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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2015. (VII. 20.) MNB rendelete
a fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz,
valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről
szóló 58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet módosításáról
A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes
kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvényben rögzített elszámolás szabályairól és egyes egyéb rendelkezésekről szóló
2014. évi XL. törvény 46. § c) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX.
törvény 4. § (7) bekezdésében, valamint a (9) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §		
A fogyasztói kölcsönszerződések érvénytelen szerződéses kikötéseire tekintettel szükséges elszámoláshoz,
valamint a fogyasztói kölcsönszerződések módosulásához kapcsolódó fogyasztóvédelmi rendelkezésekről szóló
58/2014. (XII. 17.) MNB rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből
eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség fennmaradása nélkül megszűnt, egyoldalú kamat-, díj- és
költségemeléssel nem érintett forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés esetén a pénzügyi intézmény oly módon
is teljesítheti elszámolási kötelezettségét, hogy a 3. § (2) bekezdésében foglaltak szerint közzétett közleményben
tájékoztatást ad arról, hogy a közleményben megjelölt pénzügyi szolgáltatás-típusok esetében elszámolás
megküldésére nem kerül sor azokban az esetekben, amikor a 2014. évi XL. törvény szerinti elszámolási kötelezettség
teljesítésére nyitva álló határidő lejártáig a szerződésből eredő követelés teljesítésére irányuló kötelezettség
fennmaradása nélkül szűnt meg a forint alapú fogyasztói kölcsönszerződés, és a pénzügyi intézmény egyoldalúan
nem emelt kamatot, díjat és költséget.”
2. §		
A Rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 2. § (3a) bekezdésében meghatározott esetben a 2014. évi XL. törvény 18. § és 19. §-a szerinti panasz legkésőbb
a 2014. évi XL. törvény 16. § (3) bekezdése szerinti honlapon történő közzétételt követő 60 napon belül, akadályoztatás
esetén az akadály megszűnésétől számított 30 napon belül, de legkésőbb 2015. december 31. napjáig terjeszthető
elő – a 2014. évi XL. törvény 19. § (2) bekezdésében és 31. § (2) bekezdésében meghatározott kivétellel.”
3. §

(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdésében a „(3) bekezdésben” szövegrész helyébe a „(3) és (3a) bekezdésben” szöveg lép.
(2) A Rendelet 7. § (1) bekezdésében az „elszámolást” szövegrész helyébe az „elszámolást – a 2. § (3a) bekezdésében
foglaltak kivételével –” szöveg lép.

4. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A nemzetgazdasági miniszter 20/2015. (VII. 28.) NGM rendelete
a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet módosításáról
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés
a) pontjában,
az 5. § tekintetében a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi
CXXVII. törvény 129. § (2) bekezdés d) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában
kapott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 8/2004. (III. 10.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet) 2. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a dohánygyártmány adóraktári engedélyt kérelmező dohánygyártmány gyártására alkalmas gép előállítását
és tesztelését végzi, az adóraktári engedélykérelemhez az (1) bekezdés f ) pontjában foglalt dokumentumok helyett
a tesztelni tervezett gépek általános műszaki leírását, technológiai rajzát és technológiai folyamatábráját kell csatolnia.”
2. §		
A PM rendelet 8. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a dohánygyártmány adóraktár-engedélyes dohánygyártmány gyártására alkalmas gép tesztelését végzi,
a tesztelendő gépek tekintetében az (1) bekezdés szerinti változások közül kizárólag a 69. § (2) bekezdése szerinti
nyilvántartásában még nem szereplő új típusú gép tesztelését kell a (2) bekezdés szerint bejelentenie.”
3. §		
A PM rendelet 17. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A 2. § (3) bekezdése szerinti esetben az (1) bekezdés szerinti műszaki leírásnak a (2) bekezdés e) pontjában
foglaltak helyett a dohánygyártmány előállítására alkalmas gépek tesztelésére használt üzemi helyiség alaprajzát és
a tesztelni tervezett gépek felülnézeti vázrajzát, valamint típus-megjelölését kell tartalmaznia.”
4. §		
A PM rendelet 69. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„69. § (1) A dohánygyárnak, a dohányüzemnek a dohánygyártmány előállítására alkalmas gép vagy egyéb eszköz
beszerzését a beszerzés napját megelőző 15. napig a gép, eszköz fajtájának, gyártási kapacitásának, főbb részeinek
leírásával a hatósági felügyeletet ellátó vámszervhez kell bejelentenie. A bejelentés alapján a hatósági felügyeletet
ellátó vámszerv a gépet, az egyéb eszközt ellenőrzi és azonosító jellel látja el.
(2) A dohánygyártmány előállítására alkalmas gép előállítását és tesztelését végző gazdálkodó az általa tesztelt
gépekről folyamatos nyilvántartást vezet, melyben feltünteti a tesztelt gépek típusát.”
5. §		
A PM rendelet 113. §-a a következő (7)–(9) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Ha a Jöt. 47. § (1) bekezdés d) pontja szerinti adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság alapja a Jöt. 53. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott adómentes célú felhasználás, az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultság
a (6) bekezdés c) pontjában foglaltaktól eltérően az ásványolajterméknek, üzemanyagnak ezen adómentes
felhasználási célra történt átadását igazoló számla vagy belső bizonylat birtokában érvényesíthető.
(8) A (7) bekezdés szerint adó-visszaigénylési (-levonási) jog érvényesíthetőségének feltétele, hogy a jogosultságot
érvényesítő a (4) bekezdés rendelkezésétől eltérően egyszer, az első átadást megelőzően adó-visszaigénylési
szándékát a vámszervhez bejelenti, továbbá tevékenységéről olyan nyilvántartást vezet, amely tartalmazza azon
átadások mennyiségét és időpontját, amelyek után az adó-visszaigénylési (-levonási) jogosultságát érvényesíti.
(9) A (7) bekezdésben meghatározott adó-visszaigénylést (-levonást) és a (8) bekezdésben meghatározott bejelentést
a Honvédelmi Minisztérium kijelölt szervezeti egysége mint közvetett képviselő valósítja meg a Magyar Honvédség
érintett szervezeti elemei részére.”
6. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Varga Mihály s. k.,

		

nemzetgazdasági miniszter
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A Kormány 217/2015. (VIII. 3.) Korm. rendelete
a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 69. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Szakaszolt projekt második szakaszára akkor köthető támogatási szerződés, vagy a támogatási szerződés akkor
léphet hatályba, ha a szakaszolt projekt első szakaszának megvalósítására kötött támogatási szerződés alapján
nyújtott előleggel a kedvezményezett elszámolt, vagy az előleg felhasználása érdekében harmadik személlyel
szerződést kötött.”
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény végrehajtásával összefüggésben egyes
kormányrendeletek módosításáról
A Kormány
a légközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2. alcím tekintetében a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások fokozottabb védelméről szóló 2010. évi
CLVII. törvény 2. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 4. alcím tekintetében a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdés a) pont 30. alpontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az 5. és a 6. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 9. § (1) bekezdése tekintetében a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 28/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló
141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról szóló 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet] 5. § (2) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lajstromba a következőket kell bejegyezni:)
„i) a jármű tulajdonos természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás,”
(2) A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(A lajstromba a következőket kell bejegyezni:)
„j) az a)–i) pontokban említett adatok megváltozása.”
(3) A 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet 5. § (1) bekezdésében a „bejegyzést” szövegrész helyébe a „bejegyzést – kivéve
a (2) bekezdés i) pontját –” szöveg lép.
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2. Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 198/2000. (XI. 29.)
Korm. rendelet] 12. § (1) bekezdése a következő 16. ponttal egészül ki:
(A lajstromba csak az úszólétesítményhez kapcsolódó következő, jogilag jelentős tények jegyezhetők fel:)
„16. a jogosult természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárás.”
3. §		
A 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés 1–6. pontjában” szövegrész helyébe
az „(1) bekezdés 1–6. és 16. pontjában” szöveg lép.

3. A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról
szóló 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A nemzeti adatvagyon körébe tartozó állami nyilvántartások adatfeldolgozásának biztosításáról szóló 38/2011.
(III. 22.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet] melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és
visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
5. §		
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló
326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 101. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha az arra feljogosított hatóság a jármű lefoglalását a forgalomból történő kivonás mellőzésével, vagy
büntetőeljárásban a bíróság a jármű zár alá vételét rendelte el, továbbá ha a Családi Csődvédelmi Szolgálat
a természetes személy által kezdeményezett adósságrendezési eljárásról értesít, ennek tényét – az elidegenítési
és terhelési tilalom egyidejű bejegyzésével – a nyilvántartásban haladéktalanul rögzíteni kell. A jármű forgalomból
történő kivonása esetén a közlekedési igazgatási hatóság határozata tartalmazza az elidegenítési és terhelési tilalom
nyilvántartási bejegyzésének megtörténtét.”

5. A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
A Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 152/2014.
(VI. 6.) Korm. rendelet] 81. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében előkészíti)
„g) a cégnyilvánosságra, a bírósági cégeljárásra, a csődeljárásra, a természetes személyek adósságrendezésére,
az egyéni vállalkozásra és az egyéni cégre, a koncesszióra, a kisajátításra,”
(vonatkozó jogszabályokat.)
7. §		
A 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 82. § (8) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A miniszter az igazságügyért való felelőssége keretében)
„h) koordinálja az alaptevékenysége szerint magánjogi, valamint nemzetközi magánjogi jogegységesítéssel foglalkozó
nemzetközi szervezetekben való magyar részvétellel kapcsolatos feladatokat.”

6. Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX.18) Korm. rendelet módosítása
8. §		
Az Igazságügyi Hivatalról szóló 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 233/2014. (IX. 18.)
Korm. rendelet] 1/A. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:
„1/A. A fővárosi és megyei kormányhivatalok áldozatsegítési, jogi segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és
a természetes személyek adósságrendezésével összefüggő feladatainak szakmai irányítása
2/A. § (1) A fővárosi és megyei kormányhivatal áldozatsegítési, valamint jogi segítségnyújtási feladatköreinek
gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 9. §
g)–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket szakmai irányító
miniszterként a miniszter és az áldozatsegítésért felelős miniszter gyakorolja.
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(2) A fővárosi és megyei kormányhivatal pártfogó felügyelői feladatköreinek gyakorlásával összefüggésben az Áht.
9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési hatásköröket a miniszter
gyakorolja.
(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal természetes személyek adósságrendezésével kapcsolatos feladatköreinek
gyakorlásával összefüggésben az Áht. 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi
ellenőrzési hatásköröket a miniszter gyakorolja.”
9. §

(1) A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Igazságügyi Hivatal)
„b) módszertani állásfoglalásaival, képzések és továbbképzések szervezésével segíti az áldozatsegítési, jogi
segítségnyújtási, pártfogó felügyelői és a természetes személyek adósságrendezési eljárásával összefüggő feladatokat
ellátó fővárosi és megyei kormányhivatalok egységes jogalkalmazását, valamint képzéseket, illetve továbbképzéseket
szervez az önálló bírósági végrehajtók, igazságügyi szakértők, közvetítők, valamint a felszámolói és vagyonfelügyelői
szakirányú szakképzettséggel rendelkező személyek részére,”
(2) A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Igazságügyi Hivatal)
„e) az a)–c) pontban, a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 7/B. §-ban meghatározott feladatok és tevékenységek,
valamint a miniszter és az áldozatsegítésért felelős miniszter 2/A. § szerinti szakmai irányítói jogköreinek ellátása
érdekében országosan egységes informatikai rendszert működtet,”

10. §		
A 233/2014. (IX. 18.) Korm. rendelet 2. alcíme a következő 7/B. §-sal egészül ki:
„7/B. § Az Igazságügyi Hivatal
a) a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvény alapján ellátja a Családi Csődvédelmi Szolgálat
központi szervének jogszabályokban meghatározott feladatait, valamint az ezzel összefüggő koordinációs és
a tájékoztatási feladatokat,
b) a természetes személyek adósságrendezéséről szóló törvényben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott
feladataival összefüggésben hatásvizsgálatokat készít elő és közreműködik a statisztikai információrendszer
kialakításában, működtetésében.”

