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JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2020. JANUÁR 01-TŐL 

 

• A Versenyszféra és a Kormány Állandó Konzultációs Fóruma (VKF) munkaadói és munkavállalói 

oldalának képviselői 2018 végén kétéves bérmegállapodást fogadtak el, amely szerint 2020. január 

1-jétől is 8%-kal emelkedik a minimálbér és a garantált bérminimum összege.  A 2018 végén kötött 

megállapodás (324/2018. (XII. 30.) kormányrendelet) szerint 2020-ban: 

‐ minimálbér bruttó összege:   161.000 forint 

‐ minimálbér nettó összege:   107.065 forint 

‐ garantált bérminimum bruttó összege:  210.600 forint 

‐ garantált bérminimum nettó összege:  140.049 forint 

Tehát a minimálbér nettó összege 8.000 forinttal, a garantált bérminimum pedig 10.000 forinttal 

lesz magasabb, mint tavaly. 

2020-ban a nyugdíjak is nőnek, 2,8%-kal kell emelni a 2020. január 1-jét megelőző időponttól 

megállapított ellátásokat. A 2,8%-os nyugdíjemelés a 28.500 forintos nyugdíjminimumnál havi 800 

forint pluszt jelent, egy átlagnyugdíjasnak pedig valamivel több mint havi 3.800 forint lesz az 

emelés. 

• A Családvédelmi Akcióterv keretében a személyijövedelemadó-fizetés alól 2020. január 1-jétől 

életük végéig mentesülnek a munkával szerzett jövedelmük után azok az anyák, akik négy vagy több 

gyermeket szültek vagy fogadtak örökbe, és őket saját háztartásukban nevelték legalább 12 évig. 

• 2020. január 1-jével az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásainak köre bővült, új ellátásként került 

bevezetésre az örökbefogadói díj. Az örökbefogadói díj mellett keresőtevékenység folytatható, 

akár teljes munkaidőben is. Az a biztosított lehet jogosult, aki 2. életévét (ikrek esetében 3. életévét) 

betöltött gyermeket örökbefogadási szándékkal nevelésbe vesz. Az örökbefogadói díj a nevelésbe 

vételtől számított 168 napig jár, mértéke megegyezik a gyedével, maximuma a minimálbér 

kétszeresének a 70%-a. 

• A nem biztosított, illetve az egészségügyi szolgáltatásra nem jogosult személyek továbbra is 

egészségügyi szolgáltatási járulék fizetésére kötelezettek, melynek mértéke januártól havi 7710, 

napi 257 forint. Új eljárási szabályok alapján az adóhatóságnak 8 napon belül értesítenie kell a 

magánszemélyt, ha biztosítási jogviszonyának vagy az egészségügyi szolgáltatásra való 

jogosultságának megszűnése miatt egészségügyi szolgáltatási járulék fizetési kötelezettsége 

keletkezne. Ha a magánszemély egészségügyi szolgáltatási járulékra vonatkozó hátraléka 

meghaladná annak három havi összegét, akkor a magánszemély TAJ kártyáját érvénytelenítik, és 

ezáltal a tb által támogatott egészségügyi szolgáltatásokat nem veheti igénybe térítésmentesen. 

• A kis- és középvállalkozásokra (kkv) vonatkozó fejlesztési adókedvezmény értékhatárát 3 év alatt 

fokozatosan csökkentik. A kisvállalatok esetében 500 millió forintról 2020-tól évente 300, 100, majd 

50 millió forintra, míg a középvállalkozásoknál 400 millió forintról előbb 200 millió, 2022-ben pedig 

100 millió forintra mérséklődik az adókedvezmény igénybevételének alsó határa. A fejlesztési 

adókedvezményt illetően a 2020. január 1-től bejelentett beruházások vonatkozásában 

megszűnnek a létszám- és bérköltség feltételek. 

