Budapest, 2018. július 30.		

7. szám

A PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA

TA R TA LO M J E G Y Z É K

I. PÉNZÜGY

704–747

III. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA, MUNKAÜGY

748–768

704

I.

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

PÉNZÜGY

JOGSZABÁLYOK

NYUGDÍJPÉNZTÁR
KÖZLEMÉNYE

22/2018. (VI. 27.)
MNB rendelet

A hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki
információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet
módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról

705

2018. évi
XIII. törvény

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény jogharmonizációs célú módosításáról ..................................................................................................................

717

3/2018. (VI. 29.)
PM rendelet

A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016.
(I. 7.) NGM rendelet módosításáról ...........................................................

718

4/2018. (VI. 29.)
PM rendelet

A titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és az alkalmazás végrehajtásával
kapcsolatos szabályokról ..............................................................................

719

5/2018. (VI. 29.)
PM rendelet

Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző
automaták műszaki követelményeiről, az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített
adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések
üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM
rendelet módosításáról .................................................................................

722

Horizont Magánnyugdíjpénztár ................................................................

724

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

705

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelete
a hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci
szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló
43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 4. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva
a következőket rendelem el:
1. §		
A hitelintézetek devizapozícióbeli lejárati összhangjának szabályozásáról, valamint a pénz- és hitelpiaci szervezetek
által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 43/2013. (XII. 29.) MNB rendelet módosításáról szóló 14/2014.
(V. 19.) MNB rendelet [a továbbiakban: 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet] 1. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(E rendelet hatálya nem terjed ki)
„d) a KELER Zrt.-re.”
2. §

(1) A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 2. § 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„2. egyéb szektor: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott
központi bank, központi kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, valamint háztartásokat
segítő nonprofit intézmények szektorába sorolt jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
függetlenül attól, hogy rezidens vagy nem-rezidens;”
(2) A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 2. § 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„5. hátralévő lejárat: hitel, betét vagy egyéb instrumentum esetén a devizafinanszírozás megfelelési mutató
számításának időpontja és a szerződésben meghatározott eredeti lejárat között fennálló időtartam; forrás tételeknél
azt kell feltételezni, hogy a forrást elhelyező a legkorábbi időpontban él a visszahívási opciójával;”
(3) A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 2. § 19. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„19. pénzügyi vállalat: a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai
ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet szerint meghatározott
egyéb monetáris pénzügyi intézmények, egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők,
valamint biztosítók és nyugdíjpénztárak szektorába sorolt természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, függetlenül attól, hogy rezidens vagy nem-rezidens;”
(4) A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 2. § 21. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„21. stabil devizabetét: az a devizabetét, amely az 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek
a hitelintézetekre vonatkozó likviditásfedezeti követelmények tekintetében történő kiegészítéséről szóló,
2014. október 10-i (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 24. cikke szerinti jellemzőkkel bír;”

3. §		
A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
4. §		
A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 28/2017. (XI. 22.)
MNB rendelet [a továbbiakban: 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet]
a)
2. melléklete a 2. melléklet szerint,
b)
3. melléklete a 3. melléklet szerint
módosul.
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5. §		
A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 3. § (4) bekezdésében a „havi” szövegrész helyébe a „negyedéves”
szöveg lép.
6. §		
Hatályát veszti a 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 2. § 7. pontja és a 4. § (3) bekezdés a)–c) pontja.
7. §		
Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
8. §		
E rendelet tervezetének a nemzeti hatóságoknak az Európai Központi Bankkal a jogszabálytervezetekről folytatott
konzultációjáról szóló, 1998. június 29-i 98/415/EK tanácsi határozat 2. cikk (1) bekezdés hatodik francia bekezdése
szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelethez
1. A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Beszámítandó elemek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek
Óvadéki devizabetét
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási stabil devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási, stabilnak nem minősülő
devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv stabil devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv, stabilnak nem minősülő
devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatok és egyéb
szektorok devizabetétei
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 27. cikke szerinti operatív
betétek
Lejárat nélküli vagy 6 hónapon belüli hátralévő lejáratú, nem banki pénzügyi vállalatok
devizabetétei, ideértve a pénzpiaci alapok betéteit is
6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizabetétek, ideértve a
külföldi hitelintézetek betéteit is

Súlyok
100%
100%
95%
90%
95%
90%
50%
50%
50%
50%
”

2. A 14/2014. (V. 19.) MNB rendelet 1. melléklet 3. pontjában foglalt táblázat helyébe a következő táblázat lép:
„
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
14.1.
14.2.
14.3.

Beszámítandó elemek
Valuta pénztárkészlet
6 hónapon belüli hátralévő lejáratú, pénzügyi vállalattal szembeni devizakövetelés
Fordított repóügyletek (csak deviza)
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 10. cikke szerinti
1. szintű eszközök, ideértve az államkötvényeket is
6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú, pénzügyi vállalattal
szembeni devizakövetelés
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 11. cikke szerinti
2A. szintű eszközök
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikke szerinti
2B. szintű eszközök

a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális
követelményekről és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló
2013. június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 162. cikk
(3) bekezdés második albekezdés b) pontjában említett
kereskedelemfinanszírozási ügyletek
1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb
szektoroknak nyújtott devizahitelek
Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tőzsdei indexben szereplő
devizában denominált részvények
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által
kibocsátott devizában denominált értékpapírok
Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású, lakóingatlannal fedezett
devizakitettségek
1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek
Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatoknak
nyújtott devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli pénzügyi vállalatnak nyújtott
devizahitelek

Súlyok
0%
0%
5%
0%
50%
15%
az (EU) 2015/61
felhatalmazáson
alapuló bizottsági
rendelet 12. cikk
(2) bekezdése
szerinti
haircutokkal
megegyezően
10%

50%
85%
85%
65%
50%
85%
85%
100%
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14.4.
14.5.
14.6.
14.7.
14.8.
15.
16.
17.

1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli egyéb szektoroknak nyújtott
devizahitelek
Egyéb devizakövetelések
Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált)
Saját devizaeszközök
Minden egyéb devizaeszköz
Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek
Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret
Változó devizás hitelkeret
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85%
100%
0%
100%
100%
1%
5%
2,5%
”
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2. melléklet a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelethez

1. A 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 2. mellékletében az „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK”
megnevezésű táblázat 55. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
(Táblak ód
(55)

„DMM

Megnevezés

Adatszolgáltatásra
k ötelezettek

Negyedéves jelentés a
hitelintézet, hitelintézeti
devizafinanszírozás megfelelési mutatóról típusú EGT-fióktelep

Jelentési gyak oriság

Bek üldési határidő)
az első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap 12. napjáig,
a második-negyedik negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap
11. napjáig"

N

2. A 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 2. mellékletében az „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA KONSZOLIDÁLT JELENTÉSEK”
megnevezésű táblázat 11. és 12. sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Táblak ód

Megnevezés

Adatszolgáltatásra
k ötelezettek

Jelentési gyak oriság

Bek üldési határidő)

(11)

„KONSZDMM

Negyedéves jelentés a devizafinanszírozás
megfelelési mutatóról-Konszolidált tételek

a Dmmr. hatálya és összevont
alapú felügyelet alá tartozó
hitelintézet

N

az első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap
12. napjáig, a második-negyedik negyedév tekintetében a
tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig

(12)

KDMM

Negyedéves jelentés kiegészítő adatokról –
Konszolidált tételek

a Dmmr. hatálya és összevont
alapú felügyelet alá tartozó
hitelintézet

N

az első negyedév tekintetében a tárgyidőszakot követő második hónap
12. napjáig, a második-negyedik negyedév tekintetében a
tárgyidőszakot követő második hónap 11. napjáig"
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3. A 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 2. mellékletében a DMM táblakódú felügyeleti jelentés táblája helyébe
a következő tábla lép:

„ DMM

Negyedéves	
  jelentés	
  a	
  devizafinanszírozás	
  megfelelési	
  mutatóról
Sorszám

Sorkód

001

DMM1

002

DMM101

003

DMM102

004

DMM103

005

DMM104

006

DMM105

007

DMM106

008

DMM107

009

DMM108

010

DMM109

011

DMM110

012

DMM2

013

DMM201

014

DMM202

015

DMM203

016

DMM204

017

DMM205

018

DMM206

019

DMM207

020

DMM208

021

DMM209

022

DMM210

023

DMM211

024

DMM212

025

DMM213

Összesen
1
a

Megnevezés

Nagyságrend:	
  millió	
  forint
Súly Szorzat
Mód
2
3
4
b
c
z

Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+...+11)
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és
devizakötelezettségek
Óvadéki devizabetét
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú
háztartási stabil devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú
háztartási, stabilnak nem minősülő devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv
stabil devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv,
stabilnak nem minősülő devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem
pénzügyi vállalatok és egyéb szektorok devizabetétei
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 27. cikke szerinti operatív betétek
Lejárat nélküli vagy 6 hónapon belüli hátralévő lejáratú,
nem banki pénzügyi vállalatok devizabetétei, ideértve a
pénzpiaci alapok betéteit is
6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú
devizabetétek, ideértve a külföldi hitelintézetek betéteit is
Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli
devizakötelezettségek (13+...+26+35+…+37)
Valuta pénztárkészlet
6 hónapon belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalattal
szembeni devizakövetelés
Fordított repóügyletek (csak deviza)
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 10. cikke szerinti 1. szintű eszközök, ideértve az
államkötvényeket is
6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú,
pénzügyi vállalattal szembeni devizakövetelés
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 11. cikke szerinti 2A. szintű eszközök
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 12. cikke szerinti 2B. szintű eszközök
a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra
vonatkozó prudenciális követelményekről és a
648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június
26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
162. cikk (3) bekezdés második albekezdés b) pontjában
említett kereskedelemfinanszírozási ügyletek
1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatoknak
és egyéb szektoroknak nyújtott devizahitelek
Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott
tőzsdei indexben szereplő devizában denominált
részvények
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli
hitelintézet által kibocsátott devizában denominált
értékpapírok
Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású,
lakóingatlannal fedezett devizakitettségek
1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek

026

DMM214

027

DMM2141

028

DMM2142

029

DMM2143

030

DMM2144

031

DMM2145

Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (27+...+34)
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
háztartási devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem
pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
pénzügyi vállalatnak nyújtott devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
egyéb szektoroknak nyújtott devizahitelek
Egyéb devizakövetelések

032

DMM2146

Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált)

033

DMM2147

Saját devizaeszközök

034

DMM2148

Minden egyéb devizaeszköz

035

DMM215

Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek

036

DMM216

Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret

037

DMM217

Változó devizás hitelkeret

038

DMM3

Devizafinanszírozás megfelelési mutató
Jelmagyarázat
Tilos
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4. A 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 2. mellékletében a KONSZDMM és a KDMM táblakódú felügyeleti jelentés táblája
helyébe a következő táblák lépnek:

„ K ONSZDMM

Negyedéves	
  jelentés	
  a	
  devizafinanszírozás	
  megfelelési	
  mutatóról	
  -‐	
  K onszolidált	
  tételek
Sorszám

Sorkód

001

KONSZDMM1

002

KONSZDMM101

003

KONSZDMM102

004

KONSZDMM103

005

KONSZDMM104

006

KONSZDMM105

007

KONSZDMM106

008

KONSZDMM107

009

KONSZDMM108

010

KONSZDMM109

011

KONSZDMM110

012

KONSZDMM2

013

KONSZDMM201

014

KONSZDMM202

015

KONSZDMM203

016

KONSZDMM204

017

KONSZDMM205

018

KONSZDMM206

019

KONSZDMM207

020

KONSZDMM208

021

KONSZDMM209

022

KONSZDMM210

023

KONSZDMM211

024

KONSZDMM212

025

KONSZDMM213

Megnevezés
Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+...+11)
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és
devizakötelezettségek
Óvadéki devizabetét
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú
háztartási stabil devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú
háztartási, stabilnak nem minősülő devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv
stabil devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv,
stabilnak nem minősülő devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem
pénzügyi vállalatok és egyéb szektorok devizabetétei
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 27. cikke szerinti operatív betétek
Lejárat nélküli vagy 6 hónapon belüli hátralévő lejáratú,
nem banki pénzügyi vállalatok devizabetétei, ideértve a
pénzpiaci alapok betéteit is
6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú
devizabetétek, ideértve a külföldi hitelintézetek betéteit is
Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen kívüli
devizakötelezettségek (13+...+26+35+…+37)
Valuta pénztárkészlet
6 hónapon belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalattal
szembeni devizakövetelés
Fordított repóügyletek (csak deviza)
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 10. cikke szerinti 1. szintű eszközök, ideértve az
államkötvényeket is
6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú,
pénzügyi vállalattal szembeni devizakövetelés
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 11. cikke szerinti 2A. szintű eszközök
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 12. cikke szerinti 2B. szintű eszközök
a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra
vonatkozó prudenciális követelményekről és a
648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013. június
26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
162. cikk (3) bekezdés második albekezdés b) pontjában
említett kereskedelemfinanszírozási ügyletek
1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatoknak
és egyéb szektoroknak nyújtott devizahitelek
Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott
tőzsdei indexben szereplő devizában denominált
részvények
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli
hitelintézet által kibocsátott devizában denominált
értékpapírok
Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású,
lakóingatlannal fedezett devizakitettségek
1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek

026

KONSZDMM214

027

KONSZDMM2141

Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (27+...+34)
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
háztartási devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem
pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
pénzügyi vállalatnak nyújtott devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
egyéb szektoroknak nyújtott devizahitelek
Egyéb devizakövetelések

028

KONSZDMM2142

029

KONSZDMM2143

030

KONSZDMM2144

031

KONSZDMM2145

032

KONSZDMM2146 Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált)

033

KONSZDMM2147 Saját devizaeszközök

034

KONSZDMM2148 Minden egyéb devizaeszköz

035

KONSZDMM215

Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek

036

KONSZDMM216

Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret

037

KONSZDMM217

Változó devizás hitelkeret

038

KONSZDMM3

Devizafinanszírozás megfelelési mutató
Jelmagyarázat
Tilos

Összesen
1
a

Nagyságrend:	
  millió	
  forint
Súly Szorzat
Mód
2
3
4
b
c
z
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K DMM

Negyedéves	
  jelentés	
  a	
  kiegészítő	
  adatokról	
  -‐	
  K onszolidált	
  tételek

Sorszám

Sorkód

001

KDMM1

002

KDMM101

003

KDMM102

004

KDMM103

005

KDMM104

006

KDMM105

007

KDMM106

008

KDMM107

009

KDMM108

010

KDMM109

011

KDMM110

012

KDMM2

013

KDMM201

014

KDMM202

Megnevezés

KDMM203

017

KDMM205

018

KDMM206

019

KDMM207

020

KDMM208

021

KDMM209

022

KDMM210

023

KDMM211

024

KDMM212

Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb
súlyozású, lakóingatlannal fedezett devizakitettségek