7. Záró rendelkezések
11. §		
Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 218/2015. (VIII. 6.) Korm. rendelethez
A 38/2011. (III. 22.) Korm. rendelet melléklete a következő 25. és 26. sorral egészül ki:
(A nyilvántartás megnevezése

Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozó által
végzett adatfeldolgozás köre

Az adatfeldolgozó
igénybevételének jellege)

„
25.

természetes személyek
közhiteles országos
adósságrendezési
nyilvántartása,
az adósságrendezési
eljárással összefüggő
hirdetményi rendszer

Magyar Közlöny Lap- és
Könyvkiadó Kft.

elektronikus
adatfeldolgozás

az adatkezelő
döntésétől függő

26.

természetes személyek
adósságrendezési
eljárásával összefüggő
nyomtatványellenőrzési
és nyomtatványkitöltő
informatikai rendszer

NISZ Nemzeti
Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt.

elektronikus
adatfeldolgozás

az adatkezelő
döntésétől függő

”

A Kormány 230/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adósságrendezésbe nem tartozó vagyonról és
bevételekről
A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés e) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 6. §
(2) bekezdésében hivatkozott, az e rendeletben foglaltak szerint az adósságrendezésbe nem tartozó vagyontárgyakat
és bevételeket az adósságrendezési kérelemhez csatolásra kerülő vagyonleltárban és a bevételek listájában
elkülönítetten kell feltüntetni, de bevétel-, illetve vagyontárgy típusonként összesített adatokkal kell szerepeltetni.
(2) Az adósságrendezési eljárás kezdeményezésekor igazoltan az adósságrendezésbe nem tartozó pénzeszközöket és
vagyontárgyakat, valamint az adósságrendezési eljárás kezdeményezését követően szerzett, az adósságrendezésbe
nem tartozó bevételt és vagyont az adós, adóstárs az adósságrendezésbe tartozó forrásoktól és vagyontól
elkülönítetten tartja nyilván és kezeli.
(3) Az adós és az adótárs a (2) bekezdésben meghatározott bevételekre, vagyontárgyakra vonatkozó iratokat,
dokumentumokat, a pénzeszközök fizetési számlán történő kezelésére vonatkozó számlakivonatokat – ellenőrzés
céljából, felhívásra –
a)
bíróságon kívüli adósságrendezési eljárás esetén a főhitelezőnek és a Családi Csődvédelmi Szolgálatnak,
b)
bírósági adósságrendezési eljárás alatt a családi vagyonfelügyelőnek és a bíróságnak
bemutatni köteles, és ezeket a dokumentumokat az adósságrendezés záró időpontjától számított öt évig kell
megőriznie.
(4) Az adós és az adóstárs az eljárás kezdeményezését követően bármikor nyilatkozhatnak arról, hogy az e rendelet hatálya
alá tartozó bevételeket vagy vagyontárgyakat részben vagy egészben az adósságrendezésre kívánják fordítani.
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(1) Nem tartozik az adósságrendezésbe
1.
a mindennapi élet szokásos használati tárgyai körébe eső
a)
háztartási és lakásfelszerelés,
b)
háztartási berendezés,
c)
mosógép,
d)
hűtőszekrény vagy fagyasztószekrény,
e)
egyéb háztartási gép,
f)
kerti eszköz, kerti gép,
g)
kiskerti lábon álló, illetve be nem takarított termés, gyümölcs,
h)
kiskerti kertészeti eszköz, tároló eszköz,
i)
haszonállat,
j)
díszállat, kedvtelésből tartott állat,
k)
tankönyv, tanszer, könyv, folyóirat,
l)
az adóssal közös háztartásban élő kiskorú gyermek által használt, jellegénél fogva gyermek használata
céljából készült játék,
m)
alapvető élelmiszer, valamint
n)
egyéb, az alapvető létfenntartáshoz szükséges egyéb olyan vagyontárgy,
ha azok forgalmi értéke – az a)–n) pontban említett vagyontárgy típusonként – nem haladja meg
az adósságrendezési feltételek vizsgálatakor irányadó öregségi nyugdíj jogszabályban meghatározott
legkisebb összegének (a továbbiakban: öregségi nyugdíj legkisebb összege) háromszorosát;
2.
az egy naptári évre elegendő szilárd tüzelőanyag;
3.
a fűtőberendezés és annak tartozékai;
4.
az orvosi igazolás alapján az adós, adóstárs és vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozók gyógykezeléséhez
szükséges gyógyszer, gyógyászati segédeszköz;
5.
az állami, önkormányzati szervtől vagy közhasznú civil szervezettől kitüntetésként kapott érem, továbbá
az olyan tárgyjutalom, amelynek forgalmi értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegét;
6.
az az ajándék, adomány, pénzbeli támogatás – ide nem értve a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja. tv.) 1. számú melléklet 7. 29. pont c) alpontjában említett,
az adósságrendezési kötelezettség teljesítése érdekében kapott támogatást vagy adományt – amelynek
forgalmi értéke, illetve összege nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének másfélszeresét
azzal, hogy az egy ajándékozótól, egy kifizetőtől és azok hozzátartozójától (szervezet esetében tagjától,
tulajdonosától, vezetőjétől) származó juttatás értékét az 1. pont szerinti vagyontárgy típusonként és egy
naptári éven belül össze kell adni, és a juttatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege másfélszeresét
meghaladó részét az adósságrendezésbe kell vonni;
7.
az adósságrendezési feltételek vizsgálatát követően szerzett vagyontárgy vagy egyszeri pénzbeli bevétel,
amely az 1–5. pont szerinti tárgyak vagy források körébe esik, és értéke, illetve összege vagyontárgy-, illetve
bevétel-típusonként nem haladja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének kétszeresét azzal, hogy az egy
eladótól, ajándékozótól, adományozótól, kifizetőtől és azok közeli hozzátartozójától, élettársától (szervezet
esetében tagjától, tulajdonosától, vezetőjétől) származó juttatás értékét az 1. pont szerinti vagyontárgy
típusonként egy naptári éven belül össze kell adni, és a juttatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege
kétszeresét meghaladó részét az adósságrendezésbe kell vonni;
8.
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szerinti szociális ellátások;
9.
a munkáltató vagy közhasznú civil szervezet által a szociálisan rászoruló adós, adóstárs részére nyújtott szociális
segély, havonta legfeljebb az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 70%-áig;
10.
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerinti pénzbeli támogatás és természetbeni
ellátás, pótlék, nevelőszülők részére fizetett nevelési díj és ellátmány;
11.
a családok támogatásáról szóló törvény szerinti ellátás;
12.
a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló törvényben szabályozott, családtámogatási célú pénzbeli
ellátások (csecsemőgondozási és gyermekgondozási díj) öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem
haladó havi összege;
13.
az Szja. tv.-ben meghatározott családi adókedvezmény összege;
14.
az árvaellátásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege kétszeresét meg nem haladó havi összege;
15.
a házastársi pótléknak az öregségi nyugdíj legkisebb összege kétszeresét meg nem haladó havi összege;
16.
a szépkorúak jubileumi juttatása;
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20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
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32.
33.

34.
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36.
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a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény szerinti ellátás;
a mozgáskorlátozottságra tekintettel
a)
a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm.
rendelet [a továbbiakban: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet] szerinti támogatás felhasználásával
megvásárolt személygépkocsi, a jogszabályban meghatározott elidegenítési és terhelési tilalom
lejártáig, azt követően pedig egy millió forint forgalmi értékig, vagy
b)
az a) pont hatálya alá nem tartozó, a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet szerinti átalakítási támogatással
átalakított személygépkocsi egy millió forint forgalmi értékig, vagy
c)
a 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja szerinti, szerzési támogatással
vásárolt jármű egy millió forint forgalmi értékig, vagy
d)
a gépjárműadóról szóló törvény szerinti gépjárműadó-mentességre való jogosultság esetén
a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű egy millió forint forgalmi értékig;
a vakok személyi járadéka;
a fogyatékossági támogatás;
a rokkantsági járadék;
a bányászok egészségkárosodási járadékának az öregségi nyugdíj legkisebb összege másfélszeresét meg nem
haladó havi összege;
a közérdekű önkéntes tevékenységgel összefüggésben kapott költségtérítés öregségi nyugdíj legkisebb
összegének 50%-át meg nem haladó havi összege;
a tartásdíjnak, a szüléssel járó költségnek és tartásra irányuló járadékszerű szolgáltatásnak az öregségi
nyugdíj legkisebb összege kétszeresét meg nem haladó havi összege, amely összeghatárt a tartásdíjra, illetve
a járadékszerű szolgáltatásra jogosító személyek számával meg kell szorozni;
a házi segítségnyújtási tevékenységként gondozásért kapott tiszteletdíjnak, szociális gondozói díjnak
az öregségi nyugdíj legkisebb összege mértékét meg nem haladó havi összege;
a képesítés megszerzésére vonatkozó támogatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó
havi összege;
a tanuló, hallgató részére a nevelési-oktatási intézmény, szakképzési intézmény, felsőoktatási intézmény,
egyház, egyházi jogi személy által odaítélt tankönyv-, hangszer-, tanszer-, jegyzettámogatás, lakhatási
támogatás, szakmai gyakorlat alatt vagy tanulószerződés alapján kifizetett pénzbeli juttatás, a belföldi és
külföldi tanulmányi ösztöndíj;
a munkáltatótól
a)
a képzési költségekre, elszámolási kötelezettséggel, tanulmányi szerződés alapján kapott tanulmányi
támogatás,
b)
temetési költségekre nyújtott temetési támogatás;
a kutatói ösztöndíj öregségi nyugdíj legkisebb összege másfélszeresét meg nem haladó összege;
az Szja. tv. 3. § 71. pontja szerinti szakképzéssel összefüggő juttatás öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg
nem haladó havi összege;
a honvédek jogállásáról szóló törvényben meghatározott kiegészítő rokkantsági támogatásnak és kiegészítő
hozzátartozói támogatásnak, valamint a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának
szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény 107. alcíme szerinti szociális gondoskodás körébe tartozó
ellátásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összege másfélszeresét meg nem haladó havi összege;
az Szja. tv. 3. § 70. pontja szerinti elemi kár vagy katasztrófa következményeinek elhárítása érdekében kapott
segély, adomány, kártalanítás, biztosítási összeg;
az adóst, adóstársat mint a bűncselekmények áldozatát megillető, az áldozatsegítő szolgálat által megítélt
egyösszegű támogatás 500 000 Ft-ot meg nem haladó összege, a járadékként megítélt támogatás öregségi
nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege;
az adóst, adóstársat mint sértettet megillető, a bűncselekmény elkövetőjétől közvetítői eljárás
eredményeképpen jóvátételként megállapított juttatás 500 000 Ft-ot meg nem haladó összege, járadékként
megítélt juttatás esetében az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege;
a jogszabályban előírt védőruha, munkaruha, védőeszköz vásárlásához elszámolási kötelezettséggel kapott
költségtérítés;
az adós által a jogi segítségnyújtás keretében igénybe vett pénzbeli támogatásnak az öregségi nyugdíj
legkisebb összegét meg nem haladó havi összege;
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37.