• 2020. január elsejétől megszűnt az egyszerűsített vállalkozói adó (eva), ezen adónem iránti igény 

jelentősen lecsökkent az előző években az olyan új, kedvezőbb adózási formák bevezetését 

követően, mint a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) és a kisvállalati adó (kiva), melynek 

mértéke 13%-ról 12%-ra csökken január elsejétől.  

• A csoportos adózás körében megszűnt a csoporttagok közötti azonos pénznemre vonatkozó 

feltétel, tehát akkor is létrehozható csoport, ha az egyik adózó például euróban a másik pedig 

forintban vezeti könyveit. A tevékenységét év közben kezdő személy is kérelmezheti az 

adóhatóságtól, hogy csoportos társasági adóalany tagja legyen. A csoporttagoknak az egyedi 
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adóalapokról nem kell egyedileg nyilatkozniuk a hatóság felé, de a csoporttag továbbra is kötelezett 

a csoportképviselő részére a bevallásokhoz szükséges nyilatkozattételre. 

• Az uniós szabályokkal összhangban 2020. január 1-jétől bevezették az úgynevezett tőkekivonási 

adót (exit tax). Az új előírások szerint a következő eszköz- vagy tevékenységkivonási esetkörök 

adóztatandók: 

‐ az üzletvezetési helyének külföldre helyezése, amely külföldi adóügyi illetőség megszerzését 

vonja maga után, 

‐ egyes telephely és székhely közötti, külföldre történő eszközáthelyezések, 

‐ belföldi telephely által folytatott üzleti tevékenység áthelyezése külföldre. 

• A cigaretta jövedéki adója három lépcsőben nő: 2020. január 1-jétől ezerdarabonként 19.200 

forintról 20.500 forintra, 2020. július 1-jétől 21.500 forintra, 2021. január 1-jétől pedig 22.800 

forintra nő. 

A finomra vágott és egyéb fogyasztási dohány adómértéke ugyanezekben az időpontokban 

emelkedik, 2020. január elsején 20.100 forintra, majd 20.700 forintra, és 2021. január elsején 

21.480 forintra. 2020. március 1-jétől adóköteles a füst nélküli dohánytermék és a dohányzást 

segítő nikotintartalmú termék, amelyek adója kilogrammonként 19.160 forint.  

• Megszűnik az adófeltöltési kötelezettség a társasági adóban, innovációs járulékban és 

energiaellátók jövedelemadójában. Kedvező változás az is, hogy a havi, negyedéves adóelőleg 

kedvezményezett célra történő felajánlásának értékhatára az adóelőleg összegének 50%-áról annak 

80%-ára emelkedett. 

• 2020-tól a hibásan vagy hiányosan felvitt adatokat tartalmazó ekáer-bejelentést csak egyszer 

módosíthatják az adózók, ez azonban kötelezettséget von maga után, melynek összege módosított 

adatonként 5.000 forint. 

• Adómentes az osztatlan közös tulajdonban lévő földterület tulajdonostárs részére történő 

átruházása. 

• Új társasági adóalanyként jelent meg a vagyonkezelő alapítvány. 

• 2019. június 28-ára visszamenőlegesen módosult az egyéb szálláshely és a kapcsolódó fogalmak 

tartalma. Magánszálláshelyet magánszemély és egyéni vállalkozó szolgáltathat, míg egyéb 

szálláshelyet csak gazdasági társaság (nem természetes személy vagy egyéni vállalkozó) 

üzemeltethet. 

• Már csak 2019. végéig lehetett fizetni az Erzsébet-utalvány különböző formáival. illetve a 2019-es 

évjáratú papíralapú Edenred utalványok is lejártak, ám ez utóbbival kapcsolatban fontos, hogy a 

2019 augusztus óta kibocsátott utalványok 2020. december 31-ei lejárattal vannak forgalomban, 

illetve az Edenred kártyák többségének esetében sem járnak le az egyenlegek.  