025

KDMM213

1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek

026

KDMM214

KDMM2142

029

KDMM2143

030

KDMM2144

031
032
033
034

KDMM2145
KDMM2146
KDMM2147
KDMM2148

035

KDMM215

036

KDMM216

037

KDMM217

3
c

4
d

az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 27. cikke szerinti operatív betétek
Lejárat nélküli vagy 6 hónapon belüli hátralévő lejáratú,
nem banki pénzügyi vállalatok devizabetétei, ideértve a
pénzpiaci alapok betéteit is
6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő
lejáratú devizabetétek, ideértve a külföldi hitelintézetek
betéteit is
Finanszírozott stabil devizaeszközök és mérlegen
kívüli devizakötelezettségek (13+...+26+35+…+37)
Valuta pénztárkészlet
6 hónapon belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalattal
szembeni devizakövetelés
Fordított repóügyletek (csak deviza)
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 10. cikke szerinti 1. szintű eszközök, ideértve
az államkötvényeket is

KDMM204

KDMM2141

Nagyságrend:	
  millió	
  forint
Összesen Súly Szorzat Mód

Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem
pénzügyi vállalatok és egyéb szektorok devizabetétei

016

028

Konszolidált és egyedi adat
különbsége
2
b

Rendelkezésre álló stabil devizaforrások (2+...+11)
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és
devizakötelezettségek
Óvadéki devizabetét
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú
háztartási stabil devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú
háztartási, stabilnak nem minősülő devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv
stabil devizabetétek
Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv,
stabilnak nem minősülő devizabetétek

015

027

Hitelintézeti csoportot vezető
hitelintézet egyedi adatai
1
a

6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő
lejáratú, pénzügyi vállalattal szembeni devizakövetelés
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 11. cikke szerinti 2A. szintű eszközök
az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet 12. cikke szerinti 2B. szintű eszközök
a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra
vonatkozó prudenciális követelményekről és a
648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2013.
június 26-i 575/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 162. cikk (3) bekezdés második albekezdés
b) pontjában említett kereskedelemfinanszírozási
ügyletek
1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi
vállalatoknak és egyéb szektoroknak nyújtott
devizahitelek
Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott
tőzsdei indexben szereplő devizában denominált
részvények
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú, nem csoporton
belüli hitelintézet által kibocsátott devizában
denominált értékpapírok

Egyéb fent nem nevesített devizaeszközök (27+...+34)
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
háztartási devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
pénzügyi vállalatnak nyújtott devizahitelek
1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli
egyéb szektoroknak nyújtott devizahitelek
Egyéb devizakövetelések
Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált)
Saját devizaeszközök
Minden egyéb devizaeszköz
Garanciák, egyéb mérlegen kívüli
devizakötelezettségek
Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza
hitelkeret
Változó devizás hitelkeret
Jelmagyarázat
Tilos

	
  