az egészségügyi és szociális intézményben a gondozottak részére kifizetett munkaterápiás jutalomnak, illetve
a munka-rehabilitációs díjnak az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege;
38.
a kötött felhasználású diákhitelként folyósított összeg, továbbá a szabad felhasználású diákhitelként folyósított
összegből az öregségi nyugdíj legkisebb összegének felét meg nem haladó havi összeg vagy az ennek
megfelelő összegű félévenként egyösszegben folyósított hitel;
39.
az adós, adóstárs Are. tv. 5. § 19. pontja szerinti egyéni vállalkozásához, továbbá a lakóingatlanok
korszerűsítéséhez az államháztartás alrendszereiből vagy nemzetközi forrásokból odaítélt, a költségek
fedezetére vagy fejlesztéshez, beruházáshoz nyújtott olyan támogatás, amelynek célhoz kötött felhasználásával
el kell számolni;
40.
az adós, adóstárs Are. tv. 5. § 19. pontja szerinti egyéni vállalkozásához szükséges pénztárgép, irodaszer,
informatikai eszköz, összességében az öregségi nyugdíj legkisebb összege négyszeresét meg nem haladó
értékhatárig;
41.
az életben, testi épségben okozott kár vagy egészségkárosodás miatt jogerősen megítélt, a kárért felelős
személy vagy a biztosító által megállapodás alapján fizetett kártérítési járadéknak az öregségi nyugdíj
legkisebb összege kétszeresét meg nem haladó havi összege, egyösszegben fizetett kártérítés esetén pedig
az 500 000 Ft-ot meg nem haladó összege;
42.
az állami, önkormányzati kitüntetésként vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény alapján adományozott
díszoklevéllel járó juttatásnak az öregségi nyugdíj legkisebb összegét meg nem haladó havi összege;
43.
az ideiglenes hatállyal átadott hagyaték;
44.
az adós, adóstárs vagyonába bizalmi vagyonkezelési szerződés alapján került kezelt vagyon;
45.
az adósságrendezési eljárás kezdeményezését követően keletkezett bevételnek az a része, amelyet az adósnak,
adóstársnak az adózás rendjéről szóló törvény (a továbbiakban: Art.) szerinti adó vagy más köztartozásként be
kell fizetnie;
46.
az Art. alapján az adósságrendezés kezdeményezését követően esedékessé váló bevételből a kifizető által
levont, a bevételt vagy az ellenértéket terhelő, az Art. szerinti adó-, adóelőleg;
47.
az adósságrendezési eljárás alatt keletkezett bevételnek az a része, amelyet a társadalombiztosítás pénzügyi
alapjait vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Alapot megillető befizetésre kell fordítani;
48.
az adósságrendezés kezdeményezését követően kapott bevételnek az a része, amelyet az adósnak az Are. tv.
8. § (2) bekezdés d) pontjában meghatározott tartozásként be kell fizetnie az adóhatóságnak.
(2) Az adós által az adósságrendezés időtartama alatt megszerzett örökség csak a hagyatéki tartozások kielégítését
követően vonható be az adósságrendezési eljárásba. Az adós a hagyatéki eljárásban köteles kérni az eljáró közjegyzőt,
hogy a hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdése szerint bocsásson ki felhívást
az ismeretlen hagyatéki tartozások jogosultjai részére.
3. §		
Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 231/2015. (VIII. 12.) Korm. rendelete
a természetes személyek adósságrendezési eljárásában az adós vagyona forgalmi értékének
meghatározásáról
A Kormány a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés d) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény (a továbbiakban: Are. tv.) 5. § 23. pontja
szerinti forgalmi érték az adós vagyonának egyes elemeire vonatkozó, pénzben kifejezett érték, amely a vagyontárgy

1918

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

8. szám

eladása esetén az átlagos piaci viszonyok között, független felek között általában elérhető piaci ár, amelynek
meghatározásakor a 2–4. §-ban foglaltakat kell figyelembe venni.
2. §

(1) Forgalmi érték
a)
ingatlan esetén a forgalmi értékbecslésben vagy a települési önkormányzat jegyzője által jogszabályban
meghatározott módon kiadott adó- és értékbizonyítványban meghatározott érték, amelynek megállapítása
során azt a pénzösszegben kifejezett értéket kell meghatározni, amely összegért eladási szándék esetén
az ingatlan az értékelés időpontjában értékesíthető lenne vagy múltbeli időpontra vonatkozó értékelés esetén
ezen múltbéli időpontban értékesíthető lett volna, figyelembe véve az összehasonlításra alkalmas hasonló
jellemzőkkel bíró ingatlanok helyben kialakult forgalmi értékét, azzal, hogy
aa)
ha az ingatlan pénzügyi intézménnyel kötött kölcsön- vagy hitelszerződéssel összefüggésben
jelzálogjoggal terhelt,
1.
a forgalmi érték az adósságrendezés kezdeményezése iránti kérelem beérkezésekor
a pénzügyi intézmény által nyilvántartott forgalmi érték, ennek hiányában a pénzügyi
intézmény rendelkezésére álló, az ingatlanról készült legutolsó értékbecslésben
meghatározott forgalmi érték,
2.
az ingatlan építése vagy bővítése céljából folyósított kölcsön vagy hitel esetén
a használatbavételi engedéllyel még nem rendelkező ingatlan forgalmi értéke a pénzügyi
intézmény által végeztetett legutolsó ellenőrzés során megállapított forgalmi érték,
3.
a hitelkihelyezéskor megállapított forgalmi érték vagy hitelkihelyezéskori forgalmi érték
a kölcsön- vagy hitelszerződés megkötésekor a pénzügyi intézmény által az ingatlanok
hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani elvekről szóló
jogszabályok alapján megállapított hitelbiztosítéki érték;
ab)
pénzügyi lízing tárgyát képező ingatlan esetén a 4. § (1) és (2) bekezdés szerint számított könyv
szerinti érték;
b)
ingó dolog esetén – kivéve a gépjárművet – az azonos rendeltetésű és hasonló műszaki, fizikai jellemzőkkel
rendelkező ingó dolog kereskedelmi, illetve piaci ára, figyelembe véve
ba)
az avulással, a használatból adódó értékcsökkenéssel, a rendkívüli állagromlással összefüggő
árcsökkentő tényezőket,
bb)
az állagmegóvással, az értéknövelő felszereltséggel, felújítással, magasabb minőségi jellemzőkkel
összefüggő árnövelő tényezőket;
c)
gépjármű esetén a nemzetközi kereskedelmi járműadatbázissal rendelkező, Európában és Magyarországon is
a teljes gépjárműszegmens által használt és elfogadott gépjármű értékelő rendszer felhasználásával számított
eladási érték, amelyet a b) pont bb) alpontbeli szempont szerint, illetve a rendkívüli állagromlást eredményező,
ki nem javított károkra tekintettel az adós értelemszerűen módosítva ad meg;
d)
szabályozott piacon forgalomba hozott tagsági jogviszonyt megtestesítő értékpapír esetén az érvényes
tőzsdei átlagár alapján számított érték;
e)
a d) pontban nem említett egyéb részesedés esetén, ha a részesedés szerzése egy üzleti éven belül történt, akkor
a bekerülési érték, egyéb esetben a gazdálkodó szervezet arra feljogosított döntéshozó szerve által elfogadott
utolsó számviteli beszámoló mérlegében szereplő saját tőke mérleg szerinti értékének az értékpapírra,
üzletrészre, vagyoni betétre vagy egyéb társasági részesedésre jutó hányada;
f)
egyéb értékpapír és pénzpiaci eszköz esetén
fa)
a szabályozott piacon történő kereskedéskor az aktuális piaci ár,
fb)
szabályozott piacra be nem vezetett értékpapír esetén a befektetési szolgáltató nyilvántartása szerint
kialakult aktuális piaci ár,
amelyekre vonatkozóan a befektetési szolgáltató az adós kérésére díjmentesen 8 napon belül igazolást köteles
kiállítani;
g)
szerződés vagy jogszabály alapján keletkezett vagyoni értékű jog esetén
ga)
ha az határozott időre szól, az erre az időszakra szóló érték az egyévi érték és a kikötött évek szorzata,
a jog így számított értéke azonban nem haladhatja meg az egyévi érték 20-szorosát; a jog egyévi
értéke a vagyoni értékkel terhelt dolog – terhekkel nem csökkentett – forgalmi értékének egyhuszad
része,
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gb)
a határozatlan időre szóló vagyoni értékű jog esetében a jog értéke az egyévi érték ötszöröse;
h)
pénzbeli követelés esetén az okirattal, számlával igazolt, elismert vagy nem vitatott, illetve jogerősen megítélt
pénzbeli követelés összege, továbbá az esedékessé válás időpontjától annak kamatai, egyéb járulékai;
i)
pénzben kifejezett értékű szolgáltatás nyújtására irányuló követelés esetén a szolgáltatás számlával vagy
okirattal igazolt, pénzben kifejezhető értéke;
j)
vagyontárgy kiadása iránti követelés esetén az elismert vagy nem vitatott, illetve jogerősen megítélt
vagyontárgy forgalmi értéke, ahol az e §-ban meghatározott módon kell a vagyontárgy forgalmi értékét
megállapítani.
(2) A hitelezői igények Are. tv. 46. § (2) bekezdése szerinti besorolása során a forgalmi érték
a)
pénzügyi intézménnyel kötött kölcsön- vagy hitelszerződéssel összefüggésben jelzálogjoggal terhelt ingatlan
esetén az (1) bekezdés a) pont aa) alpont 3. alpontja szerint megállapított forgalmi érték,
b)
egyéb jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén a jelzálogjog keletkezésének napjára számított forgalmi érték
mint piaci érték alapján az ingatlanok hitelbiztosítéki értékének meghatározására vonatkozó módszertani
elvekről szóló jogszabályok szerint a hitelbiztosítéki érték számítására irányadó szabályoknak megfelelően
számított érték.
3. §

