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b) bármely két egymást követő üzleti évben elért nettó árbevétele mindkét üzleti évben külön-külön eléri 
a 15 milliárd forintot, és
c) a mérleg szerinti eredménye a b) pont szerinti mindkét üzleti évben nulla vagy negatív,
a b)  pont szerinti második üzleti év beszámolójának elfogadását követően nem folytathat napi fogyasztási cikk 
kiskereskedelmi értékesítésére vonatkozó tevékenységet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti rendelkezést a gazdasági társaság megalakulásától számított első négy üzleti évben nem 
kell alkalmazni.
(3) Az e §-ban foglalt rendelkezések megtartását az állami adóhatóság ellenőrzi.”

5. § (1) A Kertv. a következő 11/B. §-sal egészül ki:
„11/B.  § (1) A  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvénynek a  tisztességes piaci magatartás megvalósulása 
érdekében a vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló 2014. évi CXII. törvény hatálybalépésekor 
működő, vagy – ha a működését még nem kezdte meg – 2014. december 31-én az épített környezet alakításáról és 
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 53/F. § (2) bekezdése szerinti felmentéssel rendelkező, az 5/B. § hatálya 
alá eső üzletek üzemeltetését 2018. január 1. napjáig lehet folytatni.
(2) 2018. január 1-jét követően az  5/B.  § szerinti rendelkezés megsértése esetén a  kereskedelmi hatóság elrendeli 
az (1) bekezdés hatálya alá eső, jogsértő üzlet azonnali bezárását.”

 (2) A Kertv. a következő 11/C. §-sal egészül ki:
„11/C.  § A  7/A.  §-t a  2016. január 1-je után megvalósuló gazdasági erőfölénnyel való visszaélések fennállása 
tekintetében kell alkalmazni.”

 (3) A Kertv. a következő 11/D. §-sal egészül ki:
„11/D.  § A  kereskedelemről szóló 2005.  évi CLXIV.  törvénynek a  tisztességes piaci magatartás megvalósulása 
érdekében a  vállalkozások működésével összefüggő módosításáról szóló 2014.  évi CXII.  törvénnyel megállapított 
9/A.  § (1)  bekezdése alkalmazásában az  első figyelembe vehető üzleti év a  2014. december 31-ét követően 
megkezdett üzleti év, és a  bekezdésben meghatározott jogkövetkezményeket 2017. január 1-jét követően lehet 
alkalmazni.”

6. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) A 3. § és az 5. § (2) bekezdése 2016. január 2-án lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2014. évi CXIII. törvény
az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az egyes kereskedelmi 
építmények engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő 
módosításáról*

1. §  Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a  továbbiakban: Étv.) a következő 
IV/A. fejezettel egészül ki:
„IV/A. FEJEZET
FENNTARTHATÓSÁGI SZEMPONTOK ÉRVÉNYESÍTÉSE EGYES KERESKEDELMI ÉPÍTMÉNYEK ENGEDÉLYEZÉSE 
VONATKOZÁSÁBAN
57/B. § E fejezet alkalmazásában kereskedelmi építmény: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti 
üzlet és bevásárlóközpont.