• 2020. január elsejétől hatályba lépő módosítás értelmében a SZÉP kártya szabadidő alszámla 

terhére a jövőben helyközi vasúti személyszállítási szolgáltatást is igénybe lehet venni. A 

munkavállaló halála esetén a fel nem használt összeget a jogosult választása szerint készpénzben 

vagy pénzforgalmi számlára történő utalással teljesíti a pénzforgalmi szolgáltató. A 

jogszabályváltozásokat követően a SZÉP kártyákkal kapcsolatban pontosításra kerültek a 

jogszabályban meghatározott felhasználási időn túli számlán lévő összegek után felszámítható díj 

szabályai, valamint az ezzel kapcsolatosan a pénzforgalmi szolgáltatót terhelő tájékoztatási 

kötelezettségek. 

• A csekkes átutalások 20.000 forintig illetékmentesek lettek, és érvényes a 6.000 forintos 

illetékmaximum. 

• A reklámadót 2019. július 1-jétől 2022. december 31-éig ideiglenesen felfüggesztették. A Kormány 

döntése alapján ez az adó felfüggesztve marad. 
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• A magyar sportszervezetek munkavállalóihoz hasonlóan lehetővé vált a nemzetközi 

sportszervezetek munkavállalói számára is, hogy az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás 

(ekho) szerint adózzanak bármilyen pénznemben felvett jövedelmeikre. Ez óriási könnyítés, ugyanis 

így a minimálbér feletti rész után nem a szokásos 33,5% (azaz szja és járulékok) közterhet vonják 

majd tőlük, hanem csak a 15% ekhót. Kivéve a hivatásos sportolókat, mert nekik a minimálbér felett 

500 millió forint jövedelemig ekhót sem kell levonni a jövedelmükből. Emellett a sportdiplomácia 

keretében adott juttatások adómentessége is biztosított. 

• A falvakban élő családok mellett 2020-tól adóvisszatérítést kaphatnak a kistelepülésen építkezők 5 

millió forintig. 

 

JOGSZABÁLYVÁLTOZÁSOK 2020. JÚLIUS 01-TŐL 

 

• Júliustól minden dolgozó nyugdíjast megillet majd a járulékmentesség, ami átlagosan 14%-os 

jövedelem-emelkedést jelent a nyugdíjasok számára, ami eddig csak a munkaviszonyban 

foglalkoztatott nyugdíjasoknak volt biztosított. 

• Az új társadalombiztosítási törvény (2019. évi CXXII. törvény a társadalombiztosítás ellátásaira 

jogosultakról, valamint ezen ellátások fedezetéről) alapján 2020. július 1-jétől a nyugdíjjárulék, a 

természetbeni és pénzbeli egészségbiztosítási járulék, valamint a munkaerőpiaci járulék 

összeolvadásával új, egykulcsos társadalombiztosítási járulékot kell fizetni. A biztosítottat terhelő 

társadalombiztosítási járulék mértéke 18,5%, vagyis megegyezik a korábbi járulékmértékek 

összegével. Az új törvény a nyugdíjjárulékot továbbra is külön nevesíti, mert egyes ellátások 

(például gyermekgondozási díj, gyermekgondozást segítő ellátás, gyermeknevelési támogatás, 

ápolási díj, álláskeresési támogatás stb.) után a jövőben is csak nyugdíjjárulék fizetendő. 

A járulékok összevonásával a megbízási jogviszonyban dolgozók, a nem főfoglalkozású társas és 

egyéni vállalkozók, valamint a biztosított mezőgazdasági őstermelők társadalombiztosítási 

járulékfizetési kötelezettsége a beolvadó munkaerőpiaci járulék mértékével, 17%-ról 18,5%-ra nő. 

Ugyanakkor 2020. július 1-je után ezen személyek álláskeresési ellátásokra is jogosultságot 

szereznek. 

