kö dõ szol gál ta tók átlagköltsé -
geit kell figye lembe ven ni.

(5) A pá lyá zat alap ján ki vá lasz tott szol gál ta tó ese té ben
az el len té te le zés a pá lyá za ti el já rás so rán ki ala kí tott, köz -
szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett összeg. A pá lyá zat
alap ján ki vá lasz tott, adott te rü le ten (te rü let ré szen, há ló za -
ton, vo nal cso por ton vagy vo na lon) ki zá ró la gos jog gal bíró 
szol gál ta tó a köz szol gál ta tá si szer zõ dés ben rög zí tett el len -
té te le zés sza bá lya in túl me nõ en, a köz szol gál ta tá si kö te le -
zett ség  miatt fel me rült in do kolt költ sé ge i nek meg té rí té sét
az (1)–(3) be kez dé sek ben fog lalt sza bá lyok ra fi gye lem mel 
ab ban az eset ben kez de mé nyez he ti, ha szám sze rû en alá tá -
maszt va iga zol ja a kö rül mé nyek nek a szer zõ dés meg kö té -
sét kö ve tõ je len tõs vál to zá sát. A kö rül mé nyek nek a szer -
zõ dés meg kö té sét kö ve tõ je len tõs vál to zá sa ként az uta zá si
igé nyek, vagy a gaz dál ko dá si kör nye zet te kin te té ben be -
kö vet ke zõ azon vál to zá sok ve he tõ ek figye lembe, ame -
lyek kel a szer zõ dés meg kö té se kor a szol gál ta tó a szer zõ -
dés idõ tar ta má ra vo nat ko zó an, az üz le ti te vé keny ség szo -
ká sos koc ká za ta ként nem szá mol ha tott.

(6) A pénz ügyi el len té te le zés sel járó köz szol gál ta tá si
szer zõ dés vagy meg ha tá ro zott köz szol gál ta tá si kö te le zett -
ség ese tén a szol gál ta tó kö te les bel sõ szám vi te lé ben el kü -
lö ní tett nyil ván tar tást ve zet ni az adott köz szol gál ta tá si
szer zõ dés hez, ille tõ leg köz szol gál ta tá si kö te le zett ség hez
kap cso ló dó esz kö zök rõl és for rá sok ról, be vé te lek rõl és
 ráfordításokról a kü lön jog sza bály alap ján meg ha tá ro zott
szám vi te li po li ti ká ban rög zí tett, az át cso por to sí tás le he tõ -
sé gét ki zá ró el szá mo lá si rend nek meg fele lõen.

(7) A nyil ván tar tást vo na li szin ten és úgy kell ve zet ni,
hogy a (6) be kez dés sze rin ti egyes té te lek érin tett te vé -
keny ség hez  való hoz zá ren de lé sé nek mód sze re egy ér tel mû 
le gyen. A szol gál ta tó nak az el kü lö ní tett el szá mo lást a köz -
szol gál ta tá si szer zõ dés le jár tát köve tõen az adó zás rend jé -
re vo nat ko zó jog sza bá lyok ban elõ írt ha tár idõ ig meg kell
õriz nie.”

8.  § A tör vény a kö vet ke zõ új 18.  §-sal egé szül ki:
„18.  § Ez a tör vény a vas úti és köz úti sze mély szál lí tá si

köz szol gál ta tás ról, va la mint az 1191/69/EGK és az
1107/70/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 
 szóló, az Eu ró pai Par la ment és a Ta nács 1370/2007/EK
ren de le te vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé se ket ál la -
pít ja meg.”
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9.  § (1) Ez a tör vény 2009. de cem ber 3-án lép ha tály ba
és 1–8.  §-ai, va la mint 9.  §-ának (2) be kez dé se a ha tály ba -
lé pé sét kö ve tõ na pon vesz tik ha tá lyu kat.

(2) A tör vény 9.  § (6) be kez dé sé ben sze rep lõ „10.  §
(5) be kez dé sé ben” szö veg rész he lyé be a „10.  § (4) be kez -
dé sé ben” szö veg rész lép.

(3) A pá lyáz ta tás ra és a köz szol gál ta tá si szer zõ dés tar -
tal má ra vo nat ko zó sza bá lyo kat csak e tör vény hatályba -
lépését köve tõen in dult ügyek ben vagy el já rá sok ban kell
al kal maz ni. Az e tör vény hatályba lépésekor már ér vé nyes
köz szol gál ta tá si szer zõ dé sek eset le ges mó do sí tá sa so rán
e tör vény és az 1370/2007/EK ren de let ren del ke zé se it
figye lembe kell ven ni.

(4) Ez a tör vény 2019. de cem ber 3-án vesz ti ha tá lyát.

(5) Ez a tör vény a vas úti és köz úti sze mély szál lí tá si köz -
szol gál ta tás ról, va la mint az 1191/69/EGK és az
1170/70/EGK ta ná csi ren de let ha tá lyon kí vül he lye zé sé rõl 
 szóló 2007. ok tó ber 23-i 1370/2007/EK eu ró pai par la ment 
és ta ná csi ren de let vég re haj tá sá hoz szük sé ges ren del ke zé -
se ket ál la pít ja meg.

Só lyom Lász ló s. k., Dr. Szi li Ka ta lin s. k.,
köz tár sa sá gi el nök az Or szág gyû lés el nö ke

III. Kormány rendeletek

A Kormány
134/2009. (VI. 23.) Korm.

rendelete

a fiatalok, valamint a többgyermekes családok
lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról

A Kor mány a Ma gyar Köz tár sa ság 2000. évi költ ség ve -
té sé rõl  szóló 1999. évi CXXV. tör vény 91.  § (1) be kez dés
e) pont já ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján, va la mint az Al -
kot mány 35.  § (2) be kez dé sé ben meg ál la pí tott ere de ti jog -
al ko tói ha tás kö ré ben, az Al kot mány 35.  § (1) be kez dés
b) pont já ban meg ál la pí tott fel adat kör ében el jár va a kö vet -
ke zõ ket ren de li el:

Általános rendelkezések

1.  §

(1) Az e ren de let ben fog lalt fel té te lek alap ján ál la mi tá -
mo ga tás ként ka mat tá mo ga tás ve he tõ igény be a köz pon ti
költ ség ve tés bõl a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén lévõ la kás 
épí té sé re, új la kás vá sár lá sá ra, kor sze rû sí té sé re szol gá ló
hi tel in té ze ti köl csön höz.

(2) E ren de let al kal ma zá sá ban az egyes fo gal mak je len -
té se a kö vet ke zõ:

1. új la kás:

a) az ala po zá si mun kák tól kez dõ dõ en tel jes egé szé ben
új on nan épí tett, vagy eme let rá épí tés sel, vagy te tõ tér-be -
épí tés sel nem csa lá di vagy iker há zon meg valósuló, a lak -
ha tás fel té te le i nek a vo nat ko zó jog sza bá lyi kö ve tel mé -
nyek sze rint meg fe le lõ la kó egy ség, amely el ké szül tét
köve tõen hasz ná lat ba vé te li- vagy fenn ma ra dá si-en ge dély
kö te les,

b) az a la kás, ame lyet jogi sze mély, jogi sze mé lyi ség
nél kü li tár sa ság vagy egyé ni vál lal ko zó ter mé sze tes sze -
mély ré szé re  való ér té ke sí tés cél já ra épít, vagy épít tet, és

ba) ame lyet elsõ íz ben ter mé sze tes sze mély ré szé re ér -
té ke sí te nek, vagy

bb) ame lyet má sod íz ben ér té ke sí te nek ter mé sze tes sze -
mély ré szé re, fel té ve, hogy a má so dik el adó in gat lan-for -
gal ma zás sal üz let sze rû en fog lal ko zó jogi sze mély, jogi
sze mé lyi ség nél kü li tár sa ság, egyé ni vál lal ko zó, vagy hi -
tel in té zet,

2. te tõ tér-be épí tés: a la kás te tõt eré ben vagy pad lás te ré -
ben vég zett épí té si en ge dély kö te les mun ka, amely az ere -
de ti te tõ szer ke zet el bon tá sá val vagy el bon tá sa nél kül he -
lyi ség(ek), he lyi ség cso port(ok) vagy ön ál ló ren del te té si
egy ség épí té sé vel új épít mény szint (eme let szint) lét re ho -
zá sát je len ti,

3. eme let rá épí tés: meg lé võ épü let – bel sõ fal sí kon mért 
leg alább 1,90 mé tert el érõ – épü let ma ga sí tás sal járó, füg -
gõ le ges irá nyú bõ ví té se új épít mény szint lé te sí té se ér de ké -
ben,

4. hi tel in té zet: ma gyar or szá gi szék hellyel vagy fi ók te -
lep pel ren del ke zõ hi tel in té zet, va la mint a hi tel in té zet tel
egyen ér té kû pru den ci á lis sza bá lyo zás nak meg fe le lõ pénz -
ügyi vál lal ko zás a hi tel in té ze tek rõl és a pénz ügyi vál lal ko -
zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény ben fog lal tak nak
meg fele lõen, vagy jel zá log-hi tel in té zet a jel zá log-hi tel in -
té zet rõl és a jel zá log le vél rõl  szóló 1997. évi XXX. tör -
vény ben fog lal tak nak meg fele lõen, il let ve a biz to sí tó in té -
zet a biz to sí tók ról és a biz to sí tá si te vé keny ség rõl  szóló
2003. évi LX. tör vény ben fog lal tak nak meg fele lõen,

5. tá mo ga tott sze mély:

a) a ma gyar ál lam pol gár és az a sze mély, akit kü lön tör -
vény alap ján a ma gyar ál lam pol gár jo gai il let nek meg,

b) a sza bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ
sze mély, aki a sza bad moz gás és a há rom hó na pot meg ha -
la dó tar tóz ko dás jo gát – a sza bad moz gás és tar tóz ko dás
jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek be uta zá sá ról és tar tóz ko dá -
sá ról  szóló 2007. évi I. tör vény sze rint – a Ma gyar Köz tár -
sa ság te rü le tén gya ko rol ja, és a pol gá rok sze mé lyi ada ta i -
nak és lak cí mé nek nyil ván tar tá sá ról  szóló 1992. évi
LXVI. tör vény sze rint be je len tett la kó hellyel ren del ke zik,

c) a har ma dik or szág be li ál lam pol gár, ha a har ma dik
or szág be li ál lam pol gá rok be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról
 szóló 2007. évi II. tör vény ben fog lal tak sze rint be ván do -
rolt vagy le te le pe dett jog ál lás sal ren del ke zik,

17862 M A G Y A R   K Ö Z L Ö N Y 2009/85. szám



d) a hon ta lan, ha a har ma dik or szág be li ál lam pol gá rok
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi II. tör -
vény ben fog lal tak alap ján ilyen jog ál lá sú nak is mer ték el,

6. egye dül ál ló sze mély: az a sze mély, aki nek nincs élet -
tár sa, és

a) ha ja don,
b) nõt len,
c) öz vegy,
d) el vált,
e) öz vegy be jegy zett élet társ vagy
f) el vált be jegy zett élet társ,
7. kom for tos la kás: a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re,

va la mint az el ide ge ní té sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok -
ról  szóló 1993. évi LXXVIII. tör vény 91/A.  § 3. pont já ban
meg ha tá ro zott la kás,

8. kor sze rû sí tés: a la kás kom fort fo ko za tá nak nö ve lé se
cél já ból víz-, csa tor na-, elekt ro mos-, gáz köz mû be ve ze té -
se, il let ve bel sõ há ló za tá nak ki épí té se, für dõ szo ba lé te sí té -
se olyan la kás ban, ahol még ilyen he lyi ség nincs, köz pon -
to sí tott fû tés ki ala kí tá sa vagy cse ré je, be le ért ve a meg újít -
ha tó ener gia for rá sok (pl. nap ener gia) al kal ma zá sát is, az
épü let szi ge te lé se, be le ért ve a hõ-, hang-, il let ve víz szi ge -
te lé si mun ká la to kat, a kül sõ nyí lás zá rók ener gia ta ka ré kos
nyí lás zá rók ra  való cse ré je, tetõ cse ré je, fel újí tá sa, szi ge te -
lé se, a kor sze rû sí tés ré sze az eh hez köz vet le nül kap cso ló -
dó hely re ál lí tá si mun ka, a kor sze rû sí tés köz vet len költ sé -
ge i nek 20%-áig,

9. fi a tal: az a ház tar tá sá ban leg fel jebb egy gyer me ket
ne ve lõ sze mély, aki

a) nagy ko rú egye dül ál ló és a köl csön ké re lem be nyúj tá -
sa idõ pont já ban nem töl töt te be a 35. élet évét,vagy

b) há zas ság ban, be jegy zett élet tár si kap cso lat ban, il let -
ve élet tár si kap cso lat ban élõ olyan, a köl csön ké re lem be -
nyúj tá sa idõ pont já ban 35. élet évét még be nem töl tött sze -
mély, aki nek há zas tár sa, be jegy zett élet tár sa, il let ve élet -
tár sa a köl csön ké re lem be nyúj tá sa idõ pont já ban nem töl -
töt te be a 35. élet évét,

10. több gyer me kes: az a ház tar tá sá ban leg alább két
gyer me ket ne ve lõ sze mély, aki

a) nagy ko rú egye dül ál ló és a köl csön ké re lem be nyúj tá -
sa idõ pont já ban nem töl töt te be a 45. élet évét,vagy

b) há zas ság ban, be jegy zett élet tár si kap cso lat ban, il let -
ve élet tár si kap cso lat ban élõ olyan, a köl csön ké re lem be -
nyúj tá sa idõ pont já ban 45. élet évét még be nem töl tött sze -
mély, aki nek há zas tár sa, be jegy zett élet tár sa, il let ve élet -
tár sa a köl csön ké re lem be nyúj tá sa idõ pont já ban nem töl -
töt te be a 45. élet évét,

11. gyer mek: aki az épí tõ, vá sár ló el tar tott ja és
a) a 16. élet évét még nem töl töt te be,
b) a 16. élet évét már be töl töt te, de ok ta tá si in téz mény

nap pa li ta go za tán ta nul és a 25. élet évét még nem érte el,
c) a 16. élet évét már be töl töt te, de tes ti vagy szel le mi

fo gya té kos sá ga (be teg sé ge)  miatt mun ka ké pes sé gét leg -
alább 67%-ban el vesz tet te, vagy leg alább 50%-os mér té kû 
egész ség ká ro so dást szen ve dett és ez az ál la po ta leg alább

egy éve tart, vagy egy év alatt elõ re lát ha tó an nem szû nik
meg,

12. el tar tott: az épít te tõ, vá sár ló el tar tott já nak mi nõ sül
a) a gyer mek,
b) az épít te tõ (vá sár ló) ke re sõ te vé keny sé get nem foly -

ta tó há zas tár sa, be jegy zett élet tár sa vagy élet tár sa, ha
1. mun ka ké pes sé gét leg alább 67%-ban el vesz tet te,
2. leg alább 50%-os mér té kû egész ség ká ro so dást

szen ve dett,
3. az öreg sé gi nyug díj kor ha tárt be töl töt te,
4. ház tar tá son be lül gon doz leg alább két olyan gyer -

me ket, akik ko ruk nál fog va csa lá di pót lék ra jo go -
sul tak,

5. ház tar tá son be lül gon doz ál lan dó ápo lás ra szo -
ruló fo gya té kos gyer me ket, vagy