(1) Pénzügyi intézménnyel kötött kölcsön- vagy hitelszerződéssel összefüggésben jelzálogjoggal terhelt ingatlan esetén
az adós kérésére a pénzügyi intézmény az adósságrendezési eljárás céljára díjmentesen, az adós ez irányú kérelmének
átvételétől számított 8 napon belül igazolást állít ki a 2. § (1) bekezdés a) pont aa) alpont 1–3. alpontja szerinti forgalmi
értékről és a hitelkihelyezéskor megállapított forgalmi értékről. Ha hitelkihelyezéskor megállapított forgalmi érték
nem állapítható meg, akkor erről a tényről és ennek okáról kell nyilatkozni, továbbá az adósságrendezési eljárás
kezdeményezésekor nyilvántartott hitelbiztosítéki értékről kell az igazolást kiállítani.
(2) Ha az adós az (1) bekezdés szerint kiállított igazolásban meghatározott forgalmi értéket nem fogadja el, a költségek
előlegezésével kérheti a jelzálog jogosult pénzügyi intézményt, hogy független, államilag elismert szakképesítéssel
rendelkező személlyel új értékbecslést végeztessen. Az értékbecslésre vonatkozó megbízást a pénzügyi intézménynek
úgy kell kiadnia, hogy az értékbecslő az értékbecslést az adós kérésének kézhezvételétől számított 10 napon belül
elkészítse és egy-egy példányban a pénzügyi intézmény, valamint az adós rendelkezésére bocsássa. Ha az értékbecslést
az adós az említett határidőn belül nem kapja kézhez, a pénzügyi intézmény értesítése mellett jogosult arra, hogy
az értékbecslést független, államilag elismert szakképesítéssel rendelkező személlyel elvégeztesse vagy a települési
önkormányzat jegyzőjétől adó- és értékbizonyítványt kérjen, továbbá a pénzügyi intézménytől az általa előlegezett
költség visszatérítését igényelhesse. Forgalmi értéknek az e bekezdés szerint elkészült értékbecslésben vagy adó- és
értékbizonyítványban meghatározott forgalmi értéket kell tekinteni.
(3) Jelzálogjoggal nem terhelt ingatlan esetén, továbbá az olyan ingóság esetén, amelynek a 2. § szerint számított
forgalmi értéke meghaladja az 500 000 Ft-ot, független, az adott vagyoni típus értékbecslésére államilag elismert
szakképesítéssel rendelkező személy által az adósságrendezési eljárás kezdeményezését megelőzően 30 napnál nem
régebben készített értékbecslésben vagy adó- és értékbizonyítványban szereplő összeget kell forgalmi értéknek
tekinteni.
(4) A (2) és (3) bekezdésben meghatározott értékbecslés készítése során figyelembe kell venni az ingatlan használatából,
avulásából eredő értékcsökkenést, másfelől az állagmegóvási munkáknak, a felújításnak, valamint az értéknövelő
felszereltségnek a piaci értékre gyakorolt hatását is.

4. §

(1) Pénzügyi lízing tárgyát képező ingatlan esetén a lízingtárgy forgalmi értéke a lízingszerződésben meghatározott
teljes lízingdíj tőkerészének
a)
a lízingbe adó által elszámolt értékcsökkenéssel és a használatból adódó értékcsökkenéssel csökkentett,
b)
a felújítás, valamint az értéknövelő felszereltség piaci értékre gyakorolt hatásával növelt
értéke (a továbbiakban: könyv szerinti érték).
(2) A használatból adódó értékcsökkenés számításánál figyelembe kell venni az állagmegóvási munkáknak a piaci értékre
gyakorolt hatását.
(3) A lízingbe vevő kérésére a lízingbe adó pénzügyi intézmény az adósságrendezési eljárás céljára díjmentesen, a lízingbe
vevő ez irányú kérelmének átvételétől számított 8 napon belül igazolást ad ki a lízingtárgynak minősülő ingatlan (1)
és (2) bekezdés szerint számított könyv szerinti értékéről. Ha a lízingbe vevő a lízingbe adó által kiállított igazolásban
meghatározott forgalmi értéket nem fogadja el, a 3. § (2) bekezdésében foglaltakat kell megfelelően alkalmazni.
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5. §		
Ez a rendelet 2015. szeptember 1-jén lép hatályba.
		

Orbán Viktor s. k.,

		

miniszterelnök

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár tevékenységet lezáró beszámolója
Tevékenységet lezáró beszámoló kiegészítő melléklete (2015. 06. 30.)

I. A nyugdíjpénztár bemutatása
A tevékenységet lezáró beszámoló elkészítésére a pénztár végelszámolása miatt volt szükség.
A végelszámolás kezdete: 2015. 07. 01.
A nyugdíjpénztár alapismérvei
NÉV:
SZÉKHELYE:
ADÓSZÁM:
Alakulás időpontja:
Nyugdíjpénztár engedélyszáma:
Bejegyzés helye:
Felügyelete:

Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár
1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12.
18069929–1–43
1995. február 8.
E/53/95
Fővárosi Törvényszék
Magyar Nemzeti Bank

A nyugdíjpénztár szervezeti felépítése
A pénztár alkalmazottat nem foglalkoztat. Az adminisztrációs tevékenységet megbízási szerződés keretében végzik. A pénztár
közgyűlése 5 fős igazgatótanácsot és 3 fős ellenőrző bizottságot választott.
Az igazgatótanács tagjai
Zana Tamás elnök
(a beszámoló aláírására kötelezett)
1029 Budapest, Gyulai Pál u. 3.
Icsó Ottó
Farkas Róbert
Román Miklós
Rozgonyi Attila

Az ellenőrző bizottság tagjai
Tarnai György elnök
Németh Éva
Szabóné Borbáth Krisztina

A pénztár szolgáltatói:
Bankszámla vezető:

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Vagyonkezelő:

Equilor Befektetési Rt.

Letétkezelő:

Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

Adminisztráló szervezet:

Jáborcsik és Társa Könyvvizsgáló és Pénztárszolgáltató Kft.
Éves beszámoló összeállításáért felelős: Hatosné Jáborcsik Éva
kamarai tag könyvvizsgáló Ept–005925/05.

Könyvvizsgáló:

P&P Mérlegdoktor Kft., Pappné dr. Nagy Ilona Ept004042
(A jogszabályok alapján kötelező a könyvvizsgálat a pénztárnál.)
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Mérleg (ezer Ft)

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN
A) Befektetett eszközök
I. Immateriális javak

1921
2014. 12. 31.

2015. 06. 30.

349 290

315 213

61

0

0

0

61

0

0

0

349 229

315 213

0

0

III. Értékpapírok

347 019

0

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

314 616

0

2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok

314 616

0

3. Értékpapírok értékelési különbözete

32 403

0

2 210

315 213

3

235

2 195

314 972

10

0

6. Pénzeszközök értékelési különbözete

2

6

C) Aktív időbeli elhatárolások

0

0

349 290

315 213

1 365

52

0

0

II. Tárgyi eszközök
III. Befektetett pénzügyi eszközök
B) Forgóeszközök
I. Készletek

IV. Pénzeszközök
1. Pénztárak
2. Pénztári elszámolási betétszámla
3. Elkülönített betétszámla

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
Saját tőke
I. Induló tőke
II. Be nem fizetett alapítói támogatások (–)

0

0

III. Tartalék tőke

1 625

1 570

IV. Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye

–260

–1 518

V. Értékelési tartalék

0

0

346 757

314 248

I. Működési céltartalék

5

0

2. Működési portfólió értékelési különbözetéből képzett céltartalék

5

0

2.1. Időarányosan járó kamat (+)

3

0

Céltartalékok

2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/–)

2

0

II. Fedezeti céltartalék

346 564

314 046

1. Egyéni számlákon

346 564

314 046

1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék

222 935

212 058

1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozambevételekből képzett céltartalék

91 229

101 982

1.3. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

32 400

6

7 543

6

24 857

0

III. Likviditási céltartalék

188

202

5. Egyéb likviditási célokra

188

202

1.3.1. Időarányosan járó kamat (+)
1.3.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/–)

IV. Meg nem fizetett tagdíjak tartaléka
Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
3. Rövid lejáratú hitelek és kölcsönök
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek

0

0

1 041

659

0

0

1 041

659

0

0

1 041

659

Passzív időbeli elhatárolások

127

254

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

127

254
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2014. 12. 31.

2015. 06. 30.

Tagok által fizetett tagdíj

1 313

887

Munkáltatói tagdíjhozzájárulás

1 197

208

603

559

42

0

1 949

536

173

0

1 100

0

Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak
Tagdíjbevételek összesen
Tagok egyéb befizetései
Működési célra kapott rendszeres támogatás
Működési célra juttatott eseti adomány

0

68

692

850

Működési célú bevételek

3 914

1 454

Működéssel kapcsolatos ráfordítások

4 189

2 977

Anyagjellegű ráfordítások

3 383

2 209

14

16

Igénybe vett szolgáltatások

2 894

1 840

Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó szervezetnek fizetett díj (számla alapján)

2 702

1 806

127

0

Egyéb bevételek

Anyagköltség

Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
Szaktanácsadás díja (számla alapján)

0

25

65

9

475

353

Személyi jellegű ráfordítások

7

6

Személyi jellegű egyéb kifizetések

1

1

Bérjárulékok

6

5

51

61

Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
Egyéb szolgáltatások költsége

Értékcsökkenési leírás
Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

748

701

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

187

142

Egyéb ráfordítások

561

559

Szokásos működési tevékenység eredménye

–275

–1 523

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek

18

11

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

18

11

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

–4

–4

Időarányosan járó kamat

–5

–3

1

–1

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet
Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

1

–1

14

7

0

4

Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék

–4

–4

Időarányosan járó kamat

Befektetési tevékenység bevételei összesen
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

–5

–3

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

1

–1

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

3

2

Vagyonkezelői díjak

2

1

Letétkezelői díjak

1

1

Befektetési tevékenység ráfordítási összesen

–1

2

Befektetési tevékenység eredménye

15

5

–260

–1 518

Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye
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2014.12.31.

2015.06.30.