• Nő a gyermekek után igénybe vehető családi kedvezmény maximális összege, ugyanis az összevont 

járulékok miatt a jövőben a családi járulékkedvezmény a teljes, 18,5%-os társadalombiztosítási 

járulékkal szemben érvényesíthetővé válik. 

• Valamennyi e-cigi töltőfolyadék jövedékiadó-mértéke az eddigi 55 forint helyett 20 forintra csökken 

júliustól. 

• Várhatóan 15,5%-ra csökken idén a szociális hozzájárulási adó mértéke a 2019-es 17,5% után, de 

ez a 2020-as év későbbi részében lesz végleges. 

A szociális hozzájárulási adót fizető mezőgazdasági őstermelők pedig a jelenlegi negyedéves helyett 

éves adómegállapítást kapnak. 

 

AZ ÁLTALÁNOS FORGALMI ADÓRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNY VÁLTOZÁSAI 

 

2020. január 1-jétől a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítő adóalany az általa megfizetett 

adót önellenőrzés útján csökkentheti a behajthatatlan követelés adótartalmával. A fizetendő adó 

csökkenésének alapját az adóalap csökkentése eredményezi. Az adóalap csökkentéséhez a következők 

szükségesek:  

‐ A követelésnek meg kell felelnie a törvény új, behajthatatlan követelés fogalmának.  
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‐ Az ügyletben részt vevő feleknek és az ügylet körülményeinek teljesíteniük kell a törvényben 

meghatározott feltételeket.  

‐ Az ügylet teljesítőjének írásban értesítenie kell a termékbeszerzőt, szolgáltatás-igénybevevőt. 

A törvény új fogalma szerint behajthatatlan követelésnek minősül a termékértékesítés, 

szolgáltatásnyújtás alapján keletkezett, követelésként fennálló ellenérték vagy részellenérték-adót is 

tartalmazó összege, amelyet a termék értékesítője, szolgáltatás nyújtója ekként számol el 

nyilvántartásában a törvényben meghatározott okok alapján. 

Az adóalanynak az önellenőrzésről benyújtott bevallásában nyilatkozatot kell tennie. Az adóalap e 

jogcímen való csökkentésével összefüggésben az ügyletről kibocsátott számla adattartalma nem 

változik, a számla emiatt nem módosítható. 

Ha az adóalany úgy ítéli meg, hogy azáltal, hogy az előzetesen felszámított adót nem helyezhette 

levonásba, sérül az adósemlegesség elve, 2020. január 1-jétől adóvisszatérítési kérelmet nyújthat be 

az adóhatósághoz. A kérelem csak írásban nyújtható be és a kérelem folyamatban lévő adóellenőrzés 

során is előterjeszthető. 

2020. július 1-jétől: 

‐ Megszűnik az áfa összegére vonatkozó 100.000 forintos értékhatár, tehát az online 

számlaadat-szolgáltatási kötelezettség kiterjed minden olyan számlára, amelyet belföldi 

adóalany részére, belföldön teljesített termékértékesítésről, szolgáltatásnyújtásról bocsátanak 

ki.  

‐ A belföldi összesítő jelentésnél is megszűnik a 100.000 forintos értékhatár, így minden olyan 

befogadott számlát szerepeltetni kell, amely alapján az adóalany adólevonási jogot gyakorol. 

A módosító, érvénytelenítő számlákról is értékhatártól függetlenül kell nyilatkozni. 

‐ Az adó összegétől függetlenül kötelező a vevő adószámát szerepeltetni a számlán.  

‐ A számla kibocsátására vonatkozó 15 napos határidő 8 napra módosul.  

‐ Számlát, illetve nyugtát kell kiállítani az ún. áfa-mentes ügyletek nagy részéről is, így például a 

magán-egészségügyi, fogorvosi, oktatási szolgáltatásról, illetve az ingatlanértékesítésről is. 

A kereskedelmi szálláshely-szolgáltatás áfakulcsa 5% a korábbi 18% helyett, az érintett adózóknak 4% 

turizmusfejlesztési hozzájárulást kell fizetniük.  