6. ház tar tá son be lül gon doz az a)–c) pont ban em lí -
tett hoz zá tar to zót, aki a mun ka ké pes sé gét leg -
alább 67%-ban el vesz tet te, vagy leg alább 50%-os 
mér té kû egész ség ká ro so dást szen ve dett,

c) az épít te tõ nek (vá sár ló nak) vagy há zas tár sá nak, il -
let ve be jegy zett élet tár sá nak szü lõ je (mos to ha- és ne ve lõ -
szü lõ je), nagy szü lõ je, test vé re, ha az öreg sé gi nyug díj kor -
ha tárt be töl töt te, vagy a mun ka ké pes sé gét leg alább
67%-ban el vesz tet te, vagy leg alább 50%-os mér té kû
egész ség ká ro so dást szen ve dett,

13. együtt köl tö zõ: aki az épí tõ, vá sár ló el tar tott ja, há -
zas tár sa, élet tár sa, be jegy zett élet tár sa és a tá mo ga tott sze -
méllyel az új la kás ba együtt köl tö zik be,

14. ál lam pa pír ho zam:
a) a vál to zó vagy a leg fel jebb egy évig ál lan dó ka ma to -

zá sú köl csön ese tén az Ál lam adós ság Ke ze lõ Köz pont
Zárt kö rû en Mû kö dõ Rész vény tár sa ság (a továb biak ban:
ÁKK Zrt.) ál tal havi rend sze res ség gel köz zé tett, a köz zé -
té telt meg elõ zõ há rom nap tá ri hó nap ban tar tott 12 hó na pos 
név le ges fu tam ide jû disz kont kincs tár jegy auk ci ó in ki ala -
kult – a be té ti ka mat, az ér ték pa pí rok ho za ma és a tel jes hi -
tel díj mu ta tó szá mí tá sá ról és köz zé té te lé rõl  szóló 41/1997. 
(III. 5.) Korm. ren de let 6.  §-ának meg fele lõen szá mí tott –
át lag ho za mok adott auk ci ó kon el fo ga dott mennyi sé gek kel 
sú lyo zott szám ta ni át la ga,

b) az egy év nél hosszabb idõ szak ra ál lan dó ka ma to zá sú 
köl csön ese tén az ÁKK Zrt. ál tal havi rend sze res ség gel
köz zé tett, a köz zé té telt meg elõ zõ há rom nap tá ri hó nap ban
tar tott öt éves név le ges fu tam ide jû ál lam köt vény auk ci ó in
ki ala kult – a be té ti ka mat, az ér ték pa pí rok ho za ma és a tel -
jes hi tel díj mu ta tó szá mí tá sá ról és köz zé té te lé rõl  szóló
41/1997. (III. 5.) Korm. ren de let 6.  §-ának meg fele lõen
szá mí tott – át lag ho za mok adott auk ci ó kon el fo ga dott
mennyi sé gek kel sú lyo zott szám ta ni át la ga,

15. re fe ren cia ho zam: az ÁKK Zrt. ál tal havi rend sze -
res ség gel köz zé tett, az el sõd le ges for gal ma zók ár jegy zé si
kö te le zett sé ge alap ján ke res ke dé si na pon ként szá mí tott és
köz zé tett re fe ren cia ho za mok nak a köz zé té telt meg elõ zõ
há rom nap tá ri hó nap ra vo nat ko zó szám ta ni át la ga,

16. el len szol gál ta tás: a ka mat és a tör lesz tés fo lya mán
– a szer zõ dés sze gést, va la mint jel zá log le vél lel tör té nõ fi -
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nan szí ro zás ese tén az elõ tör lesz té si dí jat ki vé ve – bár mi -
lyen cí men fel szá mí tott költ ség és egyéb el len szol gál ta tás,

17. épí té si költ ség: a kö vet ke zõ ki adá sok nak tény le ge -
sen meg fi ze tett, la kás ra jutó há nya da:

a) a la kás, a la kó épü let szer ke ze té nek, kö zös hasz ná lat -
ra szol gá ló he lyi sé ge i nek és köz pon ti be ren de zé se i nek
épí té si költ sé gei,

b) a la ká sok ren del te tés sze rû hasz nál ha tó ság hoz szük -
sé ges he lyi sé gek nek, mel lék épü le tek nek (tüzelõanyag-
 tároló, lom kam ra stb.), mel lék épít mé nyek nek (hul la dék -
tar tály-tá ro ló, köz mû pót ló épít mé nyek és be ren de zé sek,
köz mû-be csat la ko zás épít mé nyei stb.), va la mint egyéb
épít ményeknek (la kó te lek hom lok vo na lán álló ke rí tés, az
épí tés ügyi ha tó ság ál tal elõ írt ke rí tés, az épü let meg kö ze lí -
té sét szol gá ló te rep lép csõ, lej tõ és jár da, va la mint tám fal
és szi vár gó öv árok) gép ko csi tá ro ló épí té si költ sé gei,

c) a köz mû be kö té sek költ ség ve tés sze rin ti épí té si költ -
sé gei,

d) a le bo nyo lí tá si költ sé gek, a mû sza ki ter ve zé si költ -
sé gek,

e) a jog sza bály alap ján fi ze ten dõ út- és köz mû fej lesz té -
si hoz zá já ru lás,

f) táv fû tés be kap cso lá si díj, az elekt ro mos há ló zat fej -
lesz té si hoz zá já ru lá sok,

g) a köz te rü le ti út-, jár da- és köz mû épí té si költ sé gek és
hoz zá já ru lá sok,

h) az épít mény meg épí té sé hez szük sé ges föld mun ka
el vég zé sé nek költ sé gei (te rep ren de zés, föld ki eme lés és
de po ná lás),

i) az épít mény meg épí té se ér de ké ben fel me rült épít -
mény bon tá si költ sé gek (épü le tek, épít mé nyek bon tá sa),
va la mint

j) a te lek ára,

18. ügy le ti ka mat: a tá mo ga tott ál tal fi ze ten dõ, a ka -
mat tá mo ga tás sal csök ken tett el len szol gál ta tás.

(3) Az e ren de let ben meg nem ha tá ro zott fo gal ma kat
a la ká sok és he lyi sé gek bér le té re, va la mint az el ide ge ní té -
sük re vo nat ko zó egyes sza bá lyok ról  szóló 1993. évi
LXXVIII. tör vény ben, il let ve az or szá gos te le pü lés ren de -
zé si és épí té si kö ve tel mé nyek rõl  szóló 253/1997.
(XII. 20.) Korm. ren de let ben meg ha tá ro zot tak sze rint kell
ér tel mez ni.

(4) A ka mat tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek jogszerû -
ségét

a) a 7.  § (1) be kez dés b) pont bb) al pont já ban, (7) és
(9) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott eset ben az adó zás rend jé -
rõl  szóló tör vény ren del ke zé sei alap ján az ál la mi adó ha tó -
ság,

b) az a) pont ha tá lya alá nem tar to zó ese tek ben a Ma -
gyar Ál lam kincs tár (a továb biak ban: Kincs tár)

el len õr zi.

(5) Nem mi nõ sül új la kás fel épí té sé nek meg lé võ épü let,
épü let rész vagy épít mény át ala kí tá sa.

A kamattámogatások célja

2.  §

(1) Az e ren de let ben meg ha tá ro zott fel té te lek kel
a) a fi a tal vagy a több gyer me kes tá mo ga tott sze mély
aa) új la kás fel épí té sé hez,
ab) új la kás vá sár lá sá hoz,
b) a nagy ko rú tá mo ga tott sze mély la kás kor sze rû sí té sé -

hez
ka mat tá mo ga tást ve het igény be.

(2) La kás épí té sé hez vagy vá sár lá sá hoz ka mat tá mo ga -
tás ak kor nyújt ha tó, ha

a) az igény lõ nek, há zas tár sá nak, élet tár sá nak, be jegy -
zett élet tár sá nak és gyer me ké nek, va la mint a vele együtt -
köl tö zõ csa lád tag ja i nak

aa) la kás tu laj do na, ál lan dó la kás hasz ná la ti joga, lí -
zing be vett la ká sa nincs,

ab) az aa) al pont ban meg ha tá ro zott jo gok in gat -
lan-nyil ván tar tá si be jegy zé sé re irá nyu ló ké rel me nincs fo -
lya mat ban,

ac) ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ, il let ve szol gá la ti
jog vi szony hoz vagy mun ka kör höz kö tött la kás ra bér le ti
jog vi szo nya nincs, és

b) az el adó az igény lõ nek nem – a Pol gá ri Tör vény -
könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban:
Ptk.) 685.  § b) pont ja sze rin ti – kö ze li hoz zá tar to zó ja, to -
váb bá nem élet tár sa.

(3) La kás kor sze rû sí té sé hez ka mat tá mo ga tás ak kor
nyújt ha tó, ha az igény lõ nek, há zas tár sá nak, élet tár sá nak,
be jegy zett élet tár sá nak és gyer me ké nek, va la mint a vele
együtt köl tö zõ csa lád tag ja i nak a kor sze rû sí ten dõ la kást ki -
vé ve

a) la kás tu laj do na, ál lan dó la kás hasz ná la ti joga, lí zing -
be vett la ká sa nincs,

b) az a) pont ban meg ha tá ro zott jo gok in gat lan-nyil ván -
tar tá si be jegy zé sé re irá nyu ló ké rel me nincs fo lya mat ban,

c) ön kor mány za ti tu laj don ban lévõ, il let ve szol gá la ti
jog vi szony hoz vagy mun ka kör höz kö tött la kás ra bér le ti
jog vi szo nya nincs.

(4) E ren de let al kal ma zá sá ban a la kás tu laj don nal egy
te kin tet alá esik a gaz da sá gi tár sa ság tag ja ál tal a tár sa ság
ré szé re va gyo ni hoz zá já ru lás ként szol gál ta tott, va la mint
az épí té si és hasz ná lat ba vé te li (fenn ma ra dá si) en ge dély -
ben meg ha tá ro zott cél tól, vagy a ren del te té sé tõl tar tó san
el té rõ cél ra hasz nál ha tó la kás.

(5) A (2)–(3) be kez dés ben fog lalt fel té te lek tel je sü lé sé -
rõl az igény lõ, an nak há zas tár sa, élet tár sa, be jegy zett élet -
tár sa és az együtt köl tö zõ csa lád tag(ok) bün te tõ jo gi fe le -
lõs ség mel lett írás ban kö te le sek nyi lat koz ni.

(6) A (2) be kez dés a) pont aa)–ab) al pont ja, to váb bá
a (3) be kez dés a)–b) pont ja nem al kal maz ha tó arra a la -
kásra,
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a) amely ben az igény lõ nek, há zas tár sá nak, élet tár sá -
nak, be jegy zett élet tár sá nak, kis ko rú gyer me ké nek, va la -
mint a vele együtt köl tö zõ csa lád tag já nak együt te sen leg -
fel jebb 50%-os tu laj do ni há nya da van, fel té ve, hogy a tu -
laj don kö zös ség meg szün te té se vagy örök lés út ján ke rült
a tu laj do nuk ba,

b) amely nek le bon tá sát az épí tés ügyi ha tó ság el ren del -
te vagy en ge dé lyez te, vagy

c) amely a köl csön ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ en
több mint két éve örök lés vagy aján dé ko zás jog cí mén, ha -
szon él ve zet tel ter hel ten ke rült az igény lõ nek, há zas tár sá -
nak, élet tár sá nak, be jegy zett élet tár sá nak, kis ko rú gyer me -
ké nek vagy a vele együtt köl tö zõ csa lád tag já nak a tu laj do -
ná ba, és a ha szon él ve zõ a la kás ban la kik.

(7) A ka mat tá mo ga tás igény be vé te lé hez a nem ma gyar
ál lam pol gár igény lõ kö te les

a) szár ma zá si or szá gá nak in gat lan-nyil ván tar tást ve ze -
tõ or szá gos ha tás kö rû szer ve (ha tó sá ga) ál tal ki ál lí tott – az
or szág egész köz igaz ga tá si te rü le té re, tag ál la mok ese tén
a tag ál lam, szö vet sé gi ál la mok ese tén a szö vet sé gi ál lam
köz igaz ga tá si te rü le té re vo nat ko zó – hi va ta los ira tot és an -
nak hi te les ma gyar nyel vû for dí tá sát be mu tat ni a hi tel in té -
zet nek, amellyel iga zol ja, hogy sa ját ma gá nak, há zas tár sá -
nak, élet tár sá nak, be jegy zett élet tár sá nak, gyer me ké nek és 
az együtt köl tö zõ csa lád tag(ok)nak szár ma zá si or szá gá ban
la kás tu laj do na nincs, va la mint

b) írás ban nyi lat koz ni ar ról, hogy a ka mat tá mo ga tás sal
épí te ni, vá sá rol ni, kor sze rû sí te ni kí vánt la kás ban la kó he -
lyet lé te sít.

(8) Nem kell a (7) be kez dés a) pont já ban fog lal ta kat al -
kal maz ni, ha az igény lõ a me ne kült jog ál lá sá val ren del ke -
zõ sze mély.

(9) Há zas pár, il let ve be jegy zett élet társ igény lõk ese té -
ben, ha a há zas tár sak vagy be jegy zett élet tár sak egyi ke
ma gyar ál lam pol gár, a (7) be kez dés a) pont já ban fog lal ta -
kat nem kell iga zol ni.

(10) A (7) be kez dés b) pont ja sze rin ti nyi lat ko za tot
mind az épít te tõ (vá sár ló), mind az el tar tott kö te les alá ír ni.

(11) Ha a tá mo ga tott sze mély a ka mat tá mo ga tás sal épí -
tett, vá sá rolt, kor sze rû sí tett la ká sát

a) épí tés ese tén a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá sá -
tól szá mí tott,

b) vá sár lás ese tén a tu laj don jog in gat lan-nyil ván tar tás -
ban tör té nõ be jegy zé sé tõl szá mí tott,

c) kor sze rû sí tés ese tén a kor sze rû sí té si mun kák be fe je -
zé sé tõl szá mí tott
egy éven be lül el ide ge ní ti, úgy a ka mat tá mo ga tás meg szû -
nik, és az adós kö te les az ad dig igény be vett ka mat tá mo ga -
tást a Ptk. 232.  § (2) be kez dé se sze rint szá mí tott ka ma ta i -
val együtt vissza fi zet ni.

