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2014. évi XVI. törvény
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról*

ELSŐ RÉSZ
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

I. Fejezet
A törvény hAtályA

1. §  Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed
a) a Magyarország területén székhellyel rendelkező, e törvény szerinti kollektív befektetési forma és befektetési 

alapkezelő létrehozatalára, működésére és felügyeletére,
b) a Magyarország területén végzett befektetési alapkezelési tevékenységre,
c) a Magyarország területén székhellyel rendelkező ÁÉKBV-alapkezelő EGT-államban létrehozott fióktelepe által 

végzett befektetési alapkezelési tevékenységére, valamint határon átnyúló szolgáltatás nyújtására,
d) a  Magyarország területén székhellyel rendelkező ABAK EGT-államban létrehozott fióktelepe által végzett 

befektetési alapkezelési tevékenységére, valamint határon átnyúló szolgáltatás nyújtására,
e) Magyarország területén nem uniós ABAK által végzett befektetési alapkezelési tevékenységre,
f ) a  befektetési jegy és az  egyéb kollektív befektetési értékpapír Magyarország területén, valamint 

ÁÉKBV-alapkezelő, illetve ABAK által EGT-államban történő forgalomba hozatalára, forgalmazására,
g) a Magyarországon letelepedett jogi képviselő e törvény szerinti tevékenységére,
h) a magyar hatóság által ellátott, e törvényben meghatározott felügyeleti tevékenységre.

2. § (1) E törvény hatálya nem terjed ki
a) a holdingtársaságra;
b) a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre, valamint a  foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény 

vagyonkezelésének ellátásával megbízott szervezetre, amennyiben ABA kezelésével nem foglalkozik;
c) az Európai Központi Bankra, az Európai Beruházási Bankra, az európai fejlesztésfinanszírozási intézményekre, 

a  bilaterális fejlesztési bankokra, a  Világbankra, a  Nemzetközi Valutaalapra, valamint olyan nemzetközi 
intézményekre és szervezetekre, amelyek ABA kezelésével foglalkoznak, de az  általuk kezelt ABA-k 
közérdekűek;

d) a  Magyar Nemzeti Bankra kivéve, amikor a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatkörében jár el;

e) a  társadalombiztosítási rendszer és a  nyugdíjrendszer finanszírozására szolgáló alapok kezelését végző 
szervezetekre és intézményekre;

f ) a munkavállalói részvételi programokra és a munkavállalói megtakarítási programokra;
g) a különleges célú gazdasági egységre.

 (2) E  törvény ABAK-ra előírt rendelkezései a  33.  §, a  35.  § (1), és (3)–(5)  bekezdése, valamint a  36.  § kivételével 
alkalmazandók abban az esetben is, ha
a) az ABAK közvetlenül vagy közvetve egy – az ABAK-kal közös irányítás vagy ellenőrzés alatt álló – társaságon 

keresztül, vagy érdemi közvetlen vagy közvetett részesedés útján kizárólag olyan ABA-kat kezel, amely 
ABA-kban kezelt eszközök értéke
aa) nem haladja meg összesen a 100 millió euró küszöbértéket (beleértve a  tőkeáttétel útján létrejött 

eszközöket is), vagy
ab) nem haladja meg összesen az  500 millió euró küszöbértéket, amennyiben az  ABA portfóliói 

olyan ABA-kból állnak, amelyek nem tőkeáttétellel finanszírozottak, és amelyek esetében 
az  egyes ABA-kba történő eredeti befektetés időpontját követő öt éven belül nem gyakorolhatók 
visszaváltási jogok, és

b) az ABAK nem döntött úgy, hogy e törvény egészének aláveti magát.
 (3) A (2) bekezdés szerinti ABAK-ra előírt rendelkezéseket az Európai Parlament és Tanács 2013. április 17-i az európai 

kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendeletének figyelembe vételével kell alkalmazni abban az esetben, ha 
az ABAK e rendelet értelmében EuVECA megnevezést használó alapokat kezel és forgalmaz.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. február 13-i ülésnapján fogadta el.
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 (10) A Tftv. 27. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a kedvezményezett járások és települések besorolásának feltételrendszerét és besorolását,”

 (11) A Tftv. 27. § (1) bekezdés n) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„n) a  kormányhivatal és a  kincstár, a  térségi fejlesztési tanács létrehozásával, átalakulásával és megszüntetésével 
kapcsolatos feladatait, a megalakulással, átalakulással és megszüntetéssel kapcsolatos eljárás rendjét,”

 (12) Hatályát veszti a Tftv.
1. 5. § g) és h) pontja,
2. 9/B. § e) pontja,
3. területfejlesztéssel és a  területrendezéssel összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi 

CXCVIII. törvény 16. §-ával megállapított 17. § (2) bekezdése,
4. „Területfejlesztési-statisztikai kistérség” alcíme és 22/A–22/D. §-a,
5. 1. melléklete.