2021. január 1-jétől minden olyan számlát is jelenteni kell, amelyre a magyar számlázási szabályok 

vonatkoznak és nem csak azokat, amelyeket adóalanyok felé bocsátanak ki. Vagyis adatot kell 

szolgáltatni például a magánszemélyek, nem adóalany szervezetek (például egyesületek) felé teljesített 

ügyletekről vagy a Közösségen belüli termékértékesítésről, harmadik országba irányuló 

termékexportról kiállított számlákról is.  

 

GYERMEKGONDOZÁSI DÍJ JANUÁR ELSEJÉTŐL 

 

A minimálbér emelkedésével 2020. január 1-jétől havi 225.288 forintra nőtt a gyermekgondozási díj 

maximális összege. A diplomás gyed összege is emelkedett, 2020-ra a diplomás gyed összege 

alapképzés esetén 112.644 forintra, mesterképzés esetén pedig 147.420 forintra emelkedett. A 

korábbi szabályozás mellett a jogosultak köre is bővül, ugyanis a diplomás gyedben részesülő édesanya, 

ha az ellátás folyósítása alatt, vagy annak megszűnését követő egy éven belül újabb gyermeket vállal, 

ismét jogosult lesz a juttatásra. A gyed mellett bármilyen jogviszonyban, korlátlan időtartamban lehet 

munkát végezni, sőt újabb gyermek születése esetén más családtámogatási ellátásokkal (csed, gyes) 

együtt is igénybe vehető, tehát az ellátás nem szűnik meg újabb gyermek születése esetén. Az ellátásra 

a csecsemőgondozási díj után jogosult a szülő egészen addig, amíg a gyermek be nem tölti a 2. életévét, 

illetve ikrek esetén a 3 éves kort. 
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Januártól a nagyszülők is igényelhetik a gyedet, így a szülők visszamehetnek dolgozni. A nagyszülői gyed 

összegét ugyanúgy állapítják meg, mint a szülői gyedet, akár 225.000 forintot is kaphatnak, az 

ellátásból nyugdíjjárulékot vonnak, így időtartama szolgálati időnek számít. 

 

ÉPÍTÉSI JOGRÓL RÖVIDEN (MK 206. SZÁM ÉS MK 212. SZÁM) – 2019. ÉVI CX. TÖRVÉNY A FŐVÁROSI ÉS 

MEGYEI KORMÁNYHIVATALOK MŰKÖDÉSÉNEK EGYSZERŰSÍTÉSE ÉRDEKÉBEN EGYES TÖRVÉNYEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL, 2019. ÉVI CXXVII. TÖRVÉNY AZ EGYES TÖRVÉNYEKNEK AZ EGYFOKÚ JÁRÁSI HIVATALI 

ELJÁRÁSOK MEGTEREMTÉSÉVEL ÖSSZEFÜGGŐ MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Elsőfokú általános építésügyi hatóság jelenleg 174 járásban és 23 budapesti kerületben működik, a 

jegyzőkhöz van telepítve a hatáskör. A Fővárosi Önkormányzat által közvetlenül igazgatott terület 

tekintetében a fővárosi főjegyző az elsőfokú építésügyi hatóság. 2020. március 1. napjától a jegyzők 

építésügyi hatósági hatásköre azonban megszűnik, az építésügyi hatósági feladatokat a 

kormányhivatalok fogják ellátni. A folyamatban lévő ügyekben a 2020. március 1-je előtt végzett 

eljárási cselekmények hatályát és a megkezdett határidőket nem érinti, hogy az eljárás lefolytatása 

más szerv feladat- és hatáskörébe kerül. A városi és megyei kormányhivatalok működésének 

egyszerűsítése érdekében egyes törvények módosításáról szóló 2019. évi CX. törvény határozza meg, 

hogy a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával kapcsolatosan hogyan történik a települési 