"
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3. melléklet a 22/2018. (VI. 27.) MNB rendelethez
1. A 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 3. melléklet II.3.12. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.12. DMM – Negyedéves jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról
Általános előírások
A táblát a Dmmr. hatálya alá tartozó adatszolgáltatónak kell kitöltenie. Azon adatszolgáltatónak, amely nem tartozik
a Dmmr. hatálya alá, a táblát nemlegesen kell megküldenie az MNB részére.
Az adatokat a magyar számviteli előírásokat alkalmazó adatszolgáltató esetében az 1AN Felügyeleti mérleg (Eszközök
könyv szerinti nettó adatokkal), az 1B Felügyeleti mérleg (Források), IFRS-eket alkalmazó adatszolgálató esetében
az SF0101 Felügyeleti mérleg – Eszközök, SF0102 Felügyeleti mérleg ─ Kötelezettségek táblákkal összhangban és
a hátralévő futamidők alapulvételével kell kimutatni. Forrás tételeknél azt kell feltételezni, hogy a forrást elhelyező
a legkorábbi időpontban él a visszahívási opciójával. A tételeket a felügyeleti mérleg fennálló állományi adataiból
kiindulva a vonatkozó szerződésekkel összhangban kell kitölteni, könyv szerinti nettó értéken. Amennyiben a hitel,
betét vagy egyéb instrumentum esetén a devizafinanszírozás megfelelési mutató számításának időpontja és
a szerződésben meghatározott eredeti lejárat között fennálló időtartam 1 év, azt éven túli hátralévő futamidőnek kell
tekinteni.
A táblában az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel nem konszolidált, rezidens részének adatait kell szerepeltetni.
Az adatszolgáltató hitelintézet külföldi fióktelepe különálló hitelintézetnek minősül, így a DMM adatszolgáltatásban
a külföldi fiókteleppel kapcsolatos követelések és kötelezettségek állományát ennek megfelelően hitelintézetekkel
szemben kell kimutatni.
Az egyes pénzügyi szektorokkal szembeni kötelezettségek és követelések besorolását attól függetlenül kell elvégezni,
hogy a partner rezidens vagy nem-rezidens. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó deviza
állományi adatokat kell tartalmaznia.
A forintra történő átszámítást a tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos
devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a Hitkr. 9. § (5) bekezdése alapján kell elvégezni.
Az adatokat millió forintban, kerekítve kell megadni. A súlyozott, illetve a szorzott értékek kiszámításánál a kapott
értéket a kerekítés általános szabálya szerint (0,49-ig lefelé, 0,5-től felfelé) kell kerekíteni.
A deviza alapú forinthiteleket és az ezekhez tartozó értékvesztést deviza tételként kell számba venni.
A tábla oszlopai
A tábla kitöltése során a Dmmr. 2. §-ában és 1. mellékletében foglaltak az irányadók, az alábbiak figyelembevételével.
A tábla a) oszlopában a deviza állományi adatokat az Általános előírások részben előírt módon kell meghatározni.
A tábla b) oszlopában a Dmmr. 1. mellékletében meghatározott súlyokat százalékos formában, egy tizedesjegy
pontossággal kell feltüntetni.
A tábla c) oszlopában – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – az a) és b) oszlopban megadott
adatok szorzatának eredményét kell megadni.
A tábla egyes sorai
A megterhelt eszközök esetében az egyes sorokba való besoroláshoz használt futamidő az eszköz hátralévő
futamideje és a megterhelés forrását jelentő ügylet futamideje közül a hosszabb. Az olyan eszközök esetében, amelyek
megterheltségének hátralévő futamideje hat hónapnál rövidebb, ugyanaz a szabály alkalmazandó a besorolásnál, mint
a meg nem terhelt eszközök esetében.
Ha egy tétel több sor feltételeit is teljesíti, akkor az intézmény a számára legkedvezőbb soron tüntetheti fel. Egy tétel
csak egy soron tüntethető fel. Az egymástól kölcsönösen függő tételeket ki lehet zárni a jelentésből az MNB előzetes
jóváhagyását követően, ha teljesítik az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 26. cikke szerinti
feltételeket.
DMM101 1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú devizabetétek és devizakötelezettségek: ezen a soron kell
kimutatni valamennyi forrás oldali, devizában denominált tételt, amelynek a hátralévő lejárata a tárgyidőszak utolsó
napján eléri vagy meghaladja az egy évet (függetlenül a fedezettségtől, azaz ideértve a repóügylet keretében fennálló
kötelezettséget is), ide nem értve a DMM102 sor szerinti óvadéki devizabetéteket. Idesorolandók a központi bankkal,
valamint a Hpt. 1. melléklete szerinti nemzetközi pénzügyi intézménnyel kötött éven túli hátralévő lejáratú, forinttal
szembeni devizaswap ügyletek, ideértve a kamatozó devizacsere ügyleteket [Cross currency interest rate swap
(CCIRS)] is. Külön felügyeleti jóváhagyást követően figyelembe vehető a lejárat nélkül kapott kölcsöntőkék összege is.
DMM102 Óvadéki devizabetét: Ezen a soron csak azokat az óvadéki betéteket kell feltüntetni, amelyeket egy éven túli
hátralévő lejárattal rendelkező követelés (hitel) biztosítékaként helyeztek el.
DMM103 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási stabil devizabetétek: ezen a soron kell
jelenteni azokat a stabilnak minősülő háztartási betéteket, amelyek hátralévő lejárata kevesebb, mint egy év, vagy
a betéthez nem rendelhető lejárat, ide nem értve a DMM102 soron meghatározott óvadéki deviza betétek körét.
DMM104 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási, stabilnak nem minősülő devizabetétek:
ezen a soron kell jelenteni azokat a stabilnak nem minősülő háztartási betéteket, amelyek hátralévő lejárata kevesebb,
mint egy év, vagy a betéthez nem rendelhető lejárat.
DMM105 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv stabil devizabetétek: ezen a soron kell jelenteni
a mikro-, kis- és középvállalkozások stabilnak minősülő lekötött betéteit, látra szóló- és folyószámlabetét-állományát,
valamint lejárat nélküli betéteit abban az esetben, ha az nem része a DMM102-DMM104 soron jelentendő
állományoknak.
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DMM106 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú kkv, stabilnak nem minősülő devizabetétek: ezen
a soron kell jelenteni a mikro-, kis- és középvállalkozások stabilnak nem minősülő lekötött betéteit, látra szóló- és
folyószámlabetét-állományát, valamint a lejárat nélküli betéteit abban az esetben, ha az nem része a DMM102DMM105 soron jelentendő állományoknak.
DMM107 Lejárat nélküli vagy 1 éven belüli hátralévő lejáratú nem pénzügyi vállalatok és egyéb szektorok
devizabetétei: ezen a soron kell kimutatni az egyéb szektorokba sorolt szervezetek, így a központi bank, központi
kormányzat, helyi önkormányzatok, társadalombiztosítási alapok, valamint háztartásokat segítő nonprofit intézmények
szektorába sorolt szervezet azon devizabetéteit, amelyek hátralévő lejárata kevesebb, mint egy év, illetve azokat
a devizabetéteket, amelyekhez nem rendelhető lejárat, ide nem értve a DMM102 soron meghatározott óvadéki
devizabetétek körét és a DMM105 és DMM106 soron szerepeltetett tételeket. Idesorolandók a központi bankkal,
valamint a Hpt. 1. melléklete szerinti nemzetközi pénzügyi intézménnyel kötött, eredetileg éven túli lejáratú, de éven
belüli hátralévő lejáratú, forinttal szembeni devizaswap ügyletek, ideértve a kamatozó devizacsere ügyleteket [Cross
currency interest rate swap (CCIRS)] is.
DMM109 Lejárat nélküli vagy 6 hónapon belüli hátralévő lejáratú nem banki pénzügyi vállalatok devizabetétei,
ideértve a pénzpiaci alapok betéteit is: ezen a soron kell jelenteni az egyéb pénzügyi közvetítők, pénzügyi kiegészítő
tevékenységet végzők, biztosítók és nyugdíjpénztárak által elhelyezett lejárat nélküli vagy hat hónapon belüli hátralévő
lejáratú devizabetéteket, a DMM108-as soron jelentett tételek kivételével.
DMM110 6 hónap vagy azon túli, de 1 éven belüli hátralévő lejáratú devizabetétek, ideértve a külföldi
hitelintézetek betéteit is: ezen a soron kell jelenteni a DMM102-DMM108 sorokon nem jelentett, hat hónap vagy azon