Tagok által fizetett tagdíj

19 712

12 252

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

17 981

2 978

8 638

7 337

522

0

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak
Tagdíjbevételek összesen (1+2+3+4)

29 577

7 893

Tagok egyéb befizetései

2 622

2 000

Ebből: A tag nyilatkozata alapján az adóhatóság által átutalt összeg

1 391

2 000

Szolgáltatási célú egyéb bevételek

8 116

7 337

40 315

17 230

8 116

7 337

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

13 999

13 860

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

15 477

14 543

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (–)

1 478

683

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség)

3 663

24 176

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

7 557

–32 394

320

–7 537

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

7 237

–24 857

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

8 034

–25 761

797

–904

Befektetési tevékenység bevételei összesen

25 219

5 642

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

25 219

5 642

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

17 662

38 036

7 557

–32 394

0

2 806

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

2 050

756

Vagyonkezelői díjak

1 649

555

329

165

72

36

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen

2 050

3 562

Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

2 050

3 562

Befektetési tevékenység eredménye

23 169

2 080

Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam

15 612

34 474

7 557

–32 394

Fedezeti céltartalék képzés

55 368

11 973

Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében

32 199

9 893

Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

15 612

34 474

7 557

–32 394

Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen
Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

Időarányosan járó kamat

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

Letétkezelői díjak
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet

Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözetből
Időarányosan járó kamat
Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből
Eredménykimutatás likviditási fedezet (ezer Ft)

320

–7 537

7 237

–24 857

2014. 12. 31.

2015. 06. 30.

Tagok által fizetett tagdíj

21

13

Munkáltatói tagdíj-hozzájárulás

19

3

9

8

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)
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Eredménykimutatás likviditási fedezet (ezer Ft)

2014. 12. 31.

Utólag befolyt tagdíjak

2015. 06. 30.

1

0

Tagdíjbevételek összesen

32

8

Tagok egyéb befizetései

1

0

Likviditási célú egyéb bevételek

9

8

Likviditási célú bevételek összesen

42

16

Likviditási célú egyéb ráfordítások

9

8

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

3

2

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

3

2

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

–2

0

Időarányosan járó kamat

–2

0

Befektetési tevékenység bevételei összesen

1

2

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

1

2

Befektetési tevékenység eredménye

1

2

Likviditási és kockázati céltartalékképzés

34

10

Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék

–2

0

Egyéb likviditási célokra

36

10

A pénztár számviteli politikájának ismertetése
A mérlegkészítés napja: 2015. július 20.
Amortizációs politika:	A tartós, de kis értékű eszközök értékbeni nyilvántartásának elkerülése érdekében a 100 000 Ft alatti
egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök teljes értékét a használatba vételkor értékcsökkenésként
kell elszámolni. A 100 000 Ft feletti egyedi beszerzési értékű tárgyi eszközök értékcsökkenésének
elszámolása a 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározott leírási kulcsok alkalmazásával
történik, negyedévente.
Értékelési szabályok:	A módosított 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai alapján az eszközöket és forrásokat
leltározással, egyeztetéssel ellenőrizni, és egyedenként értékelni kell.

II. A pénztár mérlegének bemutatása
A pénztár feladatainak megvalósítása érdekében vagyonát működési célú, fedezeti célú, szolgáltatási célú és likviditási célú
vagyonrészre, ún. tartalékokra bontja.
A pénztár a jogszabályoknak megfelelően az egyes tevékenységek megvalósítása érdekében bevételeit és kiadásait is megbontja
a fentiek szerint, és az egyes tartalékokban felhalmozódó vagyonról elkülönített nyilvántartásokat vezet. Ez a megbontás a pénztár
által készítendő összes kimutatásban jelentkezik.
A pénztár mérlegének fő sorai eszköz oldalon az egyéb gazdálkodó szervezet által készített kimutatással megegyeznek, eltérés
mindössze a vagyonrészek tartalmában található. A mérleg forrás oldalán jelentkeznek azok a különbségek, amelyek a pénztár
speciális szabályozásából fakadnak.
A pénztár 2015. június 30-i vagyona – mérlegfőösszege –315 213 E Ft, mely az előző évi mérlegfőösszegnél 9,8%-kal kevesebb.
Eszközök
Megoszlása:
Megnevezés

A) Befektetett eszközök
B) Forgóeszközök
C) Aktív időbeli elhatárolások
Eszközök összesen

Összege ezer Ft

A mérlegfőösszeg %–ában
0

0,00%

315 213

100,00%

0

0,00%

315 213

100,00%
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A) Befektetett eszközök
A pénztár tárgyi eszközökkel nem rendelkezik.
B) Forgóeszközök
2015. 06. 30-án kizárólag pénzeszközökkel rendelkezik a pénztár. A végelszámolásra tekintettel az értékpapírok eladásra kerültek.
C) Aktív időbeli elhatárolások
Aktív időbeli elhatárolás nem került kimutatásra.
Források
A pénztár a mérleg forrás oldalán mutatja ki a saját tőkét, a céltartalékokat, a kötelezettségeket és a passzív időbeli elhatárolásokat.
Megoszlása:
Megnevezés

D) Saját tőke
E) Céltartalékok
F) Kötelezettségek
G) Passzív időbeli elhatárolások
Összes forrás:

Összege ezer Ft

A mérlegfőösszeg %-ában

52

0,02%

314 248

99,69%

659

0,21%

254

0,08%

315 213

100,00%

D) Saját tőke
A pénztár saját tőkéje az elmúlt évek működési tevékenységéből származó eredményt (1 570 E Ft) tartalmazó tartaléktőkéből és a
működés tárgyévi eredményéből (–1 518 E Ft) tevődik össze.
E) Céltartalékok
Működési céltartalékként mutatja ki a pénztár a működési célú befektetési portfólió mérleg fordulónapjára vonatkozóan
meghatározott, felhalmozott kamatot is tartalmazó piaci értéke és könyv szerinti értéke közötti különbözet összegét
tárgyidőszakban, 0 E Ft összegben képzett tartalékot.
A fedezeti céltartalék 314 046 E Ft, mely mögött a tagok egyéni számláin vezetett követelései állnak, ami felett kizárólag a
pénztártagok rendelkeznek. A céltartalék alakulása a későbbiekben kerül részletezésre.
Likviditási céltartalék 202 E Ft. A pénztár a likviditási portfólió értékelési különbözetére 0 E Ft tartalékállománnyal rendelkezik.
A pénztár folyamatos fizetőképességének biztosítására 202 E Ft egyéb likviditási céltartalékot különít el.
Azonosítatlan befizetések befektetési hozamának fedezete címén a pénztár nem rendelkezik tartalékkal.
F) Kötelezettségek
A pénztár hosszú távú kötelezettséggel nem rendelkezik. Rövid távú kötelezettségei egyéb rövid lejáratú kötelezettségként
kerültek kimutatásra 659 E Ft összegben. A kötelezettségek vagyonkezelői, letétkezelői díjat, MNB felügyeleti díjat és kifizetői SZJA
és EHO fizetetési kötelezettségeket takarnak.
G) Passzív időbeli elhatárolások
Passzív időbeli elhatárolásként a tevékenységet lezáró beszámoló elkészítésének díja szerepel 254 E Ft összegben.

III. A pénztár eredményeinek bemutatása
A pénztár bevétele alapvetően a tagdíjbevételekből, tagok többletbefizetéseiből, valamint a pénzügyi műveletek bevételeiből
tevődik össze, míg költsége jellemzően működési jellegű kiadásokból és a befektetésekkel kapcsolatos ráfordításokból keletkezik
A pénztár a jogszabályoknak megfelelően elkülönített eredménykimutatást készít az egyes tevékenységi célok alapján megbontott
bevételeiből, költségeiből, illetve ráfordításaiból
Működési tevékenység
A működés fedezetét a pénztár tagdíjbevételeinek közgyűlése által meghatározott hányada, illetve a fel nem használt működési
célú vagyon befektetéséből származó hozam szolgáltatja.
A pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységet nem folytat.
A pénztárnál 2015. évben az ellenőrzés nem tárt fel jelentős összegű hibákat.
Nyugdíjcélú tevékenység
A nyugdíjcélú tevékenység fedezetét döntően a tagdíjbefizetések fedezeti tartalékra jutó hányadából és a pénzügyi műveletek
eredményéből negyedévente képzett céltartalék adja. A nyugdíjszolgáltatások nyújtása érdekében felhalmozódó vagyont
elkülönítetten tartja nyilván a pénztár: a felhalmozási időszakban lévő tagok vagyonát tartalmazó egyéni számlák tartalékára és
szolgáltatási tartalékra.
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Likviditás biztosítása
A pénztár működőképességének és a szolgáltatások nyújtásának zökkenőmentes biztosítása érdekében bevételeinek
meghatározott részét likviditási célra számolja el és céltartalékot képez a pénztár.
A tagdíjbevételek százalékos megoszlása az egyes tartalékok között:
Megnevezés

Fedezeti

Működési

Likviditási

Egységes tagdíj 10 000 Ft-ig

90,0

9,9

0,1

Egységes tagdíj 10 000 Ft-tól

94,0

5,9

0,1

Támogatóktól befolyt összeg

szerződéstől függő

Egységes tagdíj

6 000 Ft

Működési tevékenység eredményének bemutatása
A pénztár működési tevékenységének eredménye egyrészt a szokásos működési tevékenység eredményéből – ami a pénztár
működésével kapcsolatban az üzleti évben elszámolt bevételek és költségek, ráfordítások különbözete – másrészt a működési
portfólió befektetési tevékenység eredményéből – ami a befektetésekből származó bevételek illetve ráfordítások különbözetéből –
tevődik össze.
Tárgyévi működési eredmény megoszlása
Megnevezés

Összeg (ezer forint)

Szokásos működési tevékenység eredménye

Aránya %

–1 523

100,33%

Befektetési tevékenység eredménye

5

–0,33%

Rendkívüli eredmény

0

0,00%

Működési eredmény
–1 518
100,00%
A pénztár előző évi működési eredménye –260 E Ft volt, melytől a tárgyévi működési eredmény 1 258 E Ft–tal kedvezőtlenebbül
alakult.
Működési tartalékot érintő tagdíjbevételek az előző évben összesen 1 949 E Ft volt, tárgyfélévben 536 E Ft.
A pénztár működési bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban):
Bevételek jogcímei

2014.

Változás %
(2015/2014)

2015. I. félév

Tagok által fizetett tagdíj

1 313

887

67,56%

Munkáltatói hozzájárulás

1 197

208

17,38%

Támogatás, adomány

1 100

68

6,18%

Tagok egyéb befizetései

173

0

0,00%

Utólag befolyt tagdíjak

42

0

0,00%

603

559

92,70%

Meg nem fizetett tagdíjak (–)
Pénzügyi műveletek bevételei
Egyéb bevételek
Rendkívüli bevételek

14

7

50,00%

692

850

122,83%

0

0

Működési összes bevétel
3 928
1 461
37,19%
A működési célú eszközök befektetéséből származó bevétel 7 E Ft, a kapott kamatokból és az értékelési különbözet
változásából ered.
A működési tartalék kiadásait, ráfordításait az alábbi összefoglaló táblázat mutatja (ezer forintban):
Kiadások, ráfordítások jogcímei

Folyó működési költségek
Egyéb, ráfordítás.
Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen
Pénzügyi műveletek ráf.
Összesen

2014.

Változás %
(2015/2014)

2015. I. félév

3 628

2 418

66,65%

561

559

99,64%

4 189

2 977

71,07%

–1

2

–200,00%

4 188

2 979

71,13%
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Működési költségek, ráfordítások megoszlása (E Ft ban) a pénzügyi műveletek ráfordítása nélkül:
Megnevezés

Anyagköltség

2014.