önkormányzatok mindazon eszközeinek az átadása, amelyek a hatósági ügyintézés végzéséhez 

szükségesek. Ez az önkormányzati vagyon 2020. március 1. napján, a feladat ellátásának időtartamára, 

az állam ingyenes használatába kerül, a használati jogot a fővárosi és megyei kormányhivatal 

gyakorolja. Az ingyenes használati jog alapítását a települési önkormányzatok polgármesterei, valamint 

a fővárosi és megyei kormányhivatalok kormánymegbízottai által megkötött megállapodás rendezi. A 

feleknek a megállapodást 2020. január 31. napjáig kell megkötni, de a határidő elmulasztása az 

átvételre kerülő államigazgatási feladatok ellátását biztosító vagyonra vonatkozó ingyenes használati 

jog alapítását nem akadályozza, tehát a szükséges megállapodást később is meg lehet kötni. Ha 2020. 

január 31. napjáig nem, vagy nem teljeskörűen jön létre a megállapodás, a kormányhivatal 2020. 

február 15. napjáig határozattal létrehozza a megállapodást, vagy határozattal dönt a 

megállapodásban nem rendezett kérdésekről. Mindazon elsőfokú ügyeket, amelyekben az általános 

építésügyi hatóságok 2020. február végéig nem hoznak döntést, már a kormányhivatalok fogják 

befejezni.  

Szintén 2020. márciusától az építésügyi hatósági döntésekkel szemben már kizárt lesz a fellebbezés, a 

kormányhivatalok döntéseivel szemben közvetlenül a bírósághoz lehet majd fordulni. Ezt csak a 2020. 

március 1. napját követően indult és a megismételt eljárásokban kell alkalmazni, az ez előtt indított 

hatósági eljárásokban még beadható fellebbezés, és azokat a kormányhivatal bírálja el az eljárás 

megindításának napján hatályos rendelkezések alapján. 

 

RENDELETMÓDOSÍTÁS A FELÍRÁSI IGAZOLÁSRÓL ÉS A VÉNYKÖTELES GYÓGYSZEREK VÉNY NÉLKÜLI 

KIADHATÓSÁGÁRÓL (MK 207. SZÁM) – 32/2019. (XII. 17.) EMMI RENDELETE EGYES EGÉSZSÉGÜGYI ÉS 

GYÓGYSZERÉSZETI TÁRGYÚ MINISZTERI RENDELETEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

A papír alapú felírási igazolást 2020. június 30. napjáig a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (NEAK) 

által kiadott vényre kell kinyomtatni, és azt az orvos aláírásával és orvosi bélyegzőjének lenyomatával 

kell hitelesíteni. A felírási igazolást a gyógyszertár 2020. június 30-ig köteles megőrzésre megtartani, 

ezt követően pedig vissza kell adni a gyógyszer kiváltójának.  
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Orvosnak, állatorvosnak és gyógyszerésznek vényköteles gyógyszer legfeljebb harminc napra elegendő 

mennyiségben vény nélkül kiadható.  

2020. január 1-jétől az orvos nem köteles felírási igazolást készíteni és átadni a gyógyszerkészítmény 

felírását követően. A beteg kérésére, valamint 14 éven aluli páciense részére történő vényírás esetén 

továbbra is minden esetben kötelező annak kiállítása és átadása. 

A 2020. január 1-után amennyiben kiállításra kerül felírási igazolás, annak továbbra is NEAK vényen kell 

megvalósulnia, és az eddig megszokott módon az orvos aláírásával és bélyegzője lenyomatával 

szükséges ellátni. A felírási igazolást pedig a gyógyszertár továbbra is köteles megőrzésre megtartani. 

A jogszabály-módosítás jelenleg folyamatban van, és várhatóan még 2019 decemberében kihirdetésre 

kerül. 