* A törvényt az Országgyűlés a 2014. december 23-i ülésnapján fogadta el.
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57/C.  § (1) Az  építési engedélyhez kötött építési tevékenységgel megvalósuló, 400 m2-nél nagyobb bruttó 
alapterületű kereskedelmi építmény építésének, átalakításának, valamint a 400 m2-t meghaladó bruttó alapterületre 
való bővítésének építésügyi hatósági engedélyezési eljárásában az  országos illetékességgel eljáró Hajdú-Bihar 
Megyei Kormányhivatal vezetőjének (a továbbiakban: Kormányhivatal) szakhatósági állásfoglalását be kell szerezni 
az építési engedély iránti kérelem és mellékletei megküldésével.
(2) A  Kormányhivatal a  szakhatósági állásfoglalását hatvan napon belül adja meg, amelyet kivételesen indokolt 
esetben egy alkalommal hatvan nappal meghosszabbíthat. E határidőbe nem számít bele az 57/D. § (4) bekezdése 
szerinti kiegészítő adatok és információk, illetve vélemények beérkezéséig tartó idő.
(3) Az  (1)  bekezdésben megjelölt engedélyezési eljárás megindítását megelőzően a  kérelmező a  közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szakhatósági közreműködésre vonatkozó 
szabályai szerint előzetes szakhatósági hozzájárulás kiadását is kérheti a  Kormányhivataltól. Az  előzetes 
szakhatósági hozzájárulás egy éven belül használható fel az (1) bekezdés szerinti építési engedélyezési eljárásban. 
A szakhatósági hozzájárulás iránti kérelemnek tartalmaznia kell legalább a kereskedelmi építmény és a kapcsolódó 
kiszolgáló létesítmények látványtervét, főbb adatainak, tervezett méreteinek és várható forgalmának leírását.
(4) A  Kormányhivatal a  szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem elbírálása során a  kereskedelmi építményekre 
vonatkozó különös környezetvédelmi, közlekedési és településfejlesztési követelményeket megállapító 
kormányrendelet figyelembevételével az  (1)  bekezdésben meghatározott kereskedelmi építménynek a  létesítés 
helye szerinti településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településrendezési hatásaival 
összefüggő szakkérdésben foglal állást abban a  tekintetben, hogy a  kereskedelmi létesítmény nem okoz-e olyan 
hátrányos következményeket, amelyek aránytalanul meghaladják a  kereskedelmi építmény létesítésétől várható 
előnyöket.
(5) Az  olyan építési engedélyezési eljárásokban, amelyekben a  Kormányhivatal e  fejezet szerint szakhatóságként 
működött közre, másodfokú építésügyi hatósági hatáskörben nem járhat el, ilyen ügyekben e  hatáskört a  Heves 
Megyei Kormányhivatal látja el.
57/D. § (1) A szakhatósági eljárás során a Kormányhivatal – az építési engedély iránti kérelem és mellékletei, illetve 
az előzetes szakhatósági hozzájárulás iránti kérelem megküldése mellett – beszerzi a miniszter, a kereskedelemért, 
a  településfejlesztésért és településrendezésért, a  környezetvédelemért, valamint a  közlekedésért felelős 
miniszterek képviselőinek részvételével működő bizottság (a  továbbiakban: Bizottság) véleményét. 
A Kormányhivatal a szakhatósági állásfoglalás kiadása során mérlegeli a Bizottságtól beszerzett véleményt.
(2) A  Bizottság öt tagból áll. A  Bizottság tagja az  (1)  bekezdésben megjelölt miniszterek által kijelölt egy-egy 
személy, elnöke a miniszter által kijelölt személy.
(3) A  Bizottság a  véleménye kialakítása során – az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott kormányrendeletben 
meghatározott részletes szempontok szerint – vizsgálja a  tervezett kereskedelmi építménynek a  létesítés 
helye szerinti településre és vonzáskörzetére gyakorolt környezeti, közlekedési és településfejlesztési hatásait, 
valamint az  esetlegesen várható kedvezőtlen hatások megszüntetésére, elkerülésére, csökkentésére vonatkozóan 
a kérelmező által tervezett intézkedések megvalósíthatóságát.
(4) A Bizottság megkeresheti a Kormányhivatalt, hogy megfelelő határidő tűzésével
a) szerezzen be a kérelmezőtől kiegészítő adatokat és információkat, továbbá
b) szerezze be az érintett települési önkormányzatok, fogyasztói, környezetvédelmi érdek-képviseleti, valamint más 
érintett civil szervezetek véleményét.”

2. §  Az Étv. a következő 60/B. §-sal egészül ki:
„60/B. § Az 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott Bizottságot 2015. január 15-ig létre kell hozni. A miniszter 2015. 
január 8-ig felkéri a Bizottság tagjait kijelölni jogosult minisztereket, hogy jelöljenek tagokat a Bizottságba.”

3. §  Az Étv. a következő 60/C. §-sal egészül ki:
„60/C. § A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény szerinti üzlet és bevásárlóközpont építésére vonatkozó, 
2015. január 1-jét követően benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelmekre e  törvénynek az  épített 
környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvénynek az  egyes kereskedelmi építmények 
engedélyezése fenntarthatósági szempontjainak érvényesítése érdekében történő módosításáról szóló 2014.  évi 
CXIII. törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni azzal, hogy a 2015. január 1. és 2015. január 31. között 
benyújtott építésügyi hatósági engedély iránti kérelmek esetében az  ügyintézési határidő 2015. február 1-jén 
kezdődik, a kérelmek elbírálását ezen a napon kell elkezdeni.”
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4. §  Az Étv. 62. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy
a) a  400 m2-nél nagyobb bruttó alapterületű kereskedelmi építményekre vonatkozó különös környezetvédelmi, 
közlekedési és településfejlesztési követelményeket, az azoktól való eltérés feltételeit, valamint az előzetes engedély 
iránti kérelem tartalmi követelményeit,
b) az 57/D. § (1) bekezdésében meghatározott Bizottság működésének rendjét, valamint a Bizottság véleményének 
kialakítása során irányadó részletes szempontrendszert
rendeletben állapítsa meg.”

5. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2015. január 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. § és a 4. § 2015. február 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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