3.  §

(1) A ka mat tá mo ga tás nyúj tá sá nak fel té te le, hogy az
igény lõ(k) és az együtt köl tö zõ(k) a ren del ke zé sük re álló

anya gi esz kö zö ket – a kor sze rû sí tés ki vé te lé vel – az épí té -
si költ ség vagy a vé tel ár ki egyen lí té sé re hasz nál ják fel. Az
igény lõ(k) és az együtt köl tö zõ(k) ren del ke zé sé re álló
anya gi esz köz ként kell szá mí tás ba ven ni a ka mat tá mo ga -
tás ra irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sát meg elõ zõ 5 éven be lül
ér té ke sí tett la ká sá nak, il let ve tu laj do ni há nya dá nak az el -
adá si árát is, amely csök kent he tõ:

a) az ér té ke sí tett la kást ter he lõ és a la kás el adá sa ér de -
ké ben egy összeg ben vissza fi ze tett ön kor mány za ti, mun -
kál ta tói tá mo ga tás sal,

b) a la kás el adá sa ér de ké ben egy összeg ben ki egyen lí -
tett la kás cé lú hi tel in té ze ti köl csön össze gé vel,

c) a szám lá val iga zolt in gat lan-köz ve tí tõi ju ta lék
össze gé vel,

d) a ka mat tá mo ga tás ra irá nyu ló ké re lem be nyúj tá sát
leg fel jebb egy év vel meg elõ zõ en vá sá rolt és az épí tés
hely szí né ül szol gá ló épí té si te lek nek az ál ta lá nos for gal mi
adó (a továb biak ban: áfa) össze gé vel nö velt vé tel árá val,

e) a ka mat tá mo ga tás sal vá sá rol ni kí vánt la kás te le ká rat
is tar tal ma zó vé tel árá nak leg fel jebb 10%-ával, ha ezen
összeg ki fi ze té se a ko ráb bi la kás el adá sát be jegy zõ föld hi -
va ta li ha tá ro zat ki adá sá nak idõ pont ját leg fel jebb 120 nap -
pal elõ zi meg,

f) olyan szám lá val, szer zõ dés sel iga zol tan ki fi ze tett
összeg gel, ame lyet az igény lõ az ál ta la vá sá rol ni kí vánt, de 
vé gül a tu laj do ná ba nem ke rült la kás meg szer zé sé re fi ze -
tett ki, ha az összeg az ér té ke sí tés cél já ra la kást épí tõ gaz -
da sá gi tár sa ság bí ró ság ál tal el ren delt fel szá mo lá sá nak tel -
jes be fe je zé sét köve tõen nem té rült meg,

g) a la kás ér té ke sí tés bõl szár ma zó be vé tel után meg fi -
ze tett és az ál la mi adó ha tó ság ál tal iga zolt sze mé lyi jö ve -
de lem adó össze gé vel.

(2) A ka mat tá mo ga tás sal épí tett, vá sá rolt, kor sze rû sí tett 
in gat lan ban a tá mo ga tott sze mé lyek nek leg alább 50%-os
tu laj do ni há nyad dal kell ren del kez ni ük.

(3) A nem ér té ke sí tés cél já ra épült és be fe je zett épü let
(la kás) tu laj don jo gá nak át ru há zá sa ese tén az új tu laj do nost 
a ka mat tá mo ga tá sok nem il le tik meg.

(4) Kor sze rû sí tés hez csak az épí té si ter mé kek mû sza ki
kö ve tel mé nye i nek, meg fe le lõ ség iga zo lá sá nak, va la mint
for ga lom ba ho za ta lá nak és fel hasz ná lá sá nak rész le tes sza -
bá lya i ról  szóló ren de let sze rin ti meg fe le lõ sé gi iga zo lás sal
ren del ke zõ ter mé ke ket le het fel hasz nál ni.

A kamattámogatások jogosultsági feltételei és mértéke

4.  §

(1) Ka mat tá mo ga tást ve het igény be

a) a fi a tal és a több gyer me kes tá mo ga tott sze mély

aa) Bu da pes ten és a me gyei jogú vá ro sok ban a 25 mil -
lió fo rin tot,
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ab) egyéb te le pü lé se ken a 20 mil lió fo rin tot
meg nem ha la dó – a te le kár nél kül szá mí tott – össze gû, az
áfa össze gét is tar tal ma zó épí té si költ sé gek vagy vé tel ár
ese tén leg alább kom for tos kom fort fo ko za tú új la kás épí té -
sé re vagy ér té ke sí tés cél já ra fel épí tett új la kás meg vá sár lá -
sá ra,

b) a nagy ko rú tá mo ga tott sze mély épí té si költ ség ha tár
nél kül te le pü lés tí pus tól füg get le nül la kás kor sze rû sí té sé re.

(2) Az épí té si költ ség, a vé tel ár vagy a kor sze rû sí tés
költ sé ge ki egyen lí té sé hez fel vett ka mat tá mo ga tott hitel -
intézeti köl csön, vagy biz to sí tó in té ze ti jel zá log hi tel (a to -
váb biak ban együtt: köl csön) össze ge

a) la kás épí té se, új la kás vá sár lá sa ese tén
aa) Bu da pes ten és a me gyei jogú vá ro sok ban leg fel -

jebb a 12,5 mil lió fo rint,
ab) egyéb te le pü lé se ken leg fel jebb 10 mil lió fo rint,
b) la kás kor sze rû sí té se ese tén leg fel jebb 5 mil lió fo rint
le het, azon ban a köl csön összeg nem ha lad hat ja meg az

igény lõ, an nak há zas tár sa, be jegy zett élet tár sa, élet tár sa,
az el tar tott gyer me kek és csa lád ta gok együt tes tu laj do ni
há nya dá val ará nyos épí té si költ sé ge ket (vé tel árat), kor sze -
rû sí té si költ sé get.

(3) A (2) be kez dés sze rin ti köl csön ka ma ta i nak meg fi -
ze té sé hez az ál lam – ha e ren de let el té rõ en nem ren del ke -
zik – a köl csön fu tam ide jé nek le jár tá ig, de leg fel jebb húsz
évig nyújt tá mo ga tást.

5.  §

(1) A tá mo ga tott sze mé lyek nek az aláb bi fel té te lek nek
együt te sen kell meg fe lel ni ük:

a) az adós nak, adós társ nak, ezek há zas tár sá nak, élet -
tár sá nak, be jegy zett élet tár sá nak és szü lõi fel ügye le te alatt 
álló kis ko rú gyer me ke i nek, va la mint az együtt köl tö zõ csa -
lád tag ja i nak írás ban tett nyi lat ko za ta alap ján a 2009. jú li us 
1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos jog sza bá lyok, il let ve e ren de let
alap ján ál la mi lag tá mo ga tott la kás épí té si, -vá sár lá si, -bõ -
ví té si, -kor sze rû sí té si célú fenn ál ló köl csö nük (a továb -
biak ban együtt: ál la mi lag tá mo ga tott köl csön) nincs, vagy

b) ha az a) pont ban sze rep lõ sze mé lyek nek ál la mi lag
tá mo ga tott köl csö nük van,

ba) együt tes nyi lat ko za tuk ban vál lal ják, hogy azt a ko -
ráb bi köl csönt fo lyó sí tó hi tel in té zet nek az új köl csön szer -
zõ dés alá írá sát kö ve tõ 360 na pon be lül vissza fi ze tik,

bb) az zal, hogy a ba) pont sze rint vál lalt kö te le zett ség
nem tel je sí té se ese tén az új köl csön ka mat tá mo ga tá sá ra
 való jo go sult ság meg szû nik, és az igény be vett ka mat tá -
mo ga tást a fo lyó sí tás nap já tól a Ptk. 232.  § (2) be kez dé se
sze rin ti ka ma tok kal együtt 30 na pon be lül vissza kell fi zet -
ni a köz pon ti költ ség ve tés be, az új köl csönt fo lyó sí tó hi tel -
in té ze ten ke resz tül.

(2) A ka mat tá mo ga tást csak olyan köl csön szer zõ dés hez 
le het igény be ven ni, amely ben a hi te le zõ vál lal ja, hogy
a tá mo ga tás idõ tar ta ma alatt az el len szol gál ta tás mér té ke
e ren de let ren del ke zé sei sze rint leg fel jebb az ál lam pa pír -

ho zam nak, en nek hi á nyá ban a re fe ren cia ho zam nak
a 110%-a, nö vel ve 3 szá za lék pont tal.

(3) A ka mat tá mo ga tás mér té ke
a) új la kás fel épí té se vagy vá sár lá sa cél já ból több gyer -

me kes tá mo ga tott sze mély ese tén
aa) hat vagy en nél több gyer mek ese té ben az ál lam pa -

pír ho zam 70%-a, en nek hi á nyá ban a re fe ren cia ho zam
70%-a,

ab) öt gyer mek ese té ben az ál lam pa pír ho zam 64%-a,
en nek hi á nyá ban a re fe ren cia ho zam 64%-a,

ac) négy gyer mek ese té ben az ál lam pa pír ho zam
59%-a, en nek hi á nyá ban a re fe ren cia ho zam 59%-a,

ad) há rom gyer mek ese té ben az ál lam pa pír ho zam
55%-a, en nek hi á nyá ban a re fe ren cia ho zam 55%-a,

ae) két gyer mek ese té ben az ál lam pa pír ho zam 52%-a,
en nek hi á nyá ban a re fe ren cia ho zam 52%-a,

b) új la kás fel épí té se vagy vá sár lá sa cél já ból fi a tal tá -
mo ga tott sze mély ese té ben az ál lam pa pír ho zam 50%-a,
en nek hi á nyá ban a re fe ren cia ho zam 50%-a,

c) la kás kor sze rû sí té se ese tén az ál lam pa pír ho zam
40%-a, en nek hi á nyá ban a re fe ren cia ho zam 40%-a,
az zal, hogy amennyi ben a tá mo ga tott ál tal fi ze ten dõ, az
a)–c) pont sze rint szá mí tott ka mat tá mo ga tás sal csök ken -
tett el len szol gál ta tás 6% alá csök ken ne, ka mat tá mo ga tás -
ként az a mér ték ve he tõ igény be, ami az ügy le ti ka mat
6%-os mér té ké nek el éré sé hez szük sé ges.

(4) Amennyi ben a köl csön tör lesz té se so rán
a) a több gyer me kes tá mo ga tott sze mély ház tar tá sá ban

élõ el tar tott gyer me kek szá ma szü le tés, örök be fo ga dás,
ha tó sá gi vagy bí ró sá gi ha tá ro zat alap ján nö vek szik az
adós, a há zas társ, az élet társ, a be jegy zett élet társ 45. élet -
éve be töl té se elõtt, vagy

b) a fi a tal tá mo ga tott sze mély több gye re kes sé vá lik az
adós, a há zas társ, az élet társ, a be jegy zett élet társ 45. élet -
éve be töl té se elõtt,
úgy a ka mat tá mo ga tást a 6.  § (6) be kez dés sze rin ti ér te sí -
tés tõl szá mí tott má so dik nap tá ri hó nap tól kez dõ dõ en
a köl csön fu tam ide jé bõl hát ra lé võ idõ szak ra a ma ga sabb
gyer mek szám alap ján kell szá mí ta ni.

(5) A tá mo ga tott köl csön adó sá nak tör lesz té si ter he it
csök ken tõ ezen ka mat tá mo ga tás havi össze ge leg fel jebb
az ügy le ti vagy üz le ti év kez de te kor fenn ál ló, még ese dé -
kes sé nem vált tõ ke tar to zás után szá mí tott ka mat tá mo ga -
tás 1/12-ed ré sze. A köl csön rész fo lyó sí tá sa vagy egy ha vi
tör lesz tõ rész le tet meg ha la dó elõ tör lesz té se ese tén a ka -
mat tá mo ga tás a fenn ál ló, még ese dé kes sé nem vált tõ ke -
tar to zás után szá mí tott összeg havi idõ ará nyos ré sze.

(6) Az ál lam pa pír ho za mot és a re fe ren cia ho za mot az
ÁKK Zrt. az in ter ne tes hon lap ján min den nap tá ri hó nap
har ma dik mun ka nap já ig köz zé te szi az zal, hogy azo kat
a köz zé té tel nap tá ri hó nap ját kö ve tõ hó nap elsõ nap já tól
azon köl csön szer zõ dé sek re kell al kal maz ni,

a) ame lye ket a köz zé té tel nap tá ri hó nap ját kö ve tõ hó -
nap elsõ nap ját köve tõen kö töt tek meg,
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b) ame lyek ese té ben az el len szol gál ta tás a köz zé té tel
nap tá ri hó nap ját kö ve tõ hó nap elsõ nap ját köve tõen meg -
vál to zik.

Pénzügyi lebonyolítás és ellenõrzés

6.  §

(1) Ha az épít te tõ (vá sár ló) e ren de let sze rin ti ka mat tá -
mo ga tást kí ván ja igény be ven ni, a fel té te lek meg lé tét a fo -
lyó sí tó hi tel in té zet kö te les el len õriz ni.

(2) A tá mo ga tás ra  való jo go sult sá got a ké re lem be nyúj -
tá sa kor fenn ál ló kö rül mé nyek alap ján kell meg ál la pí ta ni.

(3) A ka mat tá mo ga tás ra  való jo go sult ság meg ál la pí tá -
sát és mér té ké nek meg ha tá ro zá sát új la kás vá sár lá sa ese tén 
a la kás ra vo nat ko zó vég le ges adás vé te li szer zõ dés meg kö -
té sét kö ve tõ 120 na pon be lül, épí tés ese tén a vég le ges
hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá sa elõtt, kor sze rû sí tés
ese tén a hi tel cél meg valósulása elõtt kell kér ni a hi tel in té -
zet tõl.

(4) Ha a ké rel me zõ a (3) be kez dés ben em lí tett idõ pon tig 
nem élt a ka mat tá mo ga tás igény lé sé nek le he tõ sé gé vel,
erre ké sõbb már nem tart hat igényt.