265. § (1) A  fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996.  évi XLIII.  törvény 
(a továbbiakban: Hszt.) 245/I. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„245/I.  § A  belügyminiszter irányítása alá tartozó fegyveres szervek, valamint az  Országgyűlési Őrség hivatásos 
állományának tiszthelyettesi és zászlósi rendfokozati állománycsoportba tartozó tagja havonta 24 000 Ft kiegészítő 
juttatásra jogosult.”

 (2) A Hszt. a következő 337. §-sal egészül ki:
„337. § A 245/I. §-ban meghatározott kiegészítő juttatásnak a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint 
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.  évi XVI.  törvénnyel megállapított szabályait 2014. 
január 1-jétől kell alkalmazni.”

266. §  Hatályát veszti a  társasági adóról és az  osztalékadóról szóló 1996.  évi LXXXI.  törvény 22/C.  §-ának a  látvány-
csapatsport támogatásával kapcsolatos egyes törvények módosításáról szóló 2011.  évi CLXXVIII.  törvény 3.  § 
(6)  bekezdésével beiktatott, az  adó- és egyéb közterhekkel kapcsolatos nemzetközi közigazgatási együttműködés 
egyes szabályairól szóló 2013. évi XXXVII. törvény 51. § (9) bekezdés e) pontjával módosított (6a) bekezdése.

267. §  Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 15. §-a a következő (4)–(6) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013.  évi CXXII.  törvénnyel összefüggő egyes 
rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013.  évi CCXII.  törvényben meghatározott és az  ott előírt 
módon közölt belső egyedi azonosítóval rendelkező személyek és szervezetek azonosítására a személyi azonosító, 
a cégjegyzékszám, illetve a statisztikai azonosító helyett a belső egyedi azonosítót kell használni.
(5) Ahol e  törvény a  kérelemben, a  megkeresésben, a  bejelentésben, illetve az  ezek alapjául szolgáló okiratban, 
vagy hatósági, bírósági határozatban személyi azonosító, cégjegyzékszám, illetve statisztikai azonosító feltüntetését 
írja elő, a  (4)  bekezdésben meghatározott személyek és szervezetek a  belső egyedi azonosítójukat kötelesek 
az ingatlanügyi hatósággal közölni.
(6) A  belső egyedi azonosítót a  tulajdoni lapon, továbbá – ha törvény másként nem rendelkezik – az  ingatlan-
nyilvántartás részeiről kiadott másolaton feltüntetni nem szabad, továbbá a  70.  § (1)  bekezdésében, 77.  § 
(1) bekezdésében, valamint a 81. § (1) bekezdésében foglaltak a belső egyedi azonosítóra is irányadók.”

268. §  Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002.  évi XLIII.  törvény 8.  § (1) és (2)  bekezdésében, 18.  § (6) és 
(9)  bekezdésében, 19.  § (9)  bekezdés a)–c)  pontjában, 20.  § (4)  bekezdésében és 22.  § (1)  bekezdésében a „jogi 
személyiség nélküli gazdasági társaság”, szövegrész helyébe a „betéti társaság, közkereseti társaság” szöveg lép.

269. §  A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban: Bit.)
a) 3. § (1) bekezdés 67. pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „hitelintézet által vállalt garancia”,
b) 91/S. §-ában a „85. §-ban felsorolt egyéb vezetők mellett” szövegrész helyébe a „85. §-ban felsoroltak mellett 

– egyéb vezetőként –,
c) 135. § (1) bekezdés b) pontjában a „bankgarancia” szövegrész helyébe a „hitelintézet által vállalt garancia”,
d) 137. § (3) bekezdésében a „Bankgaranciával” szövegrész helyébe a „Hitelintézet által vállalt garanciával”,
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