Megoszlás %

2015. I. félév

Megoszlás %

14

0,33%

16

0,54%

7

0,17%

6

0,20%

Adminisztrációs díj

2 702

64,50%

1 806

60,67%

Könyvvizsgálati díj

127

3,03%

0

0,00%

0

0,00%

25

0,84%

65

1,55%

9

0,30%

Személyi jellegű kifizetések

Szaktanácsadás díja
Marketing-, hirdetés-, prop.- reklám
Pénztár felügyeleti díj

187

4,46%

142

4,77%

Egyéb igénybe vett szolgáltatás költsége

475

11,34%

353

11,86%

Egyéb ráfordítás

612

14,61%

620

20,83%

4 189

100,00%

2 977

100,00%

Összesen:

A nyugdíjcélú tevékenység eredményének bemutatása
A pénztár fedezeti tartalék bevételének megoszlását az alábbi táblázat mutatja (ezer forintban):
2015. I. félév

Változás % (2015/2014)

Tagok által fizetett tagdíj

Bevételek jogcímei

2014.

19 712

12 252

62,16%

Munkáltatói hozzájárulás

17 981

2 978

16,56%

Tagok egyéb befizetései

2 622

2 000

76,28%

522

0

0,00%

Meg nem fizetett tagdíjak (–)

8 638

7 337

84,94%

Pénzügyi műveletek bevételei

25 219

5 642

22,37%

8 116

7 337

90,40%

65 534

22 872

34,90%

Utólag befolyt tagdíjak

Egyéb bevételek
Fedezeti összes bevétel

Szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások egyenlege
Fedezeti célú ráfordítást 7 337 E Ft összegben számolt el a pénztár, mely a meg nem fizetett tagdíjak hitelezési vesztesége. A tagok
egyéb befizetéseinek 2015-ös összegéből a tagok rendelkezései alapján a NAV által utalt összeg 2 000 E Ft volt.
A befektetési tevékenység eredménye
A fedezeti célú befektetéssel kapcsolatos 5 642 E Ft bevétel az állampapírok forgalmából realizált kamat és kamatjellegű bevételből,
árfolyamnyereségből és az értékelési különbözet változásából származik. A fedezeti célú befektetési tevékenység ráfordításai, ami
az árfolyamveszteségeket vagyonkezelői és letétkezelői díjrészt tartalmazzák, 3 563 E Ft–ot tettek ki. Fedezeti célú befektetési
tevékenység eredménye 2 079 E Ft.
Likviditási célú eredmény bemutatása
A pénztár likviditási tartalékának bevételeinek megoszlását az alábbi táblázat mutatja:
Bevételek jogcímei

2014.

2015. I. félév

Változás % (2015/2014)

Tagok által fizetett tagdíj

21

13

61,90%

Munkáltatói hozzájárulás

19

3

15,79%

Meg nem fizetett tagdíjak

9

8

88,89%

Pénzügyi műveletek bevételei

1

2

Egyéb bevételek

9

8

88,89%

41

18

43,90%

Likviditási összes bevétel

A befektetési tevékenység eredménye
Likviditási célú befektetési tevékenység eredménye 2 E Ft.
A likviditási célú tevékenység eredménye 10 E Ft, melyből a pénztár egyéb likviditási tartalékot képzett.
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IV. A pénztár céltartalékainak bemutatása
Működési céltartalék
A pénztár működési céltartalékot csak a működési alaphoz kapcsolódó befektetések értékelési különbözetére képez. 2015. 06. 30-i
összege 0 E Ft volt.

Fedezeti céltartalék
I. Egyéni számlák tartalékának alakulása
I. Egyéni számlákon

Nyitó állomány

2014

2015

305 802

346 564

40 315

17 230

883

139

17 662

38 036

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet (+/–)

7 557

–32 394

Szolgáltatások fedezetére átcsoportosítás szolgáltatási tartalékba (–)

7 618

21 029

Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés (–)

5 394

17 670

Más pénztárba átlépő tag követelésének átadása (–)

2 029

5 722

Egyéni számlákat terhelő szolgáltatási célú egyéb ráfordítások (–)

8 116

7 337

Egyéni számlákat terhelő befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások (–)

2 050

3 562

Tárgyévben egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételek (+)
Más pénztárból átlépő tagok által áthozott tagi követelés egyéni számlákon (+)
Egyéni számlákat megillető hozambevételek (+)

Egyéb változás (+/–)
Egyéni számlák záróállománya

–448

–208

346 564

314 047

II. Szolgáltatási tartalék alakulása
A szolgáltatási tartalék nyitó állomány az üzleti év első napján 0 E Ft.
II. Szolgáltatási tartalékon

Nyitó állomány

2014

2015

0

0

Egyéni számláról tárgyévben átcsoportosított szolgáltatások fedezete (+)

7 618

21 029

Tagoknak, kedvezményezetteknek nyújtott pénztári szolgáltatások (–)

7 618

21 029

0

0

Szolgáltatási tartalék záró állománya

A pénztár nyugdíjszolgáltatásként 2015. I. félévben 21 029 E Ft értékben csak egyösszegű szolgáltatást fizetett ki.
A pénztár a tagokkal történő elszámolások alkalmával 291 E Ft elszámolási költségeket érvényesített.
A szolgáltatási tartalék záró állománya 0 E Ft.
Likviditási tartalék alakulása
Megnevezés

2014

2015

I. Likviditási portfólió értékelési különbözetére
Nyitó állomány

2

0

–2

0

Likviditási portfólió értékelési különbözet tartalékának záró állománya

0

0

II. Azonosítatlan befizetések befektetési hozamára

0

0

146

188

Tárgyévben likviditási portfólió értékelési különbözetére képzett céltartalék (+)

III. Egyéb likviditási célokra
Nyitó állomány
Tárgyévben egyéb likviditási célokra képzett tartalék (+)

36

10

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás egyéni számláról (+)

0

3

Egyéb likviditási célokra képzett tartalékba átcsoportosítás szolgáltatási tartalékból (+)

6

0

188

201

Egyéb likviditási célokra képzett tartalék záró állománya
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A tagdíjat nem fizető tagok hozam levonásán kívül átcsoportosításra 2015-ben nem került sor. A tagdíjat nem fizetők hozamából
3 E Ft a likviditási tartalékba és 205 E Ft a tartaléktőkébe került átcsoportosításra.

V. A gazdálkodást befolyásoló egyéb tényezők
A taglétszám alakulása
A pénztár 2015. évi nyitó taglétszáma 337 fő, 2015. 06. 30-i taglétszáma 312 fő.
Taglétszám alakulása
Megnevezés

Fő

Időszak elején

326

Időszak alatti változás

–25

Átlépő más pénztárba

18

Szolgáltatásban részesült

5

Kilépett

2

Időszak végén

312

férfi

157

nő

155

A tagdíjat nem fizetők 2015. 06. 30-i száma 206 fő, megtakarításai összege 101 111 E Ft. A felhalmozási időszakban kifizetés
igénybevételére jogosultak vagy egy éven belül jogosulttá váló tagok száma 115 fő, egyéni számla követeléseik összege 209 840 Ft.
Alkalmazottak és választott tisztségviselők
A pénztár alkalmazottat nem foglalkoztat. A pénztárnál 5 fős Igazgatótanács és 3 fős Ellenőrzőbizottság működik.
A tisztségviselők részére 2015. évben nem történt kifizetés. A 6 E Ft személyi jellegű ráfordítások 5 E Ft telefon utáni adókkal és
1 E Ft reprezentációs kiadással kapcsolatosak.
A pénztár bevételeinek és kiadásainak alakulása a pénzügyi terv tükrében
A pénztár taglétszáma 2015. 06. 30-án 312 fő, ami az év végére tervezett 323 főnéll 11 fővel kevesebb.
A befektetések bruttó éves hozamrátája eltér a tervezettől (3,14% helyett 0,5%).
A bevételek alakulására további jelentős hatást a tagdíjjellegű bevételek nagysága tesz.
A táblázat a tervezett és tényleges, különböző jogcímeken teljesített befizetések tervtől való eltérését mutatja.
Megnevezés

Tagdíjak
Támogatás

Tervezett (ezer forint)

Tényleges (ezer forint)

Index (tény/terv)

12 938

8 437

65,21%

1 500

68

4,53%

A tervezés során feltételezett jövőbeni várható események, illetve a tényadatok tükrében a tartalékok állománya az alábbiak
szerint alakult:
Tervezett záró
állomány

Tartalékok záró állománya

Tartaléktőke + Tárgyévi eredmény + Működési céltartalék
Fedezeti tartalék
Likviditási tartalék

Tényleges záró
állomány

Változás

1 094

52

4,75%

252 907

314 046

124,17%

207

202

97,58%

A pénztár pénzmozgásának jogcímeit tükröző cash–flow
A pénztár eszköz és forrás állományában bekövetkezett, jogcímek szerinti változásait tartalmazza a következő tábla.
Megnevezés

Működés és kiegészítő vállalkozási tevékenység mérleg szerinti eredménye (+/–)
Tárgyi eszközök (beruházások és beruházásra, felújításra adott előlegek kivételével) nettó
értékében bekövetkezett állományváltozás (+/–)
Tartaléktőke állomány változása (+/–)
Forgóeszközök között kimutatott értékpapírok állományváltozása (+/–)

2014

2015

–260

–1 518

40

61

441

205

–40 376

347 019

1930
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Megnevezés

2014

Működési céltartalék állományváltozása, céltartalékok egymás közötti átcsoportosítása miatt
(+/–)

2015

–4

–5

189

–382

0

127

55 368

11 973

883

139

6

3

Más pénztárba átlépő pénztártagok átvitt tagi követelése (–)

2 029

5 722

Tagoknak, kedvezményezetteknek visszatérítés fedezeti céltartalékból (–)

5 394

17 670

Fedezeti céltartalék felhasználás szolgáltatásnyújtásra (–)

7 618

21 029

Egyéb fedezeti céltartalék állományváltozás (+/–)

–442

–205

34

10

Egyéb rövid lejáratú kötelezettség állomány változása (+/–)
Passzív időbeli elhatárolások állomány változása (+/–)
Fedezeti céltartalékképzés (+)
Más pénztártól átlépő pénztártagok áthozott tagi követelése (+)
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti tartalékból (–)

Likviditási céltartalékképzés (+)
Likviditási céltartalékba átcsoportosítás fedezeti céltartalékból (+)

6

3

Pénzeszköz változás

832

313 003

Készpénz állomány változása (forint- és valutapénztár)

–87

232

Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák,
919
312 771
egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása
Munkáltatói kötelezettségvállalások teljesítése
A munkáltatók a Platinium Zrt., a Széchenyi Kereskedelmi Bank Zrt. és a Széchenyi Hitelszövetkezet kivételével teljesítették
munkáltatói szerződésben vállalt kötelezettségüket.