(5) A (2) be kez dés ben fog lalt fel té te le ket a kö vet ke zõk
sze rint kell iga zol ni:

a) sze mé lyi iga zol vány vagy szü le té si anya köny vi ki -
vo nat be mu ta tá sá val az élet ko ro kat és bün te tõ jo gi fe le lõs -
ség mel lett ki ál lí tott nyi lat ko zat tal a kö zös ház tar tás ban
élést, ha az a sze mé lyi iga zol vány ból vagy a lak cí met iga -
zo ló ha tó sá gi iga zol vány ból nem ál la pít ha tó meg, el vált
szü lõk kis ko rú gyer me ke i nek el he lye zé sét a jog erõs íté let
be mu ta tá sá val,

b) a há rom hó na pot meg ha la dó tar tóz ko dás jo gát a sza -
bad moz gás és tar tóz ko dás jo gá val ren del ke zõ sze mé lyek
be uta zá sá ról és tar tóz ko dá sá ról  szóló 2007. évi I. tör vény
sze rin ti re giszt rá ci ós iga zo lás sal, ér vé nyes tar tóz ko dá si,
il let ve ál lan dó tar tóz ko dá si kár tyá val,

c) a be ván do rolt jog ál lást be ván dor lá si en ge déllyel,

d) a le te le pe dett jog ál lást le te le pe dé si en ge déllyel,
 ideiglenes le te le pe dé si en ge déllyel, nem ze ti le te le pe dé si
en ge déllyel, EK le te le pe dé si en ge déllyel,

e) a me ne kült jog ál lást a me ne kült kén ti el is me rés rõl
 szóló ha tá ro zat tal,

f) az ol tal ma zott jog ál lást az ol tal ma zott kén ti el is me -
rés rõl  szóló ha tá ro zat tal,

g) a hon ta lan jog ál lást a hon ta lan kén ti el is me rés rõl
 szóló ha tá ro zat tal,

h) a be je len tett la kó he lyet a lak cí met iga zo ló ha tó sá gi
iga zol vánnyal, a be je len tett szál lás he lyet kü lön jog sza bály 
sze rin ti be je len tõ lap pal,

i) a sze mély azo nos sá got sze mély azo no sí tó iga zol -
vánnyal vagy ér vé nyes úti ok mánnyal.

(6) Az 5.  § (4) be kez dés sze rin ti gyer mek szám-nö ve ke -
dés rõl

a) a Kincs tár a csa lád tá mo ga tá si adat bá zi sá ban sze rep -
lõ ada tok alap ján az adós nak – a csa lád tá mo ga tá si el lá tás
igény lé sé nek vagy az az zal össze füg gõ adat köz lés nek ré -
sze ként is elõ ter jeszt he tõ – ké rel mé re elekt ro ni ku san ér te -
sí ti, vagy

b) az adós a sze mély azo no sí tó iga zol vány vagy a szü le -
té si anya köny vi ki vo nat be mu ta tá sá val, il let ve az örök be -
fo ga dást, il let ve a bí ró sá gi el he lye zést bi zo nyí tó ok ira tok
be mu ta tá sá val írás ban ér te sí ti
a fo lyó sí tó hi tel in té ze tet.

(7) Ha
a) a ka mat tá mo ga tá sok igény be vé te lé nek alap ját ké pe -

zõ épí té si mun kák a szer zõ dés ben meg ha tá ro zott, leg fel -
jebb há rom év ben – vagy ezt in do kolt eset ben két év vel
meg hosszab bí tott idõ tar tam ban – meg sza bott meg ha tá ro -
zott ha tár idõ ig nem ké szül nek el,

b) az épít te tõ az épí té si szán dé ká tól el állt,
c) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg szer zé se elõtt

a szer zõ dés tel je sí té se más, az épít te tõ nek fel ró ha tó ok ból
hi ú sul meg, vagy

d) a hasz ná lat ba vé te li en ge dély meg szer zé se elõtt az
épít te tõ e ren de let sze rint tá mo ga tott és már igény be vett
köl csönt vissza fi ze ti,
a ka mat tá mo ga tást a nyúj tá sá ról kö tött szer zõ dés alap ján
a fo lyó sí tó hi tel in té zet vissza von ja, és az igény be ve võ
a már fo lyó sí tott ka mat tá mo ga tá so kat az igény be vé tel
nap já tól ese dé kes a Ptk. 232.  § (2) be kez dé se sze rint szá -
mí tott ka ma tok kal együtt kö te les a tá mo ga tás nyúj tó ja ré -
szé re vissza fi zet ni.

7.  §

(1) A ka mat tá mo ga tott köl csö nök igény be vé te lé nek fel -
té te le, hogy a tá mo ga tott sze mély vál lal ja, hogy a hi tel in té -
zet ré szé re

a) leg ké sõbb az utol só köl csön rész fo lyó sí tá sá ig be mu -
tat ja:

aa) új la kás vá sár lá sa ese tén az adás vé te li szer zõ dés -
ben sze rep lõ vé tel ár ról  szóló, sa ját ne vé re, az ál ta lá nos
 forgalmi adó ról  szóló tör vény ha tá lya alá tar to zó adó kö te -
les ter mék ér té ke sí tés rõl, szol gál ta tás nyúj tás ról ki ál lí tott, a 
(4) be kez dés ben fog lal tak nak is meg fe le lõ szám lá kat, egy -
sze rû sí tett szám lá kat (a továb biak ban: szám la),

ab) la kás épí té se vagy épít te té se, kor sze rû sí té se ese tén
a hi tel in té zet ál tal el fo ga dott költ ség ve tés ben sze rep lõ tel -
jes költ ség leg alább 70%-áról, il let ve, ha az igény be vett
ka mat tá mo ga tott köl csön össze ge en nél ma ga sabb, úgy
en nek össze gét ki te võ, sa ját ne vé re, épü lõ (de hasz ná lat ba -
vé te li en ge déllyel még be nem fe je zett) la kó in gat lan tu laj -
don jo gá nak az épí tés be fe je zé se elõt ti meg vá sár lá sa ese tén 
a vé tel ár 70%-a ere jé ig az elõ zõ épí tõ (épít te tõ) ne vé re ki -
ál lí tott szám lá kat. Ha a la kás fel épí té se so rán bon tott anya -
gok is fel hasz ná lás ra ke rül nek, úgy ezek nek az épít ke zé -
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sért fe le lõs mû sza ki ve ze tõ ál tal írás ban iga zolt ér té ké ig
a szám la be nyúj tá si kö te le zett ség csök kent he tõ. E csök -
ken tés mér té ke nem ha lad hat ja meg a szám lá val iga zo lan -
dó épí té si költ sé gek 20%-át,

b) a tá mo ga tott sze mély és az együtt köl tö zõ írás ban
hoz zá já rul ah hoz, hogy

ba) ter mé sze tes sze mély azo no sí tó ada ta it, adó azo no sí -
tó je lét va la mint a ka mat tá mo ga tás ra vo nat ko zó in for má -
ci ó kat a ka mat tá mo ga tás sza bály sze rû igény be vé te lé nek
el len õr zé se cél já ból a hi tel in té zet át ad ja a Kincs tár vagy az 
ál la mi adó ha tó ság ré szé re,

bb) az ál la mi adó ha tó ság a bi zony la tok  valódiságát,
a ben nük fog lalt gaz da sá gi ese mény meg tör tén tét és ezek -
kel össze füg gés ben a ka mat tá mo ga tá sok igény be vé te lé -
nek jog sze rû sé gét, fel hasz ná lá sá nak sza bály sze rû sé gét
a hely szí nen (a la kás ban is) el len õriz ze, és an nak ered mé -
nyé rõl a hi tel in té ze tet tá jé koz tas sa, il let ve, ha olyan jog -
sza bály sér tést is ész lel, amellyel kap cso la tos el já rás
a Kincs tár ha tás kö ré be tar to zik, a Kincs tárt hi va tal ból ér -
te sít se.

(2) Ha tó sá gi ár ve ré sen vá sá rolt hasz ná lat ba vé te li en ge -
déllyel ren del ke zõ, vagy nem ren del ke zõ la kás ese tén
a vé tel árat is tar tal ma zó ár ve ré si jegy zõ könyv sze rin ti vé -
tel ár ral a szám la be nyúj tá si kö te le zett ség csök kent he tõ.

(3) A tá mo ga tott köl csö nök igény be vé te lé nek fel té te le
a tá mo ga tott sze mély nek a köl csön szer zõ dés be fog lalt kö -
te le zett ség vál la lá sa, hogy a köl csön fo lyó sí tá sát, il let ve az
utol só rész fo lyó sí tást kö ve tõ egy éven be lül be mu tat ja
a hi tel in té zet szá má ra:

a) a lak cí met iga zo ló ha tó sá gi iga zol ványt, hon ta lan tá -
mo ga tott sze mély ese té ben be je len tõ lap ját, amely iga zol -
ja, hogy a tá mo ga tás sal épí tett, vá sá rolt, kor sze rû sí tett in -
gat lan mind azon sze mé lyek la kó he lye, hon ta lan ese té ben
szál lás he lye, akik nek együtt köl tö zé sét, vagy együtt la ká sát 
a köl csön ké re lem be nyúj tá sa kor vál lal ták, to váb bá

b) vá sár lás ese tén az ál la mi adó ha tó ság ál tal ho zott,
a tá mo ga tás sal vá sá rolt in gat lan vissz ter hes va gyon szer zé -
si il le ték elõ le ge ki sza bá sá ról  szóló ha tá ro za tot, ki vé ve, ha
a tu laj don szer zés il le ték men tes.

(4) Ha a tá mo ga tott sze mély nek a (3) be kez dés
a)–b) pont ja i ban fog lalt kö te le zett ség vál la lá sa nem tel je -
sül, a hi tel in té zet tá jé koz tat ja er rõl a Kincs tá rat és meg kül -
di az ügy ira ta it.

(5) A ka mat tá mo ga tá sok igény be vé te lé hez a költ sé gek
iga zo lá sa ként be mu ta tott szám lát a hi tel in té zet csak ak kor
fo gad hat ja el, ha a ki bo csá tó a ki bo csá tás idõ pont já ban az
ál la mi adó ha tó ság nyil ván tar tá sá ban mû kö dõ adó alany -
ként sze re pel. Kü lön adó ha tó sá gi iga zo lás nél kül el fo gad -
hat ja a hi tel in té zet azt a szám lát, mely nek ki bo csá tó ja
a szám la ki bo csá tás idõ pont já ban – be je lent ke zé se alap -
ján – az ál la mi adó ha tó ság e cél ra lét re ho zott kü lön nyil -
ván tar tá sá ban mû kö dõ adó alany ként sze re pel, és hoz zá já -
rult ah hoz, hogy ne vét (cég ne vét), adó szá mát, szék he lyét,
adó alany ként tör té nõ nyil ván tar tás ba vé te lé nek és tör lé sé -
nek idõ pont ját az adó ha tó ság az in ter ne ten köz zé te gye.

A kü lön nyil ván tar tás ban nem sze rep lõk ál tal ki bo csá tott
szám lá kat a hi tel in té zet ak kor fo gad hat ja el, ha a tá mo ga -
tott sze mély a szám lák hoz csa tol ja az ál la mi adó ha tó ság
iga zo lá sát, mely sze rint a szám la ki bo csá tó a szám la ki bo -
csá tá sá nak idõ pont já ban az ál la mi adó ha tó ság nyilván -
tartásában mû kö dõ adó alany ként sze re pelt. Épí té si en ge -
dély-kö te les mun kák ese tén, az épí té si en ge dély ki adá sát
leg fel jebb 6 hó nap pal meg elõ zõ en ki ál lí tott szám lák fo -
gadhatók el.

(6) A hi tel in té zet az ere de ti szám lá kat – le tö röl he tet len
jel zés sel el lát va – a tá mo ga tott sze mély nek vissza ad ja,
má so lat ban tíz évig, de leg alább a tá mo ga tott köl csön
meg szû né sé ig irat tá rá ban meg õr zi.

(7) Ha a hi tel in té zet azt ész le li, hogy a szám la
 valódisága vagy a szám lá ban sze rep lõ gaz da sá gi ese mény
meg tör tén te két sé ges, a té nyek fel tá rá sa ér de ké ben meg ke -
re si az ál la mi adó ha tó sá got.

(8) A tá mo ga tott sze mély kö te les a költ sé gek iga zo lá sa -
ként be mu ta tott szám lá kat az adás vé te li szer zõ dés meg kö -
té se, il let ve a hasz ná lat ba vé te li en ge dély ki adá sa évé nek
utol só nap já tól szá mí tott öt évig meg õriz ni.

(9) Ha az ál la mi adó ha tó ság vizs gá la ta so rán azt ál la pít -
ja meg, hogy a ka mat tá mo ga tás igény be vé te le jo go su lat -
lan, vagy a tá mo ga tott sze mély nem a tõle el vár ha tó gon -
dos ság gal járt el, és ez ál tal ér dek kö ré ben fel me rült ok
 miatt az igény be vé tel sza bály ta lan, ak kor a tá mo ga tott sze -
mély la kó he lye sze rint ille té kes ál la mi adó ha tó ság – jo go -
su lat la nul igény be vett költ ség ve té si tá mo ga tás cí mén –
elõ ír ja az igény be vett ka mat tá mo ga tás az igény be vé tel
nap já tól szá mí tott ké se del mi pót lék kal nö velt össze gé nek
vissza té rí té sét.

8.  §

(1) Ha az igény lõ a hi tel in té zet nek vagy az iga zo lást ki -
bo csá tó nak  valótlan ada tot tar tal ma zó nyi lat ko za tot tett, és 
ez alap ján ju tott ka mat tá mo ga tás hoz, ak kor az igény lõ
a fo lyó sí tott össze get az igény be vé tel nap já tól a Ptk. 232.  § 
(2) be kez dé se sze rint szá mí tott ka ma ta i val együtt kö te les
vissza fi zet ni.

(2) A fo lyó sí tó hi tel in té zet fe le lõs a Ma gyar Ál lam mal
szem ben min den olyan ká rért, amely a je len ren de let alap -
ján õt ter he lõ kö te le zett ség meg sér té sé vel ke let ke zett. A
hi tel in té zet fe le lõs sé ge ki ter jed a hi tel in té ze tek rõl és
a pénz ügyi vál lal ko zá sok ról  szóló 1996. évi CXII. tör vény 
sze rin ti pénz ügyi szol gál ta tást köz ve tí tõ ügy nö ké re is, aki
e ren de let sze rin ti tá mo ga tá sok ra  való jo go sult ság bí rá la -
tát, va la mint a tá mo ga tá sok nyúj tá sá hoz kap cso ló dó te vé -
keny sé get vé gez. Men te sül a hi tel in té zet a fe le lõs ség alól,
ha bi zo nyít ja, hogy maga vagy ügy nö ke úgy járt el, ahogy
az az adott hely zet ben tõle el vár ha tó. A hi tel in té zet fe le -
lõs sé ge nem ter jed ki a 3.  § (4) be kez dé se sze rin ti meg fe le -
lõ sé gi iga zo lás el len õr zé sé re.
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(3) A ka mat tá mo ga tá so kat az ál lam ne vé ben a Kincs tár
nyújt ja a fo lyó sí tó hi tel in té zet havi el szá mo lá sa alap ján.