túli, de egy éven belüli hátralévő futamidejű devizabetéteket, ideértve a központi bankok és pénzügyi vállalatok
devizabetéteit is.
DMM201 Valuta pénztárkészlet: ezen a soron a Dmmr. 2. § 17. pontja szerinti pénztárkészlet fogalmának megfelelő,
kizárólag a valutakészletre értelmezett adatot kell kimutatni.
DMM202 6 hónapon belüli hátralévő lejáratú pénzügyi vállalattal szembeni devizakövetelés: ezen a soron a hat
hónapnál rövidebb hátralévő lejáratú, hitelintézetnél és központi banknál vezetett pénzforgalmi (elszámolási, nostro) és
betéti számlák, valamint a hozzájuk kapcsolódó átvezetési számlák egyenlegét kell jelenteni. Itt kell kimutatni
hitelintézetnél betéti szerződés keretében elhelyezett betéteket és a pénzügyi vállalatoknak nyújtott hiteleket. Itt kell
jelenteni az egyéb pénzügyi vállalatokkal szembeni hat hónapon belüli hátralévő lejáratú devizaköveteléseket. A letéti
számlák egyenlegeit a derivatív pozíciók nettósításánál a DMM2145 soron kell figyelembe venni.
DMM203 Fordított repóügyletek (csak deviza): itt kell jelenteni az adatszolgáltató által óvadéki repóügylet, sajátos
szállításos repóügyletek és az azonnali vétel-eladási (buy-sell-back) típusú repóügylet keretében repóba vett,
devizában denominált értékpapírok értékét. Csak azok az ügyletek tüntethetők fel ezen a soron, amelyeknél
az értékpapír és a hitel láb is deviza denominációjú.
DMM207 az (EU) 2015/61 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 12. cikke szerinti 2B. szintű eszközök:
a 2. oszlopban szereplő súly az egyes, 2B. szintű likvid eszköztétel típusokhoz rendelt súlyok súlyozott átlagaként
számolandó.
DMM209 1 éven belüli hátralévő lejáratú, nem pénzügyi vállalatoknak és egyéb szektoroknak nyújtott
devizahitelek: ezen a soron kell jelenteni a Dmmr. szerinti egyéb szektoroknak, közte a központi banknak nyújtott éven
belül lejáró hiteleket. Ugyanakkor nem kell szerepeltetni a lakóingatlannal fedezett, az előző sorokon szerepeltetendő
követeléseket. Ezen a soron kell jelenteni az egy éven belüli hátralévő lejáratú, nem pénzügyi vállalatok által
kibocsátott értékpapírok állományát is.
DMM210 Nem a hitelintézet vagy leányvállalata által kibocsátott tőzsdei indexben szereplő devizában
denominált részvények: ezen a soron a devizában denominált, az adatszolgáltató tulajdonában lévő, tőzsdei
indexben szereplő, részvény típusú értékpapírok állománya jelentendő nettó értéken. Csak a 2004/39/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások nyilvántartás-vezetési kötelezettségei, az ügyletek
bejelentése, a piac átláthatósága, a pénzügyi eszközök piaci bevezetése, valamint az irányelv alkalmazásában
meghatározott kifejezések tekintetében történő végrehajtásáról szóló 2006. augusztus 10-i 1287/2006/EK bizottsági
rendelet 22. cikke szerint is elismerhető, az MNB honlapján közzétett – likvid – részvényeket lehet figyelembe venni.
DMM211 1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú, nem csoporton belüli hitelintézet által kibocsátott devizában
denominált értékpapírok: ezen a soron kell jelenteni az adatszolgáltató tulajdonában lévő, egy év vagy azon túli
hátralévő lejáratú jelzáloglevelek, illetve egyéb értékpapírok állományát nettó értéken, amelynek kibocsátója
az adatszolgáltatóval nem ugyanazon összevont alapú felügyeleti körbe tartozó hitelintézet.
DMM212 Bármilyen lejáratú, 35%-os, vagy annál kisebb súlyozású, lakóingatlannal fedezett devizakitettségek:
ezen a soron kell jelenteni a CRR 125. cikke szerinti 35%-os vagy annál kisebb hitelkockázati súlyozású,
lakóingatlannal fedezett kitettségeket, függetlenül az adatszolgáltató által a hitelezési kockázat kezelésére alkalmazott
(sztenderd vagy belső minősítési) módszertől. Ezen a soron csak a meg nem terhelt eszközök jelentendők.
DMM213 1 éven belüli hátralévő lejáratú háztartási devizahitelek: ezen a soron az adatszolgáltató saját dolgozói
részére nyújtott devizahitelek állományát is szerepeltetni kell. Ugyanakkor nem kell szerepeltetni a lakóingatlannal
fedezett, a DMM212 soron szerepeltetendő követeléseket.
DMM2141 1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli háztartási devizahitelek: ezen a soron
az adatszolgáltató saját dolgozói részére nyújtott deviza hitelek állományát is szerepeltetni kell. Ugyanakkor nem kell
szerepeltetni a lakóingatlannal fedezett, az előző sorokon szerepeltetendő követeléseket. Itt kell jelenteni
a jelzáloglevelek, a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti refinanszírozási jelzáloghitelek és a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti
visszavásárlási vételár fedezeteként megterhelt háztartási hiteleket is. Idesorolandók a jelzálog-hitelintézet
háztartásoknak nyújtott, jelzáloghitel fedezete mellett fennálló, a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti refinanszírozási
jelzáloghitelekkel és a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti visszavásárlási vételárral összefüggő követelései is. Csak
a teljesítő tételek mutathatók ki ezen a soron.
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DMM2142 1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott
devizahitelek: ezen a soron sem kell szerepeltetni a lakóingatlannal fedezett, előző sorokon szerepeltetendő
követeléseket. Itt kell jelenteni a jelzáloglevelek, a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti refinanszírozási jelzáloghitelek és
a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti visszavásárlási vételár fedezeteként megterhelt, nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott
hiteleket is. Idesorolandók a jelzálog-hitelintézet nem pénzügyi vállalatoknak nyújtott jelzáloghitelek fedezete mellett
fennálló, a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti refinanszírozási jelzáloghitelekkel és a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti
visszavásárlási vételárral összefüggő követelései is. Ezen a soron kell jelenteni az egy év vagy azon túli hátralévő
lejáratú, nem pénzügyi vállalatok által kibocsátott értékpapírok állományát is. Csak a teljesítő tételek mutathatók ki
ezen a soron.
DMM2143 1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli pénzügyi vállalatnak nyújtott devizahitelek:
ezen a soron kell kimutatni a pénzügyi vállalatokkal szemben, hitelszerződés alapján, illetve – a valódi penziós
ügyleteken, a sajátos szállításos repóügyleteken, IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltató esetében a mérlegben
megjelenített visszavásárlási megállapodásokon, a betétszerződéseken kívül – bármilyen megállapodás alapján
ténylegesen fennálló követelések állományát, ideértve a számlavezetőként nyújtott hiteleket, valamint a más
hitelintézet számára szervezett konzorciális hitelből a hitelintézet által nyújtott részt is. Csak a teljesítő tételek
mutathatók ki ezen a soron.
DMM2144 1 év vagy azon túli hátralévő lejáratú és lejárat nélküli egyéb szektoroknak nyújtott devizahitelek:
ezen a soron kell kimutatni a központi banknak nyújtott hiteleket, a központi kormányzatnak közvetlenül nyújtott
hiteleken felül az állam által szerződés vagy jogszabály alapján más pénztulajdonostól átvállalt hitelek állományát,
a helyi önkormányzatoknak és a társadalombiztosítási alapoknak, valamint a háztartásokat segítő nonprofit
intézményeknek nyújtott hiteleket és a valódi penziós ügyletből, IFRS-eket alkalmazó adatszolgáltató esetében
a mérlegben megjelenített visszavásárlási megállapodásokból származó követeléseket. Csak a teljesítő tételek
mutathatók ki ezen a soron.
DMM2145 Egyéb devizakövetelések: ezen a soron a CRR szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő
követelések állományát, a DMM2141-DMM2144 soron ki nem mutatható nem teljesítő tételeket, valamint a devizával
kapcsolatos valamennyi aktív elszámolást – ideértve az aktív időbeli elhatárolásokat (a kamatelhatárolások kivételével)
– kell jelenteni. A származékos ügyletek pozitív értékelési különbözetét a következők szerint kell jelenteni:

csak azokat az ügyleteket kell figyelembe venni, ahol van deviza, és az ügylet nem került beszámításra
a DMM101 és DMM107 sorokon;

csak az ügylet deviza lábát kell figyelembe venni, kivéve, ha a névérték cseréjére is sor kerül, amely esetben
a deviza láb összege csökkenthető az ügyletben részt vevő forint láb összegével; ez a nettósítás az azonos
napon lejáró ügyletek között is elvégezhető; ha a forint láb a nagyobb, akkor a napi nettósítás eredménye 0;

nettósítás elvégezhető minden napi pozíció és minden kapcsolódó változó letét tekintetében;

a soron csak a pozitív végső érték jelentendő.
DMM2146 Vagyoni érdekeltségek (devizában denominált): ezen a soron kell kimutatni azokat a kevésbé
mobilizálható befektetéséket, amelyeket az adatszolgáltató üzletpolitikai, illetve veszteségmérséklési célból szerzett,
valamint a nem forgalomképes vagyoni érdekeltségeket könyv szerinti (nettó) értéken. Idetartozik az összes belföldi
– CRR szerint meghatározott – hitelintézeti befektetés értéke (beleértve a befektetés értékvesztését és értékelési
különbözetét), az egyéb pénzügyi közvetítők kockázati tőkealap-jegyei, részvényei és egyéb részesedései, üzletrészei,
valamint a pénzügyi kiegészítő tevékenységet végzők részvényei, egyéb részesedései és üzletrészei, biztosítók
részvényei és nyugdíjpénztárak részesedései (beleértve az e tételekhez tartozó értékvesztést és értékhelyesbítést). Itt
kell jelenteni az adatszolgáltató üzletszerű működését kiegészítő tevékenységet végző, saját járulékos vállalkozásokba
történt minden befektetést, a nem pénzügyi vállalatokban lévő valamennyi olyan befektetést, amely nem
veszteségmérséklés során került az adatszolgáltató tulajdonába és a nem pénzügyi vállalatok hitel-tőke konverzióból
származó részvényeinek és egyéb üzletrészeinek állományát, beleértve az e tételeken elszámolt értékvesztést és
értékelési különbözetet. Szintén ezen a soron kell szerepeltetni a külföldi részvényeket és azokat
a veszteségmérséklésként, hitel-tőke konverzióval szerzett külföldi vagyoni érdekeltségeket, amelyek nem
hitelintézetekkel, pénzügyi, befektetési vagy a járulékos vállalkozásokkal, illetve biztosítókkal kapcsolatosak, beleértve
az ezekhez az ügyletekhez kapcsolódó értékvesztést és értékelési különbözetet. Ezen a soron nem kell jelenteni az
előző sorokon már szereplő tételeket (pl. nem az adatszolgáltató vagy leányvállalata által kibocsátott tőzsdei indexben
szereplő, devizában denominált részvényeket).
DMM2147 Saját devizaeszközök: ezen a soron az adatszolgáltató saját eszközeinek tekintendő tételek szerepelnek.
Itt kell jelenteni az adatszolgáltató által visszavásárolt saját, belföldön, illetve külföldön kibocsátott kötvény és saját
részvény, visszafizetett szövetkezeti részjegy állományát abban az esetben, ha ezen tételek követeléskiegyenlítés
útján kerültek az adatszolgáltatóhoz. Itt kell jelenteni továbbá az összes olyan készletállományt, amelyet
az adatszolgáltató követelés és nem követelés ellenében kapott (beleértve a készletekre képzett értékvesztés fennálló
állományát), az immateriális javakat és a tárgyi eszközöket értékcsökkenési leírással csökkentett nettó értéken,
az ingatlanhoz nem kapcsolódó vagyoni jogok értékét, az immateriális javak között elszámolt szoftverállományt,
az immateriális javak egyéb állományát (beleértve az immateriális javak között kimutatható alapítás-átszervezés
aktivált értékét is – ahol az alkalmazott számviteli rend szerint ez értelmezhető –, és beleértve az immateriális javak
értékhelyesbítését), az adatszolgáltató elhelyezését szolgáló, vásárolt bérleti jogokat, a pénzügyi és befektetési
szolgáltatási célú ingatlanokhoz kapcsolódó egyéb vagyoni értékű jogokat, a mérlegben közvetlen pénzügyi és
befektetési szolgáltatási célú tárgyi eszközként szereplő ingatlanok, illetve műszaki berendezések, gépek,
felszerelések, járművek értékét, a pénzügyi és befektetési célú beruházásokat és a beruházásokra adott előlegeket
(beleértve az ezen eszközökhöz tartozó értékhelyesbítést), a nem az adatszolgáltató működéséhez kapcsolódó tárgyi
eszközöket értékhelyesbítéssel.
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DMM2148 Minden egyéb devizaeszköz: ezen a soron a fentiekben nem nevesített devizaeszközöket kell
szerepeltetni. Nem kell jelenteni az aktív kamatelhatárolásokat és egyéb aktív időbeli elhatárolásokat. Itt kell jelenteni
a jelzálogleveleken, a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti refinanszírozási jelzáloghiteleken és a Jht. 8. § (5) bekezdése
szerinti visszavásárlási vételáron kívüli okból éven túli időszakra megterhelt tételeket is.
DMM215 Garanciák, egyéb mérlegen kívüli devizakötelezettségek: az adatokat a magyar számviteli előírásokat
alkalmazó adatszolgáltató esetében a C12H Mérlegen kívüli tételek – Függő és jövőbeni kötelezettségek táblával,
az IFRS-eket alkalmazó adatszolgálató esetében a SF0901 Mérlegen kívüli kötelezettségek – Adott hitelnyújtási
elkötelezettségek, pénzügyi garanciák és egyéb kötelezettségvállalások táblával összhangban kell kimutatni.
DMM216 Le nem hívott deviza likviditási keret és deviza hitelkeret: ezen a soron kell kimutatni minden devizában
denominált hitel- és likviditási keretet, a változó devizás hitelkeretek kivételével.
DMM217 Változó devizás hitelkeret: olyan le nem hívott hitelkeret, amely esetében az adatszolgáltató ügyfelének
saját döntése a folyósított hitel denominációjának megválasztása, ideértve a forintban vagy a devizában denominált
ilyen tulajdonsággal rendelkező hitelkereteket is.
DMM3 Devizafinanszírozás megfelelési mutató: ebben a sorban a Dmmr. szerinti devizafinanszírozás megfelelési
mutató (DMM) értéke a stabilnak minősített devizaforrások, valamint a finanszírozott stabil devizaeszközök és
mérlegen kívüli devizakötelezettségeknek a hányadosaként számítandó ki. Az adatszolgáltatónak a mutató értékét
három tizedesjegy pontossággal, százalékpontos (azaz együtthatós) formában kell kimutatnia. Így például a 100%-os
mutató érték 1,000 formában jelentendő.”
2. A 28/2017. (XI. 22.) MNB rendelet 3. melléklet III.3.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„3.1. KONSZDMM, KDMM Összevont alapú jelentések a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról
A „konszolidált” fogalmat a KONSZDMM és a KDMM táblák vonatkozásában – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél
irányadó számviteli jogszabályoktól és a Hpt.-től eltérően – a Dmmr. 3. § (2) bekezdése szerint kell értelmezni, azaz
a konszolidált kör a Dmmr. hatálya alá tartozó, részvénytársasági formában működő hitelintézeteknek a Dmmr. 3. §
(2) bekezdése szerinti körét foglalja magában.
A KONSZDMM táblát az összevont alapú felügyelet alá tartozó, hitelintézeti csoportot vezető hitelintézeteknek kell
kitöltenie a „Negyedéves jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról” (táblakód: DMM) megnevezésű
adatszolgáltatás (a továbbiakban: DMM tábla) helyett úgy, hogy az a csoporton belüli hitelintézetekkel konszolidált
adatokat tartalmazza. A hitelintézeti csoportokhoz tartozó, nem csoportvezető, magyarországi székhelyű
hitelintézeteknek nincs önálló adatszolgáltatási kötelezettsége.
A KDMM táblát is kizárólag az összevont alapú felügyelet alá tartozó, több magyarországi székhelyű hitelintézetet is
tartalmazó csoport esetében kell a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézeteknek kitöltenie, a magyarországi székhelyű
hitelintézetek adatainak figyelembevételével. Az ezen a körön kívül eső, részvénytársasági formában működő
hitelintézetnek – ide nem értve az összevont alapú felügyelet alá tartozó, több magyarországi hitelintézetet is
tartalmazó csoport nem csoportvezető hitelintézeteit – kizárólag a DMM táblát kell teljesítenie.
KONSZDMM – Negyedéves jelentés a devizafinanszírozás megfelelési mutatóról – Konszolidált tételek
A tábla kitöltése során a DMM tábla kitöltésére vonatkozó előírások szerint kell eljárni.
KDMM – Negyedéves jelentés kiegészítő adatokról – Konszolidált tételek
Az egyes sorok a) oszlopában a DMM tábla vonatkozó sorainál leírtaknak megfelelő tartalommal kell jelenteni
a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetre vonatkozó egyedi adatokat, az egyes sorok b) oszlopában a konszolidált
adat és a csoportvezető hitelintézet egyedi adatai közötti különbséget, az egyes sorok c) oszlopában pedig az a) és
b) oszlopok összegét kell jelenteni. A tábla e) oszlopa a DMM tábla c) oszlopával megegyező módon számítandó, míg
a d) oszlopban a Dmmr.-ben meghatározott súlyokat százalékos formában, egy tizedesjegy pontossággal kell
feltüntetni.”
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2018. évi XIII. törvény
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
jogharmonizációs célú módosításáról*

1. §		
Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban:
Infotv.) 38. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendeletben (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet)
a felügyeleti hatóság részére megállapított feladat- és hatásköröket a Magyarország joghatósága alá tartozó jogalanyok
tekintetében az általános adatvédelmi rendeletben, valamint az e fejezetben és a VI. Fejezetben meghatározottak
szerint a Hatóság gyakorolja.”
2. §		
Az Infotv. a következő 75/A. §-sal egészül ki:
„75/A. § A Hatóság az általános adatvédelmi rendelet 83. cikk (2)–(6) bekezdésében foglalt hatásköreit az arányosság
elvének figyelembevételével gyakorolja, különösen azzal, hogy a személyes adatok kezelésére vonatkozó
– jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott – előírások első alkalommal történő
megsértése esetén a jogsértés orvoslása iránt – az általános adatvédelmi rendelet 58. cikkével összhangban –
elsősorban az adatkezelő vagy adatfeldolgozó figyelmeztetésével intézkedik.”
3. §		
Az Infotv. a következő 77/A. §-sal egészül ki:
„77/A. § Az V–VI. Fejezet a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről
és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i
(EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet) végrehajtásához szükséges
rendelkezéseket állapít meg.”
4. §		
Az Infotv.
a)
38. § (2) bekezdésében az „elősegítése” szövegrész helyébe az „elősegítése, továbbá a személyes adatok Európai
Unión belüli szabad áramlásának elősegítése” szöveg,
b)
38. § (3) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (2a)” szöveg, a „szerint” szövegrész helyébe a „szerint
különösen” szöveg,
c)
38. § (4) bekezdésében a „(2) bekezdés szerinti feladatkörében” szövegrész helyébe a „(2) és (2a) bekezdés
szerinti feladatkörében különösen” szöveg
lép.
5. §		
Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.
6. §		
E törvény 1. és 4. §-a az Alaptörvény VI. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. június 20-i ülésnapján fogadta el.
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A pénzügyminiszter 3/2018. (VI. 29.) PM rendelete
a jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet módosításáról
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 30/A. § c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 10. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A jelzáloghitelre vonatkozó tájékoztatás szabályairól szóló 3/2016. (I. 7.) NGM rendelet (a továbbiakban: Jtszr.)
a következő 5. §-sal egészül ki:
„5. § Az 1. melléklet 2. pont 2.5. alpontja a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként
vagy a befektetési alapok teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és
a 2014/17/EU irányelv, továbbá az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 58. cikkének való megfelelést szolgálja.”
2. §		
A Jtszr. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
3. §		
Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
4. §		
Ez a rendelet a pénzügyi eszközökben és pénzügyi ügyletekben referenciamutatóként vagy a befektetési alapok
teljesítményének méréséhez felhasznált indexekről, valamint a 2008/48/EK és a 2014/17/EU irányelv, továbbá
az 596/2014/EU rendelet módosításáról szóló, 2016. június 8-i (EU) 2016/1011 európai parlamenti és tanácsi rendelet
58. cikkének való megfelelést szolgálja.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter

1. melléklet a 3/2018. (VI. 29.) PM rendelethez
1. A Jtszr. 1. melléklet 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. A jelzáloghitellel kapcsolatos adatok:
2.1. felhasználási célok, amelyre a hitel fordítható,
2.2. a jelzáloghitel biztosítékai, adott esetben annak lehetősége, hogy más tagállamban is lehet,
2.3. a hitel lehetséges futamideje,
2.4. a hitelező által kínált jelzáloghitelek típusai, fix kamatozású, referencia-kamatlábhoz kötött vagy
kamatperiódusokban rögzített, a kamatozás jellemzőinek rövid ismertetetése, beleértve a fogyasztót érintő hatásokat;
alkalmazása esetén kamatfelár, kamatváltoztatási vagy kamatfelár-változtatási mutató,
2.5. olyan hitelszerződés esetén, amely a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdésének
3. pontjában meghatározott referenciamutatóra hivatkozik, a referenciamutatók és azok kezelőinek nevei, valamint
következményei a fogyasztóra nézve,
2.6. forinttól eltérő devizanem esetén annak törlesztéskor és adott esetben átváltáskor jelentkező következményei
a fogyasztóra nézve,
2.7. egy reprezentatív példával a hitel teljes összege, a hitel teljes díja, a fogyasztó által fizetendő teljes összeg és
a teljes hiteldíjmutató,
2.8. a hitel teljes díjába bele nem számított további költségek és díjak, ha van ilyen,
2.9. az előtörlesztés lehetősége és annak feltételei,
2.10. a hitelező által kínált törlesztési lehetőségek, beleértve a törlesztőrészletek számát, összegét és a törlesztés
gyakoriságát is,
2.11. a fedezetül szolgáló ingatlan értékelésének szükségessége, ki végezteti el az értékelést, és a fogyasztót ezzel
kapcsolatban milyen költség terheli,
2.12. azok a kapcsolódó szolgáltatások, amelyeket a fogyasztónak igénybe kell vennie a hitel felvételéhez vagy
a meghirdetett feltételek melletti felvételéhez, ha van rá lehetőség, annak feltüntetése, hogy a kapcsolódó
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szolgáltatásokat a hitelezőtől eltérő szolgáltatótól lehet megvenni, illetve a kapcsolódó szolgáltatás külön szerződéses
jogviszony létrejöttéhez kötött-e,
2.13. általános figyelmeztetés a hitelszerződés be nem tartásának lehetséges következményeire,
2.14. a lakáshitelek törlesztéséhez kapcsolódó adókedvezményre és egyéb állami támogatásra vonatkozó általános
tájékoztatás, illetve tájékoztatás arról, hogy hol lehet további felvilágosítást kapni,
2.15. a hitelbírálat időtartama,
2.16. adott esetben, például ha a fogyasztó által fizetett részletek nem eredményezik haladéktalanul a hitelösszeg
törlesztését, hanem a hitelszerződésben vagy ahhoz kapcsolódó megállapodásban meghatározott időszakokban és
feltételek szerint tőkeképzésre fordítják, egyértelmű és tömör tájékoztatás arról, hogy a hitelszerződés feltételeinek
betartása nem eredményezi automatikusan a hitel teljes összegének visszafizetését.”

A pénzügyminiszter 4/2018. (VI. 29.) PM rendelete
a titkos információgyűjtés bírói engedélyhez kötött eszközei alkalmazásának kérelmezésével és
az alkalmazás végrehajtásával kapcsolatos szabályokról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak
feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pont 4. alpontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva,
a 14. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pont 4. alpontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve vezetőjének
titkos információgyűjtéssel összefüggő egyes feladat- és hatáskörei
1. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője a bírói
engedélyhez kötött eszköz alkalmazását törvényben meghatározott feladatai teljesítése érdekében – a Nemzeti Adóés Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) 52. §-ában meghatározott célból, a NAV tv.
59. §-ában meghatározott feltételek fennállása esetén – az e rendeletben foglaltak szerint kérelmezheti a bíróságtól.
2. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője
a)
a rendelkezésre álló adatok alapján dönt a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának szükségességéről,
b)
gondoskodik a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását engedélyező végzés (a továbbiakban:
engedélyező végzés) papír alapon történő megőrzéséről és digitalizálásáról,
c)
ha a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását nem maga hajtja végre, megkeresi a bírói engedélyhez
kötött eszköz alkalmazásának végrehajtására jogosult szervet a végrehajtás iránt,
d)
biztosítja a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazása során megszerzett adatok bizalmasságának
megőrzéséhez szükséges feltételeket és gondoskodik az adatok határidőben történő törléséről.

2. A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának engedélyezése iránti kérelem
3. §		
A NAV tv. 63. § (1) bekezdése szerinti kérelmet a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának tervezett kezdő
időpontja előtt legkésőbb 5 nappal kell előterjeszteni.

3. A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának sürgősségi elrendelése
4. §		
A NAV tv. 65. § (1) bekezdése szerinti esetben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására
feljogosított szervének vezetője az elrendelést követően haladéktalanul megteszi a szükséges intézkedéseket a bírói
engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása iránt, és az elrendeléssel egyidejűleg előterjeszti az utólagos
engedélyezés iránti kérelmet a bíróság részére.
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4. Az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása
5. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője – a 8. és 9. §-ban
foglaltakra is figyelemmel – dönt arról, hogy az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz
a)
alkalmazását az általa vezetett, titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv hajtja végre,
b)
alkalmazásának végrehajtása érdekében a titkos információgyűjtés végrehajtásában való közreműködésre
kijelölt rendőri szerv (a továbbiakban: közreműködő szerv) bevonása szükséges, vagy
c)
alkalmazásának végrehajtáshoz a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló törvény által ilyen szolgáltatások
végzésére kijelölt nemzetbiztonsági szolgálatot (a továbbiakban: nemzetbiztonsági szolgálat) veszi igénybe.
6. §

(1) Ha a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazását a Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására
feljogosított szerve maga hajtja végre, a titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerv vezetője gondoskodik
a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtásához szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosításáról.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője a bírói
engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának a végrehajtása érdekében alkalmazási tervet készít
a)
titkos kutatás esetén, vagy
b)
ha az alkalmazás jellege ezt indokolttá teszi, így különösen, ha a végrehajtás külső szerv vagy személy
bevonásával, külső helyszínre történő behatolással jár.
(3) A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazási terve tartalmazza
a)
a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának indokait, célját,
b)
az eredményes végrehajtáshoz szükséges adatokat, a végrehajtás ütemezését,
c)
a végrehajtás technikai eszköz útján történő rögzítésének szükségességét,
d)
a lelepleződés esetén teendő intézkedéseket,
e)
a beavatkozás eseteinek meghatározását,
f)
az alkalmazás előrelátható költségeit,
g)
a végrehajtásban közreműködő más szervek megjelölését, e szervek közreműködésének igénybevételére – így
különösen a nemzetbiztonsági szolgálat igénybevételére irányuló megkeresésre (a továbbiakban: szolgálati
jegy), a rendelkezésre álló kapacitásra – vonatkozó adatokat.
(4) Több bírói engedélyhez kötött eszköz egyidejű vagy összehangolt alkalmazása esetén egy alkalmazási terv is
készíthető.