 

MEDDŐSÉGET KEZELŐ INTÉZKEDÉSEK (MK 211. ÉS 212. SZÁM) – 317/2019. (XII. 19.) KORM. RENDELET, 

318/2019. (XII. 19.) KORM. RENDELET, 319/2019. (XII. 19.) KORM. RENDELET, 1729/2019. (XII. 19.) 

KORM. HATÁROZATA A NEMZETI HUMÁN REPRODUKCIÓS PROGRAMRÓL 

 

Az érintettek számára ingyenessé válnak a meddőségi kezelések. Az ezzel kapcsolatos intézkedések 

lényege, hogy a meddőségkezelésben használatos gyógyszerek és az ezzel kapcsolatos vizsgálatok, 

kezelések is ingyenessé válnak. 

Új, a meddőséget kezelő intézkedéssorozatról döntött a Kormány. Ennek keretében sokkal több állami 

pénz megy erre a célra: júliustól ingyenessé válnak a meddőségkezelésben használt gyógyszerek és 

beavatkozások, valamint ingyenes lesz jövő júliustól a meddőségi vizsgálat, a területen eltörlik a 

teljesítmény-volumen korlátot, nem lehetnek várólisták.  

Emellett egységes, meddőséggel foglalkozó ellátórendszert, a Nemzeti Humán Reprodukciós 

Programot indít a Kormány július 1-jéig. Megjelent a Magyar Közlönyben, miszerint a Kormány hat 

magántulajdonban lévő meddőségi központot von az irányítása alá, ezek az intézetek a következők:  

- a budapesti Forgács Intézet Egészségügyi és Szolgálató Kft., 

- a budapesti Kaáli Ambuláns Nőgyógyászati Intézet Kft., 

- a budapesti Várandós Egészségügyi Szolgáltató Kft., 

- a budapesti Sterilitas Egészségügyi Ellátó Kft. 

- a szegedi Kaáli REK Reprodukciós Központ Kft., 

- a tapolcai Pannon Reprodukciós Intézet Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 

2022. december 31-ig az állami tulajdonosi joggyakorló az Állami Egészségügyi Ellátó Központi (ÁEEK) 

lesz. A cégek közös irányítás alá kerülése nem számít összefonódásnak, azt a tisztességtelen piaci 

magatartás és a versenykorlátozás tilalmáról szóló törvény értelmében nem kell a Gazdasági 

Versenyhivatalnál bejelenteni. Az összefonódásokat ugyanis a Kormány a népességfogyás 

megállításának és a meddőségi kezelések széles körben elérhetővé tételének szükségességére való 

tekintettel közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítette. 

 

TÁJÉKOZTATÓ A KBT. 5. § (3) BEKEZDÉSE SZERINTI AJÁNLATKÉRŐKET ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL 

 

ASZK XI. számában már említett tervezet alapján 2019. december 19-én hatályba lépett a 

közbeszerzésekre vonatkozó egyes törvények módosításáról szóló 2019. CXX. törvény 18. § (1) 

bekezdésének 2. és 3. pontja, mely hatályon kívül helyezte a Kbt. 5. § (3) és (5) bekezdését, illetve a 

21. § (6) bekezdését. 

Ezek alapján a Kbt. 5. § (3) bekezdése szerint ajánlatkérői nyilvántartásba vett szervezetek 2019. 

december 19. napjától a fenti jogalap alapján új közbeszerzési eljárást nem indíthatnak, a részükről 
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megküldött, javított vagy hiánypótolt eljárást megindító hirdetmények Közbeszerzési Értesítőben való 

jogszerű közzétételére, illetve az Európai Unió Hivatalos Lapja felé történő jogszerű feladásra nincs 

lehetőség. 

Az érintett szervezetek a Kbt. 5. § (4) bekezdésében foglaltak alapján a beszerzés tárgya és becsült 

értékére tekintettel irányadó törvényi rész szabályai szerint folytathatnak le közbeszerzési eljárást, az 

ajánlatkérői nyilvántartásban való adatváltozás bejelentési kötelezettség teljesítését követően. 