(4) A hi tel in té zet havi rend sze res ség gel meg kül di
a Kincs tár nak el len õr zé si cél lal a ka mat tá mo ga tá sú köl -
csö nök új igény be ve võ i nek ada ta it. A hi tel in té zet éven te,
a tárgy évet kö ve tõ jú ni us 30-áig elekt ro ni kus úton ada tot
szol gál tat a Kincs tár nak szer zõ dé sen ként a ka mat tá mo ga -
tás össze gé rõl. A hi tel in té zet a le hí vott ka mat tá mo ga tá sok
össze ge i rõl és a tá mo ga tott köl csö nök ne gyed év vé gén
fenn ál ló ál lo má nyá ról a ne gyed év utol só hó nap já nak el -
szá mo lá sá val egy ide jû leg a la kás po li ti ká ért fe le lõs mi -
nisz ter (továb biak ban: mi nisz ter) ré szé re sze mé lyes ada to -
kat nem tar tal ma zó adat szol gál ta tást tel je sít. Az adat szol -
gál ta tás ki ter jed a hi tel in té zet ál tal meg kö tött la kás cé lú
köl csö nök szer zõ dé se i nek szá má ra, össze gé re, fenn ál ló ál -
lo má nyá ra és a le hí vott ka mat tá mo ga tá sok össze gé re. Az
adat szol gál ta tá sok rend jét a mi nisz ter ha tá roz za meg.
A hi tel in té zet az igé nyelt ka mat tá mo ga tás éves össze gét
éven te egy szer, az éves el szá mo lás ke re té ben köz li a tá mo -
ga tott sze méllyel. Az adat szol gál ta tá sok tel je sí té sé nek el -
ma ra dá sa ese tén a mi nisz ter a tá mo ga tás fo lyó sí tá sát fel -
függeszti.

(5) A hi tel in té zet (4) be kez dés sze rin ti el szá mo lá sát
– szük ség ese tén a Pénz ügyi Szer ve ze tek Ál la mi Fel ügye -
le té nek be vo ná sá val – a Kincs tár el len õr zi. Ez az el len õr -
zés nem mi nõ sül ha tó sá gi el já rás nak.

(6) Ha a Kincs tár az (5) be kez dés sze rin ti el len õr zés so -
rán a hi tel in té zet el szá mo lá sá ban sza bály ta lan sá got tár fel, 
az el szá mo lás sal kap cso la tos kö ve te lést a hi tel in té zet tel
szem ben a pol gá ri jog sza bá lyai sze rint ér vé nye sí ti és a mi -
nisz ter nél a 10.  § (9) be kez dé se sze rin ti szer zõ dés fel mon -
dá sát kez de mé nyez he ti.

(7) Amennyi ben a la kás cél ka mat tá mo ga tott köl csön nel 
is meg valósítható, a hi tel in té zet a 10.  § (9) be kez dés ben
meg ha tá ro zott szer zõ dés meg kö té sét köve tõen át ad ja az
igény lõ nek a mi nisz ter ál tal elekt ro ni kus úton meg kül dött
tá jé koz ta tót a la kás tá mo ga tá sok ha tá lyos fel té te le i rõl, va -
la mint írás ban tá jé koz ta tást ad az igény lés hez szük sé ges
do ku men tu mok ról.

(8) A hi tel in té zet a ka mat tá mo ga tá sok igény lé se irán ti
ké re lem át vé te lé rõl iga zo lást ad az igény lõ nek, mely ben
tá jé koz tat ja a ké re lem el bí rá lá sá nak vár ha tó idõ tar ta má ról. 
Át vé tel nek mi nõ sül az is, ha a ké rel met a hi tel in té zet ügy -
nö ke vet te át. Ez eset ben az el bí rá lás vár ha tó idõ tar ta má ról 
az ügy nök ad írás be li tá jé koz ta tást. A hi tel in té zet a ké re -
lem el uta sí tá sa ese tén az igény lõt rész le te sen, írás ban tá jé -
koz tat ja a ké re lem el uta sí tá sá nak in do ká ról a nem tel je sü lõ 
e ren de let sze rin ti igény be vé te li fel té te lek meg je lö lé sé vel,
to váb bá ar ról, hogy amennyi ben az igény lõ a ké re lem el -
uta sí tá sá val nem ért egyet, a ka mat tá mo ga tás ra jo go sí tó
fel té te lek nek  való meg fe le lés meg ál la pí tá sát kér he ti
a Kincs tár tól.

(9) Ha az igény lést a hi tel in té zet el uta sít ja, az igény lõ
a ka mat tá mo ga tás ra jo go sí tó fel té te lek nek  való meg fe le lés 

meg ál la pí tá sa iránt ké rel met nyújt hat be a Kincs tár hoz az
írás be li el uta sí tás igény lõ ál ta li kéz hez vé te lé tõl szá mí tott
15 na pon be lül. Elsõ fo kon a Kincs tár nak az igény lõ la kó -
he lye sze rin ti ille té kes re gi o ná lis igaz ga tó sá ga, má sod fo -
kon a Kincs tár köz pont ja jár el. A Kincs tár hoz be nyúj tott
ké re lem alap ján – a Kincs tár meg ke re sé sé re – a hi tel in té -
zet 8 na pon be lül csa tol ni kö te les a ké re lem el uta sí tá sát
meg ala po zó ira tok má so la tát.

(10) Amennyi ben a Kincs tár jog erõs ha tá ro za tá ban
meg ál la pít ja, hogy az igény lõ a ké re lem hi tel in té zet hez
tör té nõ be nyúj tá sa kor az e ren de let sze rin ti igény be vé te li
fel té te lek nek meg fe lelt, ak kor a hi tel in té zet e fel té te lek
fenn ál lá sá nak hi á nyá ra hi vat ko zás sal a köl csön szer zõ dés
igény lõ vel tör té nõ meg kö té sét és a tá mo ga tott köl csön fo -
lyó sí tá sát nem ta gad hat ja meg. A Kincs tár ha tá ro za ta a hi -
tel in té zet hi te le zé si te vé keny sé gét nem kor lá toz hat ja.

(11) A Kincs tár a tá mo ga tott nál a ka mat tá mo ga tás
igény be vé te lé nek jog sze rû sé gét ha tó sá gi el len õr zés ke re -
té ben vizs gál ja. Ha a Kincs tár a ha tó sá gi el len õr zés so rán
meg ál la pít ja, hogy a tá mo ga tott jo go su lat la nul vet te
igény be a ka mat tá mo ga tást, ak kor ha tá ro zat ban in téz ke dik 
a ka mat tá mo ga tás – igény be vé tel nap já tól szá mí tott ké se -
del mi pót lék kal nö velt össze gé nek – vissza té rí té se iránt.
Ez eset ben a ké se del mi pót lék mér té ke a Ptk. 232.  § (2) be -
kez dé se sze rin ti ka mat. A köz igaz ga tá si ha tó sá gi el já rás ra
elsõ fo kon a Kincs tár nak a tá mo ga tás sal érin tett in gat lan
fek vé sé nek he lye sze rin ti re gi o ná lis igaz ga tó sá ga, má sod -
fo kon a Kincs tár köz pont ja az ille té kes. A Kincs tár a jo go -
su lat lan igény be vé tel té nyé rõl a fo lyó sí tó hi tel in té ze tet
írás ban tá jé koz tat ja.

(12) A Kincs tár ha tó sá gi jog kö ré ben el jár va mél tá nyos -
sá gi el já rást nem foly tat hat le, ki vé ve a rész let fi ze tés en ge -
dé lye zé sét. A ka mat tá mo ga tás (11) be kez dés sze rin ti,
rész le tek ben tör té nõ vissza fi ze té se ak kor en ge dé lyez he tõ,
ha a ké rel me zõ iga zol ja, hogy a tá mo ga tás azon na li és egy -
össze gû meg fi ze té se csa lá di, jö ve del mi, va gyo ni és szo -
ciális kö rül mé nye i re is te kin tet tel arány ta la nul sú lyos ter -
he lést je lent.

9.  §

(1) A nem ma gyar ál lam pol gár tá mo ga tott sze mély ré -
szé re a ka mat tá mo ga tás a há rom hó na pot meg ha la dó tar -
tóz ko dá si jog fenn ál lá sá nak idõ tar ta ma alatt nyújt ha tó, ha
a Ma gyar Köz tár sa ság te rü le tén be je len tett la kó hellyel
(szál lás hellyel) ren del ke zik. A tar tóz ko dá si jog fenn ál lá -
sát éven te ja nu ár 31-éig kell a hi tel in té zet felé iga zol ni.
A ka mat tá mo ga tást igény be vevõ nem ma gyar ál lam pol -
gár tar tóz ko dá si jo gá ban be kö vet ke zett vál to zást 8 na pon
be lül kö te les a tá mo ga tást fo lyó sí tó hi tel in té zet nek be -
jelenteni.

(2) Amennyi ben a nem ma gyar ál lam pol gár tá mo ga tott
sze mély tar tóz ko dá si joga meg szû nik, és két hó na pon be -
lül nem kap az (1) be kez dés sze rin ti tar tóz ko dást iga zo ló
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vagy arra jo go sí tó ok mányt, en ge délyt vagy jog ál lást,
a két hó na pos ha tár idõ le jár tát köve tõen az újabb tar tóz ko -
dás ra jo go sí tó ok mány, en ge dély ki adá sá ig vagy jog ál lás
meg szer zé sé ig az ál lam nem nyújt ka mat tá mo ga tást.

10.  §

(1) A ka mat tá mo ga tott köl csö nök nyúj tá sát, fo lyó sí tá sát 
és a tör lesz tés meg ál la pí tá sát, va la mint a ka mat tá mo ga tás -
nak a köz pon ti költ ség ve tés sel  való el szá mo lá sát a hi tel in -
té ze tek vég zik.

(2) A ka mat tá mo ga tás ra meg szer zett jo go sult ság a köl -
csön szer zõ dés meg szû né sé ig – a zá log tárgy ban be ál ló
eset le ges vál to zás tól füg get le nül – a 2.  § (11) be kez dé se
sze rin ti ese tet ki vé ve vál to zat lan fel té te lek kel ma rad fenn.

(3) Ka mat tá mo ga tás nem nyújt ha tó a la kás-ta ka rék -
pénz tá rak ról  szóló 1996. évi CXIII. tör vény sze rint meg -
kö tött la kás-elõ ta ka ré kos sá gi szer zõ dés alap ján fo lyó sí tott 
la kás köl csön re.

(4) Meg lé võ köl csön tar to zás ki egyen lí té sé re szol gá ló
köl csön höz ka mat tá mo ga tás nem nyújt ha tó.

(5) Ha a 2009. jú li us 1-jét meg elõ zõ en ha tá lyos la kás tá -
mo ga tá si jog sza bály alap ján a la kást az ál lam ja vá ra jel zá -
log jog ter he li, és hi tel in té zet utóbb a la kás kor sze rû sí té sét
szol gá ló köl csönt vagy mun kál ta tói, vagy he lyi ön kor -
mány za ti tá mo ga tást fo lyó sít, va la mint, ha utóbb la kás-ta -
ka rék pénz tá ri át hi da ló-, vagy la kás köl csön fo lyó sí tá sá ra
ke rül sor, úgy ezek biz to sí té ká ul a jel zá log jog az ál lam
kép vi se lõ jé nek a hoz zá já ru lá sa nél kül je gyez he tõ be az in -
gat lan-nyil ván tar tás ba.

(6) A tá mo ga tott sze mély ka mat tá mo ga tás ra csak le
nem járt tõ ke tar to zá sa után jo go sult. Le járt tõ ke tar to zás -
nak a köl csön szer zõ dés fel mon dá sa  miatt ese dé kes sé vált
tõ ke tar to zás, va la mint a fel nem mon dott köl csön szer zõ -
dés bõl ere dõ le járt tõ ke tar to zás mi nõ sül, amely nek fi ze té si 
(tör lesz té si) ké se del me a 30 na pot meg ha lad ja.

(7) Az e ren de let sze rin ti ka mat tá mo ga tott köl csö nök
csak fo rint ban nyújt ha tók és a tör lesz tés is csak fo rint ban
tör tén het. A tá mo ga tás idõ tar ta ma alatt ár fo lyam koc ká za -
tot sem a köl csönt igény be vevõ tá mo ga tott sze mély, sem
a Ma gyar Ál lam nem vi sel.

(8) Amennyi ben a ka mat tá mo ga tott köl csö nök for rá sá ul 
szol gá ló jel zá log le vél nem fo rint ban ke rült ki bo csá tás ra,
úgy a ka mat tá mo ga tás igény be vé te lé nek fel té te le, hogy
a jel zá log-hi tel in té zet a jel zá log le ve let a szám vi te li sza bá -
lyok nak min den ben meg fe le lõ de vi za cse re ügy let út ján fo -
rin to sít sa, és a tá mo ga tás idõ tar ta ma alatt ár fo lyam koc ká -
za tot sem a köl csönt igény be vevõ tá mo ga tott sze mély,
sem a Ma gyar Ál lam ne vi sel jen.

(9) A hi tel in té zet a tá mo ga tá sok fo lyó sí tá sá ról és az
azok kal  való el szá mo lás rend jé rõl, va la mint a pénz ügyi el -

len õr zés hez szük sé ges adat szol gál ta tás ról a mi nisz ter rel
és a Kincs tár ral szer zõ dést köt.

(10) E ren de let sze rint tá mo ga tott köl csö nök ka mat tá -
mo ga tá sá nak szá mí tá sá nál az osz tó szám 360 nap.

Záró rendelkezések

11.  §

(1) Az e ren de let bõl ere dõ va la mennyi pol gá ri jogi jog -
vi szony ban a Ma gyar Ál la mot a Kincs tár kép vi se li.

(2) A ka mat tá mo ga tá so kat az ál la mi költ ség ve tés Egyéb 
la kás tá mo ga tá sok elõ irány za tá ból kell fi nan szí roz ni.

(3) Ha a (2) be kez dés sze rin ti elõ irány zat ter hé re az
a ren de let alap ján nyúj tott ka mat tá mo ga tás ra te kin tet tel
tel je sí ten dõ költ ség ve té si ki adás az adott év ben vár ha tó an
meg ha lad ja a 3 mil li árd fo rin tot, a la kás po li ti ká ért fe le lõs
mi nisz ter ha la dék ta la nul elõ ter jesz tést nyújt be köz vet le -
nül a Kor mány ülé sé re a köl csön ké rel mek be fo ga dá sá nak
az adott évre vo nat ko zó fel füg gesz té sé rõl.

12.  §

(1) Ez a ren de let 2009. ok tó ber 1. nap ján lép ha tály ba.