VI. Biztosítás-matematikai jelentés
A csatolt biztosítás-matematikai melléklet a következőket tartalmazza:
Tagdíjfizetők létszáma korévenként
Tagsági viszony évközi megszűnése
Megnevezés

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Év elején

Belépő

1
1
2
2
1
4
2
4
2
3
5
4
11
9
9
5
7
9
15
18
13
12
12
9

Át(Ki)lépés

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Szolgáltatás
igénybevétele

Elhalálozás

0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
1
0
0
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb
megszűnés**

Év végén

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
2
1
4
2
4
1
3
5
3
11
9
8
4
6
9
15
17
13
12
12
8
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Tagsági viszony évközi megszűnése
Megnevezés

Év elején

45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
73
78
86
Összesen

Belépő

10
13
14
6
7
9
6
4
9
5
10
6
6
9
10
7
10
7
5
4
4
5
2
2
2
2
1
1
1
337

Át(Ki)lépés

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Szolgáltatás
igénybevétele

Elhalálozás

1
0
3
0
0
1
0
0
2
1
0
0
2
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Egyéb
megszűnés**

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
1
0
1
0
0
0
0
0
5

Év végén

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

9
13
11
6
7
8
6
4
7
4
9
6
4
8
9
7
9
7
4
3
4
4
2
1
2
2
1
1
1
312

Szolgáltatást igénybevevők létszáma korévenként
Megnevezés

Szolgáltatás
megnevezése

Év elején

a

b

Mindösszesen

Új
igénybevevők

Lejárt

Elhalálozás

Egyéb ok

c

d

e

f

0

0

0
0
0
0
0
0

5
1
1
1
1
1

Egyösszegű
Összesen
55
63
64
66
68

5
5
Szolgáltatás évközi megszűnése
5
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0

Év végén
g

0

0

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

VII. A pénztár befektetései
A pénztár nem kötött határidős és opciós ügyleteket és nem folytatott értékpapír kölcsönzési tevékenységet 2015. évben.
Nincsenek olyan egyéb függő és jövőbeni (biztos) kötelezettségei, melyek nem szerepelnek a mérlegben.
Befektetések eszközcsoportonként 2015. 06. 30.
A pénztár befektetéseinek eszközcsoportonkénti megbontását tartalmazza a következő táblázat a bankszámlák és
készpénzállomány, az értékpapír állomány könyvszerinti értékében és piaci érték bontásban.
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Fedezeti
portfólió
Megnevezés

Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

Működési
portfólió
Könyv
szerinti
érték
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Likviditási és kockázati
portfólió
Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

Piaci érték

Összesen
Könyv
szerinti
érték

Piaci érték

Portfólió összesen

314 674

314 680

331

331

202

202

315 207

315 213

Pénzforgalmi számla és
befektetési számla, házipénztár

314 674

314 680

331

331

202

202

315 207

315 213

A befektetések földrajzi megoszlása 2015. 06. 30-án
Megnevezés

Befektetések időszak végi értéke
könyv szerinti értéken

Befektetések időszak végi értéke
– piaci értéken

Befektetésekből a részvények
és egyéb változó hozamú
értékpapírok – piaci értéken

Összesen

315 207

315 213

0

Magyarország

315 207

315 213

0

Befektetési politika
2015. évre vonatkozó befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett minimális és maximális
százalékos megoszlás:
Eszközcsoportok

A pénztár vagyonkezelési alszámláján lévő készpénz

Minimális
megoszlás

Maximális
megoszlás

0,0%

0,0%

40,0%

100,0%

Elismert, értékpapírpiacra bevezetett, Magyarországon kibocsátott,
vagy forgalomba hozott részvény

0,0%

0,0%

Magyar vállalatok, ill. OECD tagországok vállalatainak
Magyarországon kibocsátott kötvényei

0,0%

0,0%

Magyarországon bejegyzett Alapkezelő Társaság által
Magyarországon kibocsátott ingatlanbefektetési alapjegy

0,0%

0,0%

Magyarországon vagy külföldön bejegyzett jelzálog–hitelintézet által
kibocsátott jelzáloglevél

0,0%

0,0%

Magyarországon bejegyzett, külföldi részvényekbe fektető befektetési
alap befektetési jegy

0,0%

0,0%

Magyarországon bejegyzett, külföldi kötvényekbe fektető befektetési
alap befektetési jegy

0,0%

0,0%

Külföldi részvények

0,0%

0,0%

Fedezeti céllal kötött származékos ügyletek

0,0%

0,0%

Magyar állampapír; bármilyen értékpapír, melyben foglalt
kötelezettség teljesítéséért az állam készfizető kezességet vállal;
az MNB által belföldi jegybankképes értékpapírnak minősített
értékpapír; az MNB által kibocsátott belföldi értékpapír

Referenciaindex

Bux Index súly: 0%
Max Composite Index
súly: 100%

Hozamszámítás
A pénztár a 2015. január 1. és 2015. június 30. között eltelt időszak során 0,80% bruttó, illetve 0,50% nettó hozamot ért el a teljes
vagyon tekintetében. A referencia index értéke 0,81%.
A tárgyidőszak alatt termelődött hozam felosztása a pénztártagok egyéni számláinak idővel súlyozott átlagegyenlege alapján
történik.
A Praxis Nyugdíjpénztár működési tevékenységét nem tudta tovább finanszírozni, ezért döntöttek a pénztártagok a pénztár
végelszámolásáról.
Budapest, 2015. július 30.
Zana Tamás
végelszámoló
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Független könyvvizsgálói jelentés
Az érvényes megbízási szerződés alapján elvégeztük a Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár (1126 Budapest, Nagy Jenő u. 12., adószám:
18069929-1-43) által elkészített 2015. június 30-i fordulónapra vonatkozó tevékenységet lezáró beszámolójának (továbbiakban:
beszámoló) vizsgálatát, melyben a eszközök és a források egyező végösszege 315 213 E Ft, a fedezeti céltartalék összege
314 046 E Ft, likviditási céltartalék összege 202 E Ft, és a féléves időszakra vonatkozó eredménykimutatás vizsgálatát, melyben a
működési tevékenység mérleg szerinti eredménye 1 518 E Ft veszteség, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az
egyéb magyarázó megjegyzéseket tartalmazó kiegészítő melléklet vizsgálatát.
A vezetés felelőssége:
A pénztár vezetése felelős a beszámolónak a számviteli törvényben, valamint az egyéb specifikus jogszabályokkal összhangban
történő elkészítéséért és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint történő valós bemutatásáért. A vezetés
felelős az olyan belső kontrollok kialakításáért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból,
akár hibából eredő, lényeges hibás állításoktól mentes beszámoló összeállítása. Ez a felelősség magába foglalja a beszámoló
elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső ellenőrzés kialakítását, bevezetését és fenntartását, megfelelő
számvitelpolitika kiválasztását és alkalmazását, valamint az adott körülmények között ésszerű számviteli becslések elkészítését.
A könyvvizsgáló felelőssége:
A könyvvizsgáló felelőssége a beszámoló véleményezése az elvégzett könyvvizsgálat alapján, valamint annak megállapítása, hogy
a tevékenységét megszüntető pénztár kötelezettségeivel csökkentett eszközértéke fedezetet nyújt-e a saját tőke és a céltartalékok
összegére. A könyvvizsgálatot a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó – Magyarországon
érvényes – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. A fentiek megkövetelik, hogy megfeleljünk bizonyos etikai
követelményeknek, valamint, hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és végezzük el, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk
arról, hogy a tevékenységet lezáró beszámoló nem tartalmaz lényeges hibás állításokat.
Az elvégzett könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni a
beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások, beleértve a beszámoló akár csalásból, akár hibából
eredő lényeges hibás állításai kockázatának felmérését is, a könyvvizsgáló megítélésétől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor
a könyvvizsgáló a beszámoló vezetés általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeli,
hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzen meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a
nyugdíjpénztár belső kontroll rendszerének hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjon.
A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli alapelvek megfelelőségének és a vezetés számviteli becslései
ésszerűségének értékelését és a beszámoló átfogó bemutatásának értékelését is. A vizsgálat hatóköre a tervezett végelszámolás
miatt különösen az eszközértékekre, a tartalékokra és a működési eredményből adódó tőkeváltozásra terjedt ki.
Meggyőződésünk, hogy a beszámolóra vonatkozó könyvvizsgálati bizonyítékok elegendő és megfelelő alapot nyújtanak a
könyvvizsgálói vélemény megadásához.
Vélemény:
Véleményünk szerint a Praxis Önkéntes Nyugdíjpénztár 2015. június 30-i fordulónapi tevékenységet lezáró beszámolója
megbízható és valós képet ad a pénztár 2015. június 30-án fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal
végződő, félévre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a számviteli törvénnyel és az egyéb specifikus jogszabályokkal összhangban.
Figyelemfelhívás:
Véleményünk korlátozása nélkül felhívjuk a figyelmet arra a bizonytalanságra, hogy a pénztár esetében a vállalkozás folytatásának
elve nem érvényesül.
Budapest, 2015. július 30.
P & P Mérlegdoktor Könyvvizsgáló Kft.
1034 Budapest, Bécsi út 60.
MKVK 00246
TPT000246

Pappné dr. Nagy Ilona
ügyvezető igazgató
kamarai tag könyvvizsgáló
EPT004042
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Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)

Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
Nemzetgazdasági Minisztérium, Nemzetgazdasági Közlöny
Szerkesztősége

Az Allianz Hungária Zrt. bejelentése:
14508
sorszámú szigorú számadású nyomtatvány használata 2015.
július 30-tól érvénytelen.

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax:
795-0295.

*

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó

Az Endre-Med Kft. bejelentése (1183 Budapest, Derkovits u. 11/A):

1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.

WH1SA 4517351–4517400

Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.
Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.
(A Szerkesztőség)

WH1SA 4517401–4517450
sorszámú számlatömböket eltulajdonították, használatuk
2015. július 4-től érvénytelen.
*
A Tibod Egészségügyi Szolgáltató Kft. (1171 Budapest, Sisakos
sáska u. 4.) bejelentése:
DQ3SA1973051–1973100
DQ3SA1973101–1973150
DQ3SA8297901–8297950
sorszámú nyugtatömböket eltuajdonították, használatuk
2015. június 23-tól érvénytelen.
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GAZDASÁG

A NEMZETGAZDASÁGI
MINISZTER KÖZLEMÉNYE

Az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996.
(XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján a Magyar
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által 2015. július 1. és 2015.
július 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről ............................................................................................

1936

EGYÉB KÖZLEMÉNY

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és
Idegenforgalmi Főiskolai Karának közleménye ....................................
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A nemzetgazdasági miniszter közleménye
az utazásszervező és -közvetítő tevékenységről szóló 213/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdés
alapján a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által
2015. július 1. és 2015. július 31. között nyilvántartásba vett, illetve törölt utazási vállalkozók jegyzékéről
2015. július 1. és július 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal által engedélyezett
és nyilvántartásába bejegyzett utazási vállalkozások
Ethio Safari Travel Kft.
2038 Sóskút, Meder u. 4.
tel.: +36-23-347-201
fax: +36-23-347-201
eng. szám: U-001655
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 08.
Futura Travel Kft.
1145 Budapest, Róna u. 207/B I. em. 2.
tel.: +36-1-789-5934
fax: –
eng. szám: U-001661
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 29.
Handmade & Souvenir Kft.
1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2.
tel.: +36-1-266-1604
fax: +36-1-266-1604
eng. szám: U-001657
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 22.
Helios Tours Bt.
5200 Törökszentmiklós, Szabó Rektor u. 34.
tel.: +36-30-870-9534
fax: –
eng. szám: U-001660
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 29.
Hungary Folk Art Kft.
1036 Budapest, Lajos u. 123. VII. em. 35.
tel.: +36-1-266-1604
fax: +36-1-266-1604
eng. szám: U-001656
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 22.
RdWS Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2.
tel.: +36-70-397-1095
fax: +36-70-397-1095
eng. szám: U-001658
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 24.
Team-Pex Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
1054 Budapest, Honvéd u. 8. I. em. 2.
tel.: +36-70-397-1095
fax: –
eng. szám: U-001659
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 24.
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2015. július 1. és július 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint
utazásszervező tevékenységet utazásközvetítésre módosítottak az alábbi vállalkozások
A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. július 1. és július 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint
utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezésre módosítottak az alábbi vállalkozások
A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. július 1. és július 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint
utazásszervező tevékenységet utazásszervezői- és utazásközvetítői tevékenységre módosítottak az alábbi
vállalkozások
Mouzenidis Hungary Travel Agency Kft.
1125 Budapest, Zirzen Janka u. 44.
tel.: +36-1-226-0646
fax: +36-1-226-0646
eng. szám: U001615
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 29.

2015. július 1. és július 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartása szerint
utazásközvetítő tevékenységet utazásszervezői- és utazásközvetítői tevékenységre módosítottak az alábbi
vállalkozások
KEKOK Közép-Európai Képzési és Oktatási Központ Kft
2170 Aszód, Falujárók útja 44.
tel.: +36-31-789-9959
fax: +36-28-401-601
eng. szám: U001324
Bejegyzés dátuma: 2015. 07. 24.

2015. július 1. és július 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából kérelemre
visszavont engedélyek
A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.

2015. július 1. és július 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű vállalkozások
A fenti időszakban ilyen vállalkozás nem volt.
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2015. július 1. és július 31. között a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal nyilvántartásából
– jogszabálysértés miatt – jogerősen törölt, visszavont engedélyű és a tevékenység folytatásától 1 évre
eltiltott vállalkozások
South Stream Kft.
1024 Budapest, Rómer Flóris u. 34.
tel.: +36-20-386-7708
fax: –
eng. szám: U001471
Törölve: 2015. 06. 25.
Jogerős: 2015. 06. 29.
„TIEGEL” IDEGENFORGALMI KFT.
7342 Mágocs, Ady Endre u. 92.
tel.: +36-74-466-222
fax: –
eng. szám: R01219/1995/1999
Törölve: 2015. 06. 25.
Jogerős: 2015. 06. 30.
QuaesTour Utazásszervező és Utazásközvetítő Kft.
1132 Budapest, Váci út 30.
tel.: +36-1-299-9999
fax: +36-1-299-9934
eng. szám: U000787
Törölve: 2015. 06. 25.
Jogerős: 2015. 06. 30.

A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Karának
közleménye
A Budapesti Gazdasági Főiskola Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskolai Kara utolsó alkalommal
Utazásszervezői Szakmai Minősítő vizsgát hirdet az előírt szakképesítéssel és gyakorlattal rendelkezők részére a
140/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 2015. szeptember 2-ai hatályba lépése előtt.
Jelentkezési határidő: 2015. augusztus 24.
Az írásbeli vizsga időpontja: 2015. augusztus 26.
A szóbeli vizsga időpontja: 2015. augusztus 31.
Információ és jelentkezés: BerczellyneSzilagyi.Reka@kvifk.bgf.hu
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FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

JOGSZABÁLYOK

193/2015. (VII. 21.)
Korm. rendelet

Egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

1940
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A Kormány 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelete
egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. § (10) bekezdésében,
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében, a közszolgálati tisztviselőkről
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 4. pontjában,
a 3. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdés
b) pont bb) alpontjában,
a 4. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §
(2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.

2. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
módosítása
2. §

(1) A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.)
2. §-a a következő h) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„h) gyermek: az Mt. 294. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott személy.”
(2) Az R2. 3. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A munkáltató megtéríti a munkavállaló munkába járását szolgáló teljes árú, valamint a közforgalmú személyszállítási
utazási kedvezményekről szóló kormányrendelet szerinti utazási kedvezménnyel megváltott, illetve az üzletpolitikai
kedvezménnyel csökkentett árú bérlet vagy menetjegy árának (2)–(3) bekezdésben foglalt mértékét, amennyiben
a munkavállaló]
„b) menetrend szerinti országos, regionális és elővárosi autóbuszjáraton,
c) elővárosi vasúton (HÉV-en),”
(utazik a munkavégzés helyére, továbbá, ha hazautazás céljából légi közlekedési járművet vesz igénybe.)
(3) Az R2. 4. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(A munkavállaló részére a személyi jövedelemadóról szóló törvényben munkába járás költségtérítése címén a jövedelem
kiszámításakor figyelembe nem veendő − a 3. §-ban nem említett − térítés akkor jár, ha)
„d) a munkavállalónak óvodai vagy bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermeke van.”
(4) Az R2. 5. §-ában a „4. § c) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § c) és d) pontjában” szöveg lép.

3. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R3.) 9. § (1) bekezdés 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
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[A munkavállalási engedélyt a 3. § (2)–(7) bekezdésében, valamint az 5. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott
szempontok vizsgálata nélkül kell kiadni:]
„3. a többségi külföldi tulajdonban lévő gazdasági társaság esetében, naptári negyedévenként, a megelőző naptári
negyedév munkajogi állományi létszáma öt százalékát meg nem haladó létszámú harmadik országbeli állampolgár
munkavégzéséhez,”
(2) Az R3. 15. § (1) bekezdés 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A harmadik országbeli állampolgár Magyarország területén foglalkoztatásra irányuló jogviszony keretében történő
foglalkoztatásához nincs szükség engedélyre:)
„22. az 1999. évi CXVII. törvénnyel kihirdetett, az Észak-Atlanti Szerződés tagállamai közötti, fegyveres erőik jogállásáról
szóló 1951. június 19-én Londonban kelt Megállapodás (a továbbiakban: NATO-SOFA Megállapodás) részes államainak
a NATO-SOFA Megállapodás I. Cikk 1. pont a) és b) alpontjában meghatározott és Magyarország területén szolgálati
célból tartózkodó fegyveres ereje és polgári állománya tagjai közeli hozzátartozóinak munkavégzéséhez,”
(3) Az R3. 9. § (4) bekezdésében az „a megelőző év december 31-ei” szövegrész helyébe az „a megelőző naptári negyedév”
szöveg lép.

4. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. Záró rendelkezések
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–3. § e rendelet kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Az R1. 1. számú melléklet d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendelet 4. § (1) bekezdés b) pontjában és 4/A. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt szakképesítésként fogadható el:]
„d) középfokú munkaerő-piaci ügyintéző, munkaerő-piaci menedzser és munkaerő-piaci szolgáltatási ügyintéző
szakképesítés.”

2. melléklet a 193/2015. (VII. 21.) Korm. rendelethez
Az R4. 1. melléklet 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3. Bács-Kiskun megye
3.1. Bajai Járási Hivatal
3.1.1. Székhelye: Baja
3.1.2. Illetékesség:
Baja
Bácsszentgyörgy
Bátmonostor
Csátalja
Csávoly
Dávod
Dunafalva
Érsekcsanád
Érsekhalma
Felsőszentiván
Gara
Hercegszántó
Nagybaracska
Nemesnádudvar
Sükösd
Szeremle
Vaskút
3.2. Bácsalmási Járási Hivatal
3.2.1. Székhelye: Bácsalmás
3.2.2. Illetékesség:
Bácsalmás
Bácsbokod
Bácsborsód
Bácsszőlős
Csikéria
Katymár
Kunbaja
Madaras
Mátételke
Tataháza
3.3. Jánoshalmai Járási Hivatal
3.3.1. Székhelye: Jánoshalma
3.3.2. Illetékesség:
Borota
Jánoshalma
Kéleshalom
Mélykút
Rém
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3.4. Kalocsai Járási Hivatal
3.4.1. Székhelye: Kalocsa
3.4.2. Illetékesség:
Bátya
Drágszél
Dunapataj
Dunaszentbenedek
Dunatetétlen
Dusnok
Fajsz
Foktő
Géderlak
Hajós
Harta
Homokmégy
Kalocsa
Miske
Ordas
Öregcsertő
Solt
Szakmár
Újsolt
Újtelek
Uszód
3.5. Kecskeméti Járási Hivatal
3.5.1. Székhelye: Kecskemét
3.5.2. Illetékesség:
Ágasegyháza
Ballószög
Felsőlajos
Fülöpháza
Fülöpjakab
Helvécia
Jakabszállás
Kecskemét
Kerekegyháza
Kunbaracs
Kunszállás
Ladánybene
Lajosmizse
Nyárlőrinc
Orgovány
Városföld
3.6. Kiskőrösi Járási Hivatal
3.6.1. Székhelye: Kiskőrös
3.6.2. Illetékesség:
Akasztó
Bócsa
Császártöltés
Csengőd
Fülöpszállás
Imrehegy
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Izsák
Kaskantyú
Kecel
Kiskőrös
Páhi
Soltszentimre
Soltvadkert
Tabdi
Tázlár
3.7. Kiskunfélegyházi Járási Hivatal
3.7.1. Székhelye: Kiskunfélegyháza
3.7.2. Illetékesség:
Bugac
Bugacpusztaháza
Gátér
Kiskunfélegyháza
Pálmonostora
Petőfiszállás
3.8. Kiskunhalasi Járási Hivatal
3.8.1. Székhelye: Kiskunhalas
3.8.2. Illetékesség:
Balotaszállás
Harkakötöny
Kelebia
Kiskunhalas
Kisszállás
Kunfehértó
Pirtó
Tompa
Zsana
3.9. Kiskunmajsai Járási Hivatal
3.9.1. Székhelye: Kiskunmajsa
3.9.2. Illetékesség:
Csólyospálos
Jászszentlászló
Kiskunmajsa
Kömpöc
Móricgát
Szank
3.10. Kunszentmiklósi Járási Hivatal
3.10.1. Székhelye: Kunszentmiklós
3.10.2. Illetékesség:
Apostag
Dunaegyháza
Dunavecse
Kunadacs
Kunpeszér
Kunszentmiklós
Szabadszállás
Szalkszentmárton
Tass
3.11. Tiszakécskei Járási Hivatal
3.11.1. Székhelye: Tiszakécske
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3.11.2. Illetékesség:
Lakitelek
Szentkirály
Tiszaalpár
Tiszakécske
Tiszaug”

1945
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