(2) E ren de let ren del ke zé sei sze rint tá mo ga tás nyújt ható
a) azok ra a la kás épí té sek re is, ame lyek ese té ben az épí -

té si en ge délyt 2005. ja nu ár 31-ét köve tõen ad ták ki,
b) azok ra az új la kást érin tõ la kás vá sár lá sok ra is, ame -

lyek re az adás vé te li szer zõ dést 2009. jú li us 1-jét köve tõen
kö töt ték meg.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

IX. Ha tá ro za tok Tára

A Kor mány ha tá ro za tai

A Kormány
1097/2009. (VI. 23.) Korm.

határozata

a Vértesi Erõmû Zrt. jövõjérõl

1. A Kor mány

a) a nem zet gaz da sá gi (fog lal koz ta tá si, rend szer biz ton -
sá gi és kör nye zet vé del mi) ér de kek re  való te kin tet tel
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a Vér te si Erõ mû Zrt. to váb bi mû köd te té sét tart ja szük sé -
ges nek,

b) egyet ért az zal, hogy a to váb bi jog sze rû mû köd te tés
ke re té ben a tár sa ság fi nan szí ro zá sát a Ma gyar Vil la mos
Mû vek Zrt. tu laj do no si esz kö zök kel biz to sít sa, és ha té -
kony ság nö ve lõ prog ra mot hajt son vég re a Vér te si Erõ mû
Zrt. vesz te sé ge i nek mi ni ma li zá lá sa ér de ké ben; en nek so -
rán a Kor mány szük sé ges nek tart ja, hogy a Ma gyar Vil la -
mos Mû vek Zrt. meg fe le lõ re fe ren ci ák kal ren del ke zõ kül -
sõ szak ér tõt von jon be a bá nya mû ve lés és az erõ mû kar -
ban tar tás ha té kony sá gá nak nö ve lé sé re,

c) szük sé ges nek tart ja, hogy a Ma gyar Vil la mos Mû -
vek Zrt. te gyen in téz ke dé se ket an nak ér de ké ben, hogy ma -
gán tõ ke be vo ná sá val (pri va ti zá ció, esz köz ér té ke sí tés, kö -
zös fej lesz tés-mû köd te tés) is elõ se gít se a vesz te ség fi nan -
szí ro zás mér sék lé sét, a tar tós to vább mû köd te tés alap ja i -
nak meg te rem té sét,

d) fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy a Nem ze ti Va -
gyon gaz dál ko dá si Ta nács – mint a Ma gyar Vil la mos Mû -
vek Zrt. tu laj do no si jog gya kor ló ja – út ján gon dos kod jon
az a)–c) pont ban meg ha tá ro zott fel ada tok tel je sí té sé rõl,

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

e) fel hív ja a köz le ke dé si, hír köz lé si és ener ge ti kai mi -
nisz tert, hogy ha la dék ta la nul kezd je meg a szén ipa ri szer -
ke zet át ala kí tá si tá mo ga tás 2010. utá ni meg hosszab bí tá sá -
nak elõ ké szí té sét és vizs gál ja meg a tá mo ga tás össze ge
mó do sí tá sá nak le he tõ sé gét is,

Fe le lõs: köz le ke dé si, hír köz lé si és ener ge ti kai 
 mi nisz ter

Ha tár idõ: azon nal

f) fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy kér je ki az Eu ró -
pai Unió Bi zott sá gá nak a b) és e) pon tok ban meg ha tá ro -
zott in téz ke dé sek kel kap cso la tos ál lás pont ját,

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: azon nal

g) fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert és a köz le ke dé si, hír -
köz lé si és ener ge ti kai mi nisz tert, hogy a fen ti fel ada tok
ered mé nye i rõl 2009. no vem ber 30-ig tá jé koz tas sa a Kor -
mányt.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
köz le ke dé si, hír köz lé si és ener ge ti kai mi nisz ter

Ha tár idõ: 2009. no vem ber 30.

2. A Kor mány fel hív ja a pénz ügy mi nisz tert, hogy in -
téz ked jen a Nem ze ti Va gyon gaz dál ko dá si Ta nács felé an -
nak ér de ké ben, hogy az ál la mi több sé gi tu laj don ban lévõ
tár sa sá gok nál ha té kony vál la lat irá nyí tá si ke re tek – be le -
ért ve a koc ká zat ke ze lést és a bel sõ el len õr zé si rend szert –
ke rül je nek ki ala kí tás ra az ál la mi va gyon nal  való fe le lõs
gaz dál ko dás erõ sí té se ér de ké ben.

Fe le lõs: pénz ügy mi nisz ter
Ha tár idõ: 2009. szep tem ber 30.

3. Ez a ha tá ro zat a köz zé té te lét kö ve tõ na pon lép ha -
tály ba.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

A Kor mány tag ja i nak
ha tá ro za tai

A miniszterelnök
34/2009. (VI. 23.) ME

határozata

szakállamtitkár kinevezésérõl

A köz pon ti ál lam igaz ga tá si szer vek rõl, va la mint a Kor -
mány tag jai és az ál lam tit ká rok jog ál lá sá ról szó ló 2006.
évi LVII. tör vény 57. § (2) be kez dé sé ben meg ha tá ro zott
ha tás kö röm ben el jár va

2009. jú li us 1-jei ha tállyal

Bal la Ger gelyt

a Nem ze ti Fej lesz té si és Gaz da sá gi Mi nisz té ri um szak -
ál lam tit ká rá vá

ki ne ve zem.

Baj nai Gor don s. k.,
mi nisz ter el nök

Az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság ha tá ro za tai

Az Országos Választási Bizottság
291/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va az F. L. ma gán -
sze mély be nyúj tott or szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés 
tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:
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Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. má jus 20-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés mó do sít sa az
1989. évi XXXIV. tör vény 5.  § (1) be kez dé sét, hogy egyé ni
vá lasz tó ke rü le tek ben csak füg get len je lölt in dul has son, és
ez ok ból a je löl tet pár tok kam pá nyuk kal és anya gi ak kal ne
tá mo gat has sák?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A nép sza va zá si kez de mé nye zés két kér dést
von egy be, amely ki zár ja az egy ér tel mû sé get. A kér dés
elsõ ré sze a kez de mé nye zés ben em lí tett jog sza bály olyan
tar tal mú mó do sí tá sá ra vo nat ko zik, mely nek ér tel mé ben az 
egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben a továb biak ban csak párt -
sem le ges, füg get len je löl tek in dul has sa nak, míg a kér dés
má so dik ré sze ezen je löl tek po li ti kai pár tok ál tal tör té nõ
tá mo ga tá sá ról szól.

A kez de mé nye zés bur kol tan az Al kot mány mó do sí tá sát
is je len te né, hi szen a nép sza va zá si kér dés tar tal mi lag el -
len té tes az Al kot mány 3.  §-ának (2) be kez dé sé vel, amely
sze rint a pár tok köz re mû köd nek a nép aka rat ki ala kí tá sá -
ban és ki nyil vá ní tá sá ban.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
292/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va Ve csei Jó zsef, az 
Or szá gos Vá lasz tá si Szö vet ség el nö ke ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. má jus 20-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon
az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben a füg get len je löl tet pár tok
kam pá nyuk kal és anya gi ak kal ne tá mo gat has sák?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért a hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
293/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va Ve csei Jó zsef, az 
Or szá gos Vá lasz tá si Szö vet ség el nö ke ál tal be nyúj tott or -
szá gos nép sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta
a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. má jus 20-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az or szág gyû lé si vá lasz tá so kon
az egyé ni vá lasz tó ke rü le tek ben a füg get len je löl tet pár tok
kam pá nyuk kal és anya gi ak kal ne tá mo gat has sák?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés – az zal, hogy ki zár ja a pár to kat az egyé -
ni kép vi se lõ-je lölt in dí tá sá nak jo gá ból – el len té tes a Ma -
gyar Köz tár sa ság Al kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör -
vény (továb biak ban: Al kot mány) 3.  § (2) be kez dé sé ben
fog lalt azon ren del ke zés sel, mi sze rint a pár tok részt vesz -
nek a nép aka rat ki ala kí tá sá ban és ki nyil vá ní tá sá ban. Elõ -
zõ ek  miatt a kér dés hi te le sí té se ese tén a nép sza va zás az
Al kot mány mó do sí tá sát kény sze rí te né ki. Azon ban az Al -
kot mány bí ró ság több ha tá ro za tá ban is [2/1993. (I. 22.)
AB, 25/1999. (XI. 22.) AB, 28/1999. (VII. 7.) AB,
40/1999. (XII. 21.) AB, 50/2001. (XI. 22.) AB, 48/2003.
(X. 27.) AB ha tá ro za tok] ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la -
tá ra te kin tet tel az Al kot mány nem mó do sít ha tó vá lasz tó -
pol gá ri kez de mé nye zés re in du ló nép sza va zás sal.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság ál lás pont ja sze rint
a kér dés az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye -
zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 
13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak nak sem tesz ele get,

amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést úgy
kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen vá -
la szol ni. A vá lasz tó pol gá rok tól ugyan is nem vár ha tó el,
hogy fel mér jék a kér dés bõl kö vet ke zõ, a vá lasz tá si rend -
szert érin tõ je len tõs vál to zá so kat. Így pl. a kez de mé nye -
zés ben fog lal tak meg valósulása ese tén az or szág gyû lé si
kép vi se lõk vá lasz tá sá ra vo nat ko zó elõ írások lis ta ál lí tás ra
vo nat ko zó sza bá lyai is ér tel mü ket vesz tik, mert párt je lölt
hi á nyá ban sem te rü le ti, sem or szá gos lis ta ál lí tá sá ra nem
len ne le he tõ ség.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a fent le ír tak alap ján
a ren del ke zõ rész ben fog lal tak sze rint ha tá ro zott.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának b) és c) pont -
jain, 13.  §-ának (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá -
jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
294/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).
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Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. má jus 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt ar ról, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság Or -
szág gyû lés ál tal vá lasz tott tag jai kö zött kap jon he lyet ma -
gyar nyelv- és iro da lom ta ná ri ké pe sí tés sel ren del ke zõ vá -
lasz tó pol gár?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az Al kot mány bí ró ság 
több ha tá ro za tá ban is ki fej tett kö vet ke ze tes gya kor la tá ra
te kin tet tel meg ál la pít ja, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Al -
kot má nyá ról  szóló 1949. évi XX. tör vény bõl (a továb biak -
ban: Al kot mány) a ta xa tív mó don fel so rolt til tott tárgy kö -
rö kön kí vül a nép sza va zás nak más kor lá tai is le ve zet he tõk
[26/2007. (VI. 25.) AB szá mú ha tá ro zat, 25/1999.
(VIII. 7.) AB ha tá ro zat, ABH 1999, 251, 263.]. Ilyen kor -
lát, hogy csak olyan nép sza va zá si kér dés te kint he tõ al kot -
má nyo san meg en ged he tõ nek, mely nem áll el len tét ben
a nép sza va zás nak az al kot má nyos be ren dez ke dés ben be -
töl tött sze re pé vel.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a fent le ír tak ra hi vat -
ko zás sal meg ál la pít ja, hogy a be ad vá nyo zók ál tal be nyúj -
tott, or szá gos nép sza va zá son fel ten ni kí vánt kér dé se az
Al kot mány és az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban:
Nsztv.) pre am bu lu ma alap ján össze egyez tet he tet len a nép -
sza va zás al kot má nyos sze re pé vel és sza bá lya i val. Az
Nsztv. pre am bu lu ma sze rint „A de mok ra ti kus ha ta lom -
gya kor lás ré sze, hogy az or szág sor sát érin tõ leg fon to sabb
ügyek el dön té sé ben, ille tõ leg a kép vi se le ti dön té sek be fo -
lyá so lá sá ban vagy meg vál toz ta tá sá ban a nép köz vet le nül,
sza va zás út ján is részt ve hes sen”. Az or szág sor sát érin tõ
leg fon to sabb ügyek el dön té sé re szol gá ló in téz ményt ezért
nem le het fel hasz nál ni ab szurd vagy ko moly ta lan kér dé -
sek fel ve té sé re. A vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény 3.  § d) pont ja a nép sza va zá si el já rás ban is ki zár -
ja a nép sza va zás al kot má nyos in téz mé nyé nek ren del te té -
sé vel el len té tes jog gya kor lást.

A fent le ír tak alap ján az OVB az alá írás gyûj tõ ív min ta -
pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. pre am bu lu mán, a Ve. 3.  § d) pont -
ján, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
295/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. má jus 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt a jogi sze mély fo gal má nak meg ha tá ro zá sá ról?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. Nem te kint he tõ egy ér tel mû nek a kez de mé nye -
zés, mert a vá lasz tó pol gá rok nak meg té vesz tõ en azt su gall -
ja, hogy je len leg nincs jog sza bá lyi ren del ke zés a jogi sze -
mély fo gal má ról. A jogi sze mély kri té ri u ma it Pol gá ri Tör -
vény könyv rõl  szóló 1959. évi IV. tör vény (a továb biak ban 
Ptk.) 28–30.  §-ig ter je dõ sza ka szai tar tal maz zák. A Ptk. hi -
vat ko zott ren del ke zé se i bõl le ve zet he tõ és meg ha tá roz ha tó 
a jogi sze mély fo gal ma.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az
alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét megta -
gadja.
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II.

A ha tá ro zat a Ptk. 28–30.  §-án, az Nsztv. 2.  §-án,
10.  §-ának c) pont ján és 13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos -
lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén
ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
296/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. má jus 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt a vá lasz tá si bi zott sá gok (sza va zat szám lá ló bi zott sá -
gok, Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság, te rü le ti vá lasz tá si bi -
zott sá gok, or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le ti vá lasz tá -

si bi zott sá gok, he lyi vá lasz tá si bi zott sá gok) jogi sze mé lyi -
sé gé rõl?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kez de mé nye zés ér tel me zé sét je len tõ sen
meg ne he zí ti az, hogy ab ban a be ad vá nyo zó egy kér dés ben
kí ván kü lön bö zõ ha tás kör rel ren del ke zõ és fel ada tot el lá tó 
vá lasz tá si bi zott sá gok jogi sze mé lyi sé gé rõl ren del kez ni.
To váb bá a vá lasz tó pol gá rok nem tud nak egy ér tel mû en vá -
la szol ni a kér dés re azért sem, mert az csu pán a jogi sze mé -
lyi ség prob lé má já nak tör vényi ren de zé sét in dít vá nyoz za,
de nyelv ta ni meg fo gal ma zá sá ból nem ál la pít ha tó meg,
hogy az in dít vá nyo zók a jogi sze mé lyi ség meg adá sá hoz
vagy an nak mel lõ zé sé hez ké rik-e a vá lasz tó pol gá rok tá -
mo ga tá sát. A fent le ír tak alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá nak hi te le sí té -
sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
297/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.
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A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. má jus 22-én alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi -
zott ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö -
vet ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt ar ról, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö két 
a mi nisz ter el nök kez de mé nye zé sé re a köz tár sa sá gi el nök
elõ ter jesz tésére az Or szág gyû lés vá lassza meg?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért a hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.

II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
298/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – az Új Szo ci ál de mok ra ta Nép párt kép -
vi se le té ben el já ró Ben ke Gá bor ál tal be nyúj tott kez de mé -
nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. má jus 27-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Alul írott egyet ér tek az ÚSZNP ál tal kez de mé nye zett
elõ re ho zott or szág gyû lé si vá lasz tá sok ki írá sá ban.”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak és a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de -
let mel lék le té ben lévõ min tá nak, mi vel hi á nyos, ille tõ leg
pon tat lan az alá írás gyûj tõ ív szá mos ele me és ro va ta.

Az alá írás gyûj tõ íven nem sze re pel az alá írás gyûj tés
cél ja, azaz hogy az in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zás hoz 
vagy or szá gos népi kez de mé nye zés hez kí ván alá írást
gyûj te ni. Hely te le nül ke rült fel tün te tés re to váb bá az a fel -
hí vás, amely sze rint egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést
csak egy alá írás sal tá mo gat hat ja. Vé gül nem a 11/2008.
(III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le té ben meg ha tá ro zott min tá -
nak meg fe le lõ az egyes ro va tok fej lé ce sem és hi ány zik az
alá írást gyûj tõ vá lasz tó pol gár alá írá sá nak he lye.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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Az Országos Választási Bizottság
299/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dé sé -
nek b) pont já ban és 131/A.  § b) pont já ban fog lalt ha tás kö -
ré ben el jár va T. M. ma gán sze mély ál tal be nyúj tott kez de -
mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 2-án alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dés sze re pelt:

,,Egyet ért-e Ön az zal, hogy a köz te rü le ten ta lál ha tó
par ko ló he lye ket ki zá ró lag a he lyi Ön kor mány za tok üze -
mel tet hes sék, így az üze mel te tés bõl szár ma zó összes be vé -
tel a he lyi Ön kor mány za to kat il les se meg?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg. Az alá írás gyûj tõ íven
azon ban nem sze re pel az alá írás gyûj tés cél ja, azaz hogy az 
in dít vá nyo zó or szá gos nép sza va zás hoz vagy or szá gos
népi kez de mé nye zés hez kí ván alá írást gyûj te ni. Mind ezek 
alap ján az OVB a hi te le sí tést meg ta gad ta.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén,

a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
300/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyát hi te le sí ti.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. jú ni us 4-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet -
ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt ar ról, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság vá lasz -
tott tag jai va gyonnyi lat ko za tot kö te le sek ten ni?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy az 
alá írás gyûj tõ ív a tör vény ben meg ha tá ro zott for mai, va la -
mint a nép sza va zás ra fel ten ni kí vánt kér dés re vo nat ko zó
tar tal mi kö ve tel mé nyek nek ele get tesz, ezért a hi te le sí té sé -
nek aka dá lya nincs.
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II.

A ha tá ro zat az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de -
mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény 2.  §-án, a jog or -
vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé -
sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
301/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. jú ni us 4-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet -
ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt ar ról, hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság, va la -
mint a te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá gok ren del kez ze nek ne kik 
fe le lõs, sa ját hi va ta li szer ve zet tel?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kér dés ben az egyes és töb bes szám fél re ért -
he tõ hasz ná la ta  miatt nem le het egy ér tel mû en el dön te ni,
hogy az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság és a te rü le ti vá lasz -
tá si bi zott sá gok kö zö sen ren del kez ze nek-e ne kik fe le lõs
hi va ta li szer ve zet tel, vagy mind egyik bi zott ság kü lön-kü -
lön, eset leg az OVB mel lett mû köd jön kü lön hi va ta li szer -
ve zet és a te rü le ti vá lasz tá si bi zott sá go kat egy kö zös hi va -
tal szol gál ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
302/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – a vá lasz tá si el já rás ról  szóló 1997. évi
C. tör vény (a továb biak ban: Ve.) 124/A.  § (3) be kez dés
b) pont já ban fog lalt ha tás kö ré ben el jár va a dr. F. J. és
dr. G. K. ma gán sze mé lyek ál tal be nyúj tott or szá gos nép -
sza va zá si kez de mé nye zés tár gyá ban meg hoz ta a követ -
kezõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
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cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zók 2009. jú ni us 4-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ták be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott -
ság hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet -
ke zõ sze re pelt:

,,Egyet ért-e az zal, hogy az Or szág gyû lés al kos son tör -
vényt ar ról, hogy a sza va zat szám lá ló bi zott ság, a he lyi vá -
lasz tá si bi zott ság, az or szág gyû lé si egyé ni vá lasz tó ke rü le -
ti vá lasz tá si bi zott ság, a te rü le ti vá lasz tá si bi zott ság és az
Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság nem vá lasz tott tag ja it
– a bi zott ság ülé sén – sza va za ti jog ne il les se meg?”

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság meg ál la pít ja, hogy
a kez de mé nye zés nem fe lel meg az or szá gos nép sza va zás -
ról és népi kez de mé nye zés rõl  szóló 1998. évi III. tör vény
(a továb biak ban: Nsztv.) 13.  § (1) be kez dé sé ben fog lal tak -
nak, amely sze rint a nép sza va zás ra fel tett konk rét kér dést
úgy kell meg fo gal maz ni, hogy arra egy ér tel mû en le hes sen
vá la szol ni. A kez de mé nye zés ér tel me zé sét je len tõ sen
meg ne he zí ti az, hogy ab ban a be ad vá nyo zó egy kér dés ben
kí ván kü lön bö zõ ha tás kör rel ren del ke zõ és fel ada tot el lá tó 
vá lasz tá si bi zott sá gok meg bí zott tag ja i nak sza va za ti jo gá -
ról kí ván ren del kez ni. A fel so rolt vá lasz tá si bi zott sá gok
el té rõ fel adat- és ha tás kö ré bõl kö vet ke zõ en a meg bí zott ta -
gok sze re pe is lé nye ge sen el tér egy más tól, ezért a sza va za -
ti jog egy sé ge meg vo ná sát nem le het egy kér dés ben egy -
for mán meg ítél ni. Így pl. a sza va zat szám lá ló bi zott sá gok
a sza va zás nap ján vé gez nek el sõ sor ban a sza va zás le bo -
nyo lí tá sá hoz és az ered mény meg ál la pí tá sá hoz kap cso ló -
dó cse lek mé nye ket, míg a töb bi vá lasz tá si bi zott ság el sõ -
sor ban jog or vos la ti fó rum ként jár el. A fent le ír tak alap ján
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, 10.  §-ának c) pont ján és
13.  § (1) be kez dé sén, a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás
a Ve. 130.  §-ának (1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke

Az Országos Választási Bizottság
303/2009. (VI. 23.) OVB

határozata

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság – 2009. jú ni us 18-án
meg tar tott ülé sén – az Is te ni Ma gyar Ala pít vány
(8654 Ság vár, Új te lep u. I. 20.) kép vi se le té ben el já ró
Finsz ter Gá bor ál tal be nyúj tott kez de mé nye zés tár gyá ban
meg hoz ta a kö vet ke zõ

határozatot:

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság az alá írás gyûj tõ ív
min ta pél dá nyá nak hi te le sí té sét meg ta gad ja.

A ha tá ro zat el len – a Ma gyar Köz löny ben  való köz zé té -
te lét kö ve tõ 15 na pon be lül – az Al kot mány bí ró ság hoz
cím zett ki fo gást le het be nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si
Bi zott ság nál (1051 Bu da pest, Ná dor u. 2.; le vél cím: 1903
Bu da pest, Pf. 314; fax: 06-1-441-1729).

Indokolás

I.

A be ad vá nyo zó 2009. jú ni us 9-én alá írás gyûj tõ ív min -
ta pél dá nyát nyúj tot ta be az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz hi te le sí tés cél já ból. Az alá írás gyûj tõ íven a kö vet ke zõ
kér dé sek sze re pel tek:

,,Akar ja-e Ön, hogy a Ma gyar Köz tár sa ság Al kot má nya 
(1949. évi XX. Tv) nép sza va zás út ján is mó do sít ha tó le -
gyen?”

,,Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szág ál lam for má ja nép -
sza va zás út ján is mó do sít ha tó le gyen?”

,,Akar ja-e Ön, hogy Ma gyar or szág Ál lam for má ja Ki -
rály ság le gyen?”

Az or szá gos nép sza va zás ról és népi kez de mé nye zés rõl
 szóló 1998. évi III. tör vény (a továb biak ban: Nsztv.) 2.  §-a
alap ján az alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyát hi te le sí tés cél -
já ból be kell nyúj ta ni az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság -
hoz. Az or szá gos nép sza va zás, ille tõ leg népi kez de mé nye -
zés so rán al kal ma zan dó alá írás gyûj tõ ív tar tal mát a Ve.
118.  § (3)–(5) be kez dé sei, min tá ját a Ve. 153.  § e) pont já -
ban fog lalt fel ha tal ma zás alap ján a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le te ha tá roz za meg.

Az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság a hi te le sí tés re be -
nyúj tott alá írás gyûj tõ ív min ta pél dá nyá val kap cso lat ban
meg ál la pí tot ta, hogy az nem fe lel meg a Ve.-ben meg ha tá -
ro zott adat tar ta lom nak, va la mint a 11/2008. (III. 1.) ÖTM
ren de let mel lék le té ben lévõ min tá nak. Az alá írás gyûj tõ
íven nem ke rült meg je lö lés re az alá írás gyûj tés cél ja:
„Alul írot tak or szá gos nép sza va zás ki tû zé sét kez de mé -
nyez zük az aláb bi kér dés ben:”, vagy „Alul írot tak or szá gos 
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népi kez de mé nye zést tá mo ga tunk az aláb bi kér dés ben:”.
Az alá írás gyûj tõ ív rõl hi ány zik az a fel hí vás, mely sze rint
egy vá lasz tó pol gár a kez de mé nye zést csak egy alá írás sal
tá mo gat hat ja. To váb bá hely te le nül ke rült fel tün te tés re az
aláb bi szö veg rész: „az alá írást gyûj tõ pol gár alá írá sa”. A
Ve. 118.  § (3) be kez dé se ér tel mé ben egy alá írás gyûj tõ
íven egy kér dés sze re pel het. A be nyúj tott alá írás gyûj tõ
íven há rom kér dés van, így az nem tesz ele get a tör vényi
sza bá lyo zás nak.

Mind ezek alap ján az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság
meg ta gad ja az alá írás gyûj tõ ív hi te le sí té sét.

II.

A ha tá ro zat az Nsztv. 2.  §-án, a Ve. 118.  § (3)–(5) be -
kez dé se in, a 11/2008. (III. 1.) ÖTM ren de let mel lék le tén,
a jog or vos lat ról  szóló tá jé koz ta tás a Ve. 130.  §-ának
(1) be kez dé sén ala pul.

Dr. Szi ge ti Pé ter s. k.,
az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság el nö ke
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv kiadó
meg je len tet te

a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû kétkö te tes ki ad ványt.

1867-tõl tör té nel mi ha gyo mány és a par la men ta riz mus lé nye ges ele me, hogy az or szág gyû lés nek fe le lõs
kor mány zat leg fon to sabb cél ja it és fel ada ta it cse lek vé si prog ram ba fog lal ja. E prog ra mok át fo gó ké pet ad-
nak egy-egy idõ szak ban az or szág hely ze té rõl, po li ti ká já nak irá nyá ról, cél ki tû zé se i rõl, ezért je len tõs tör té-
nel mi, po li ti kai és jo gi for rás anya got ké pez nek. Ke re sé sük ed dig hosszú idõt igé nyelt, ugyanis ezek az
alapvetõ kordokumentumok összegyûjtve még nem jelentek meg.
A hi ánypótló mû, amely a Mi nisz ter el nö ki Hi va tal és az Or szág gyû lé si Könyv tár mun ka tár sa i nak kö zös gon-
do zá sá ban je lent meg, azért is út tö rõ vál lal ko zás, mert tör té nel münk utol só más fél év szá za dá nak kor mány -
prog ram ja it – 2002-vel be zá ró lag – tel jes ség re tö re ked ve, szö veg hû en publikálja a széles körû nyilvánosság
számára.
A par la ment ben el hang zott és má sutt fel lel he tõ prog ram szö ve gek, il let ve ada ta ik mel lett szá mos egyéb tény-
anyag (a kor mány fõk ko ra be li fo tói, szü le té si–ha lá lo zá si ada tai, a kor má nyok mû kö dé si ide je, tag ja i nak
pon tos név so ra és a mi nisz te ri vál to zá sok idõ pont jai) is hoz zá fér he tõ a két vas kos kö tet ben. A mû hasz ná la tát 
Rom sics Ig nác tör té nész nek az összes ed di gi ma gyar kor mány mû kö dé sé rõl át te kin tést nyúj tó, szín vo na las
bevezetõ tanulmánya, valamint a kormányprogramok mutatói segítik.
A könyv jog gal szá mít hat a köz élet sze rep lõ i nek, a po li ti kai, jo gi és tör té ne ti ku ta tás nak, a fel sõ ok ta tás ok ta -
tói és hall ga tói ka rá nak, to váb bá a köz mû ve lõ dé si in téz mé nyek és a nagy kö zön ség ér dek lõ dé sé re is.

Példányonként megvásárolható a Budapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán) szám
alatti Közlöny Könyvesházban (tel.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., So mogyi
Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411), il letve megrendelhetõ a ki adó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: megrendeles@mhk.hu).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEGRENDELÉS
Meg ren de lem a

MAGYAR KORMÁNYPROGRAMOK
1867–2002

cí mû két kö te tes, 1728 ol dal terjedelmû ki ad ványt

(ár a: 9975 Ft áfá val) ........... példányban, és ké rem, jut tassák el alábbi cí memre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ................................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: .................................................................................................................................................

Ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ........................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ...........................................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kéz hez vé te le után,
8 na pon be lül át utal juk a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ-
számára vagy pos tai úton a fenti cím re.

Kel te zés: ........................................ ...............................................
cég sze rû alá írás
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ELÕFIZETÉSI  FELHÍVÁS

A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó gon do zá sá ban meg je le nõ

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

– a Pénzügyminisz té ri um  hivatalos lap ja ként – fo lya ma to san fris sü lõ, össze fog la ló ké pet ad az adó zást, a pénz-
ügyeket, a szám vi telt érin tõ va la mennyi kér dés rõl, in for má ci ó ról, vál to zás ról, új don ság ról. Az adó zá si és egyéb pénz-
ügyi kér dé sek ben érin tet tek, il let ve a té ma iránt ér dek lõ dõk egy hi va ta los lap ban össze fog lal va, a tel jes ség igé nyé vel
tá jé ko zód hat nak az õket érin tõ kér dé sek rõl, az ak tu á lis vál to zá sok ról, pá lyá za ti és egyéb szak mai fel hí vá sok ról.

A Pénz ügyi Köz löny fo lya ma to san, tel jes ter je del mük ben köz zé te szi a pénz ügyi te rü le ten alkotott új jog sza bá lyok
szö ve gét, az egyes jog sza bá lyok mó do sí tá sa it, va la mint a jog al kal ma zást meg könnyít ve meg je len te ti az azok hoz
fû zött in dok lást is. A fentieken túl a lap tar tal maz za a pénz ügyi te rü le tet érin tõ en közzétett ál la mi irá nyí tás egyéb
 jogi esz kö ze it, köz le mé nye ket, pá lyá za to kat, to vább kép zé se ket, ál lás hir de té se ket, az egyes pénz ügyi szerve-
zetek köz le mé nye it, tá jé koz ta tó it, az egyes cé ge ket érin tõ hir det mé nye ket.

2009. évi éves elõ fizetési díj: 45 108 Ft áfá val, féléves elõ fizetés: 22 554 Ft áfával.

Pél dá nyon ként meg vá sá rol ha tó a Bu da pest VIII., So mo gyi Bé la u. 6. szám alat ti Köz löny bolt ban (te l.: 318-8411).
Elõ fizetésben meg rendelhetõ a ki adó ügy fél szol gá la tán (fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: koz lony bolt@mhk.hu)
vagy a www.mhk.hu/koz lony bolt in ter net cí men.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az Pénzügyi Köz löny címû lapot .................  példányban.

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ...............................................................................................................................

Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): ............................................................................................................................

Ut ca, ház szám: ...............................................................................................................................................

Az ügy in té zõ ne ve, te le fon szá ma: ..................................................................................................................

A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ........................................................................................................

2009. évi elõ fi ze té si díj egy év re: 45 108 Ft  áfá val.
fél év re: 22 554 Ft  áfá val.

Kér jük, a négy zet be tör té nõ X be je lö lés sel je lez ze az elõ fi ze tés idõ tar ta mát!

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele után,
8  napon be lül a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó nak a szám lán fel tün te tett pénz for gal mi jel zõ szá má ra át utal juk.

Kel te zés: ………………………………………

                         ……………………………………………

cégszerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik az

EU-JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Az EU-Jog sza bály tár az Eu ró pai Unió ma gyar ra le for dí tott el sõd le ges (alap szer zõ dé sek, csat la ko zá si ok má nyok) 
és má sod la gos (az Eu ró pai Unió szer vei ál tal al ko tott jo gi ak tu sok) joganyagát tartalmazza.
Az EU-Jog sza bály tár DVD-n a do ku men tu mok több fé le szem pont (év szám, Ce lex-szám, ki bo csá tó stb.) sze rint
ke res he tõk. Az adat bá zis ból meg is mer he tõk a jog anya gok jel lem zõi (meg je le nés ada tai, ki bo csá tó, ha tá lyos ság,
egyéb lé nye ges meg jegy zé sek stb.), va la mint köz vet le nül el ér he tõk azok kap cso la tai más EU-s, illetve magyar
jogszabályokkal.
Az Eu ró pai Unió jo gá ban ke vés bé jár tas fel hasz ná lók szá má ra lé nye ges in for má ci ók kal szol gál nak az EU
Asszisz tens me nü pont ban található ismertetõk.
Az EU Ext ra me nü pont tar tal maz za a ma gyar csat la ko zá si ok mányt, va la mint egyéb ki e mel ke dõ en fon tos eu ró pai 
vo nat ko zá sú dokumentumokat.
Az EU-Jog sza bály tár fel hasz ná ló ba rát ki ala kí tá sa és könnyen ke zel he tõ funk ci ói hasz nos és gyors se gít sé get
nyújtanak min d az EU-jog ban már jár tas, min d az az zal most is merkedõ felhasználók számára.
Az EU-Jogszabálytár és a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR kö zött is mû ködik az át járhatóság, vagy is ha az
EU-Jog sza bály tár ban ma gyar jog sza bály ra van hi vat ko zás, ak kor azt az EU-Jog sza bály tár ból azonnal meg lehet
nyitni.

Az EU-Jog sza bály tár elõ fi ze té si dí já ból a Hi va ta los Jog sza bály tár elõ fi ze tõi 50% ked vez ményt kap nak.

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 86 400 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 156 000 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 192 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 312 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 408 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 708 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös
 telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,
 faxszámon a 266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük az EU-JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példányban, 2009. ...................................... hónaptól.

A meg ren de lõ ne ve: .............................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: .............................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ...................................................................................................................................................

Telefonszá ma: ......................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: ..................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                   cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvkiadó
ki adá sá ban meg je le nik a

MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR (DVD)

Tar ta lom
On li ne adat bá zis és nap i adat fris sí té si szol gál ta tás
A MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD ha vi fris sí té sû le me ze kö zel 150 000 jog sza bály szö ve get tar tal maz.
Az alap szövegek mel lett egy sé ges szer ke zet ben köz li azok min den ko ri ha tá lyos vál to za tát, ko ráb bi szö veg vál to za ta it, il let ve a
már ha tá lyon kí vül he lye zett jog sza bá lyo kat is, to váb bá az Or szág gyû lés, a köz tár sa sá gi el nök, a Kor mány, a mi nisz ter el nök,
a mi nisz te rek, az  Alkotmánybíróság, a Leg fel sõbb Bí ró ság, az Or szá gos Vá lasz tá si Bi zott ság stb. ha tá ro za ta it,  állásfoglalásait,
a kü lön bö zõ irány el ve ket és irány mu ta tá so kat, ne ves szer zõk ál tal ké szí tett kommen tárokat, nem zet kö zi szer zõ dé se ket,
 tájékoztatókat, hir det mé nye ket, pá lyá za ti fel hí vá so kat, tör vény ja vas la to kat és  törvényindokolásokat. A szö ve gek és adat-
bázisok köz vet len for rá sai a hi va ta los la pok, így a Ma gyar Köz löny, az ága za ti köz lö nyök, az Al kot mány bí ró ság Határo zatai,
továbbá a Bí ró sá gi Ha tá ro za tok, a Ver seny fel ügye le ti Ér te sí tõ, az Adó és El len õr zé si Ér te sí tõ és a Verseny bírósági Ha tá ro za tok.

A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR elõ fi ze tõi szá má ra a jog sza bá lyok na pon ta ak tu a li zált on li ne adat bá zi sa in gye ne sen ér he tõ
el, to váb bá le he tõ ség van a ha von ta meg kül dött DVD-adat bá zis nap i rend sze res sé gû ak tu a li zá lá sá ra, in ter net rõl le töl tött adat-
cso mag se gít sé gé vel. E két szol gál ta tás se gít sé gé vel a jogszabály- változások fo lya ma to san nyo mon kö vet he tõk.

Sok ol da lú ság
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR jog sza bály-szol gál ta tá sát többféle  keresési le he tõ ség te szi tel jes sé. A ké nyel mes el iga zo -
dást tá mo gat ja a szö veg be épí tett hi vat ko zá sok rend szer e ( tartalmilag kap cso ló dó más jog sza bá lyok, jog egy sé gi ha tá ro za tok,
bí ró sá gi és ver seny ta ná csi ha tá ro za tok, APEH- irány mutatások) és a jog anya gok bel sõ fel épí té sé nek és kül sõ kap cso la ta i nak
in ter ak tív áb rá zo lá sa is.
A HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR és az EU-Jog sza bály tár kö zött az át jár ha tó ság biz to sí tott, vagy is ha a ma gyar jog sza bály-
ban hi vat ko zás ta lál ha tó uni ós jog sza bály ra, ak kor azt köz vet le nül meg le het nyit ni a HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁRBÓL.
Az alap prog ra mot ki egé szí tõ DVD-JOGSZABÁLYTÁR Asszisz tens a kü lön bö zõ adat ál lo má nyok (Szol gál ta tá sok  Jegyzéke,
ma gyar és an gol nyel vû TEÁOR, Ke res ke del mi Vám tarifa Jegy zék stb.) adat bá zis sze rû ke ze lé sé nek se gí tõ je, új don ság- és
vál to zás fi gye lõ szol gál ta tá sa pe dig le he tõ vé te szi a jog sza bály vál to zá sok ha té kony kö ve té sét. Iratminta tárunkat fo lya ma to san
fris sít jük és bõ vít jük.
(A Jog sza bály tár bár mely szö veg rész le te ki nyom tat ha tó vagy szö veg szer kesz tõ be át emel he tõ.)

Éves elõ fi ze té si dí jak

Ön ál ló vál to zat 97 200 Ft �

5 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 171 600 Ft �

10 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 216 000 Ft �

25 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 351 000 Ft �

50 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 459 000 Ft �

100 mun ka he lyes há ló za ti vál to zat 780 000 Ft �

Meg ren de lés sel kap cso lat ban ér dek lõd ni le het a 06-80-200-723-as zöld szá mun kon és a 266-5095-ös  telefonszámon.
A meg ren de lé se ket a Ma gyar Köz löny Lap- és Könyv ki adó cí mé re (1085 Bu da pest, So mo gyi B. u. 6.,  faxszámon a
266-8906, il let ve e-ma il-en az ugy fel@mhk.hu-ra) kér jük el jut tat ni.

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a MAGYAR HIVATALOS JOGSZABÁLYTÁR DVD vál to za tát .................  példány ban, 2009. ............................... hó naptól.

A meg ren de lõ ne ve: ....................................................................................................................................................................

A meg ren de lõ cí me: ....................................................................................................................................................................

Ügy in té zõ neve: ..........................................................................................................................................................................

Telefonszá ma: .............................................................................................................................................................................

Kül dé si név, cím: .........................................................................................................................................................................

Kel te zés: ………………………………………
                         ………………………………………

                                        cég szerû aláírás
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A Ma gyar Köz löny Lap- és Könyvki adó meg je len tet te a

Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt

Az út mu ta tó cél ja, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán tör té nõ he lyes al kal ma zá -
sá hoz gya kor la ti se gít sé get nyújt son. Az út mu ta tó sor ra ve szi a jog al ko tás ról szó ló 1987. évi XI. tör-
vény és a kap cso ló dó vég re haj tá si ren de le tek azon ren del ke zé se it, ame lye ket a he lyi ön kor mány -
za ti jog al ko tás nál al kal maz ni kell. Ezen ren del ke zé sek hez fûz gya kor la ti út mu ta tást, ki fe je zet ten
ön kor mány za ti ren de le tek bõl me rí tett he lyes és hely te len példákat.
Je len leg igen nagy az el té rés az egyes me gyék ben, il let ve a me gyé ken be lül az egyes te le pü lé se-
ken hasz nált ön kor mány za ti ren de le tek al ko tá sa so rán al kal ma zott mód sze rek ben, szo ká sok ban.
Er re te kin tet tel né hány köz igaz ga tá si hi va tal min ta ren de le tek kel se gí ti az adott me gyé ben mû kö dõ
te le pü lé sek jegy zõ i nek mun ká ját. Egy sé ges, a he lyi ön kor mány za tok ré szé re ké szü lõ jog sza -
bály-szer kesz té si se géd anya got azon ban még sem az Ön kor mány za ti Mi nisz té ri um, sem az Igaz-
ságügyi és Ren dészeti Minisztérium nem adott ki. Ezt a hi ányt pró bálja rész ben pó tolni ez a kiad-
vány. Egy re na gyobb ugyan is az igény ar ra, hogy a he lyi ön kor mány za ti ren de le te ket is egy sé ges
szer kesz té si mód szer rel, egy sé ges szer ke zet ben, elekt ro ni zál va min den ál lam pol gár el ér hes se,
meg is mer hes se és kö vet ke ze te sen alkalmazhassa.
A fen ti ek re te kin tet tel ajánl juk a ki ad ványt az or szág va la mennyi jegy zõ jé nek, kör jegy zõ jé nek,
 fõjegyzõjének, a pol gár mes te rek nek, me gyei köz gyû lé si el nö kök nek, a kép vi se lõ-tes tü le tek tag ja i -
nak, va la mint a he lyi jog al ko tás elõ ké szí té sé ben részt ve võ hi va ta li mun ka tár sak nak.

A 104 ol da las ki ad vány ára: 1155 Ft áfá val.

Példányonként megvásárolható a Bu dapest VII., Rá kóczi út 30. ( bejárat a Dohány u. és Nyár u. sarkán)
szám alat ti Közlöny Könyvesházban (te l.: 321-2136, fax: 321-5275), va lamint a Budapest VIII., Somogyi
Béla u. 6. szám alat ti Közlönyboltban (te l.: 318-8411), il letve meg rendelhetõ a kiadó ügyfél szolgálatán
(fax: 318-6668, 338-4746, e-ma il: megrendeles@mhk.hu).

MEGRENDELÕLAP

Meg ren del jük a Mód szer ta ni út mu ta tó a he lyi ön kor mány za ti ren de le tek szer kesz té sé hez
cí mû ki ad ványt
(ára: 1155 Ft + pos taköltség), ......................  pél dányban, és kérem jut tassák el az alábbi címre:

A meg ren de lõ (cég) ne ve: ........................................................................................................
Cí me (vá ros, irá nyí tó szám): .....................................................................................................
Ut ca, ház szám: .........................................................................................................................
Ügy in té zõ ne ve, telefonszá ma: ................................................................................................
A meg ren de lõ (cég) bank szám la szá ma: ..................................................................................

A meg ren delt pél dá nyok el len ér té két a pos ta költ ség gel együtt, a szál lí tást kö ve tõ szám la kézhez vétele
után, 8 na pon be lül a Ma gyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónak a számlán fel tüntetett pénz forgalmi
jel zõ szá má ra át uta lom.

Kel te zés: ………………………………………

                         ………………………………………
cégszerû aláírás
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A Magyar Közlönyt szerkeszti a Miniszterelnöki Hivatal, a Szerkesztõbizottság közremûködésével. A Szerkesztõbizottság
elnöke: dr. Petrétei József. A szerkesztésért felelõs: dr. Tordai Csaba. Budapest V., Kossuth tér 1–3.
Kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó. Felelõs kiadó: dr. Kodela László elnök-vezérigazgató.
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., www.mhk.hu. Telefon: 266-9290.
A papír alapon terjesztett Magyar Közlöny a kormányzati portálon közzétett hiteles elektronikus dokumentum oldalhû másolata.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.

Elõfizetésben megrendelhetõ a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadónál
Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6., 1394 Budapest 62. Pf. 357, vagy faxon 318-6668.
Elõfizetésben terjeszti a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó a Magyar Posta Zrt. közremûködésével.
Telefon: 235-4554, 266-9290/240, 241 mellék. Terjesztés: tel.: 317-9999, 266-9290/245 mellék.
Példányonként megvásárolható a Budapest VIII., Somogyi Béla u. 6. szám alatti Közlönyboltban (tel.: 318-8411),
illetve megrendelhetõ a kiadó ügyfélszolgálatán (fax: 318-6668, 338-4746, e-mail: kozlonybolt@mhk.hu) vagy a
www.mhk.hu/kozlonybolt internetcímen.
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