7. §

(1) Ha a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtásához közreműködő szerv bevonása szükséges,
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője – a 9. §
(5) bekezdése szerinti tartalommal, az engedélyező végzés másolati példányának egyidejű csatolásával – megkeresi
a közreműködő szervet (a továbbiakban: megkeresés).
(2) A megkeresést két példányban kell elkészíteni, amelyek közül az egyik példány a titkos információgyűjtés
iratanyagának részét képezi, a másik példányt a Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtésre feljogosított
szervének vezetője megküldi a közreműködő szerv részére.

8. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője kizárólag
a nemzetbiztonsági szolgálatot keresi meg a végrehajtás érdekében
a)
küldemény titkos megismerése,
b)
lehallgatás,
c)
információs rendszer titkos megfigyelése
alkalmazása esetén.
(2) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője – a NAV tv. 52. §
e) pontja szerinti célból folytatott titkos információgyűjtés kivételével – a hely titkos megfigyelésének végrehajtása és
a titkos kutatás végrehajtásához szükséges technikai támogatás biztosítása érdekében elsősorban a nemzetbiztonsági
szolgálatot keresi meg.

9. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve a bírói engedélyhez kötött
eszköz alkalmazásának végrehajtása érdekében a nemzetbiztonsági szolgálattal együttműködési megállapodást köt,
amely tartalmazza
a)
a nemzetbiztonsági szolgálat által biztosított technikai eszközök (a továbbiakban: technikai eszköz)
felhasználásának rendjét,
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b)
c)

(2)

(3)

(4)
(5)

a biztosítandó technikai eszköz korlátozott rendelkezésre állása esetére irányadó eljárás rendjét,
mellékletként a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának végrehajtása iránti megkeresések aláírásának
rendjét.
Ha a Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve a bírói engedélyhez
kötött eszköz alkalmazásának végrehajtásához nemzetbiztonsági szolgálatot vesz igénybe, a szolgálati jegyet –
a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – az engedélyező végzés elektronikus másolati példányának egyidejű csatolásával
elektronikus úton terjeszti elő.
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője a szolgálati
jegyet az engedélyező végzés másolati példányának egyidejű csatolásával papír alapon küldi meg, ha a szolgálati
jegy elektronikus úton történő megküldése
a)
elháríthatatlan műszaki akadályba ütközik, vagy
b)
a minősítés szintje miatt nem lehetséges.
A (3) bekezdés a) pontja szerinti akadály elhárulását követően a szolgálati jegyet a (2) bekezdés szerinti elektronikus
úton haladéktalanul meg kell küldeni.
A szolgálati jegy tartalmazza
a)
a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának célját,
b)
a rendelkezésre álló, az alkalmazással érintett személy azonosítására szolgáló adatokat,
c)
az esemény leírását,
d)
a végrehajtáshoz szükséges, azonosításra alkalmas egyéb adatokat,
e)
a végrehajtás tervezett kezdő és befejező időpontját a hónap, a nap és az óra megjelölésével,
f)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve kapcsolattartójának
nevét, elérhetőségét.

10. §		
Az 5. § b) és c) pontja szerinti esetben a végrehajtás további részleteinek meghatározása érdekében a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szerve és a közreműködő szerv, illetve
a nemzetbiztonsági szolgálat – az engedélyező végzésben meghatározott keretek között – egyeztetéseket folytatnak.

5. Az engedélyezett bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának megszüntetése
11. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője a bírói
engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának megszüntetéséről az engedélyező bíróságot – a (2) bekezdés szerinti
tartalommal – tájékoztatja.
(2) A tájékoztatás tartalmazza
a)
az engedélyező végzés iktatószámát,
b)
a megszüntetéssel érintett, bírói engedélyhez kötött eszköz NAV tv. szerinti megjelölését,
c)
az engedélyezett eszköz alkalmazása megszüntetésének okát és jogalapját, valamint
d)
a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának befejező időpontját hónapban, napban és órában
meghatározva.

12. §

(1) A bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának megszüntetését követően a Nemzeti Adó- és Vámhivatal titkos
információgyűjtés folytatására feljogosított szervének vezetője megvizsgálja, hogy az engedélyben szereplő személy
– a NAV tv. 65/C. § (4) bekezdésére figyelemmel – a bírói engedélyhez kötött eszköz alkalmazásának tényéről
tájékoztatható-e, ennek érdekében szükség esetén megkeresi az alkalmazás végrehajtásával érintett szerveket, és
álláspontjuk ismeretében dönt a tájékoztatásról.
(2) Az engedélyben szereplő személy tájékoztatása esetén a tájékoztatás kizárólag az alkalmazott, bírói engedélyhez
kötött eszköz NAV tv. szerinti megnevezését és az érintettel szembeni alkalmazásának tényét tartalmazza.

6. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2018. július 1-jén lép hatályba.
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14. §		
Hatályát veszti a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól
és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.)
PM–IM együttes rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter

A pénzügyminiszter 5/2018. (VI. 29.) PM rendelete
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről,
az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak
az állami adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és
az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára
az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló
20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (8) bekezdés a) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva,
a 2. alcím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. alcím 14. pontjában és
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről,
az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami
adó- és vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet módosítása
1. §		
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről, az automaták
üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adó- és vámhatóság felé
történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet (a továbbiakban: Automata rendelet) 72. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A (4) bekezdéstől eltérően az az automataberendezés, amely kizárólag nyerstejet értékesít, és amely vonatkozásában
az üzemeltető a felügyeleti szolgáltatóval 2018. június 30-ig megkötött szerződéssel rendelkezik vagy rendelkezett, és
amelyről a felügyeleti szolgáltató megállapította, hogy az AFE nem szerelhető be, elavulásáig üzemeltethető.”
2. §		
Az Automata rendelet 72. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) E rendeletnek az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről,
az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adóés vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést
kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység
beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VI. 29.) PM
rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 72. § (5a) bekezdését a Mód2. rendelet hatálybalépésekor
folyamatban lévő jogviszonyokra és eljárásokra is alkalmazni kell.”

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

723

2. Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői
számára az Automata Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló
20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosítása
3. §		
Az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata
Felügyeleti Egység beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet (a továbbiakban:
Támogatási rendelet) 5. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Ha a támogatás összegének egy része felügyeleti szolgáltatási díjra kerül elszámolásra, az ezt dokumentáló
számviteli bizonylat abban az esetben is elfogadható a támogatás elszámolásának alátámasztásaként, ha a bizonylat
a (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követően, de legkésőbb 2018. december 31-ig kerül kiállításra.”
4. §		
A Támogatási rendelet 8. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az AFE értékesítésében és telepítésében való közreműködésért nyújtott támogatási előleggel a felügyeleti
szolgáltató legkésőbb az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő 60. napig elszámol.
Ha a támogatási összeg egy része az 5. § (3) bekezdés b) pontjában meghatározott határidőt követő felügyeleti
szolgáltatás díjára került elszámolásra, az elszámolási határidő az erről szóló, legkésőbb kiállított számviteli bizonylat
kiállításának napján kezdődik és legkésőbb 2019. február 28-áig tart.
(3) A támogatási előleggel való elszámolás elfogadásának feltétele, hogy a felügyeleti szolgáltató megküldi az Ávr.
93. § (3) bekezdése szerinti számlaösszesítőt és a kérelem papír alapon történő benyújtását követően az AFE
üzemeltető részére történő értékesítéséről, az AFE telepítéséről, valamint a felügyeleti szolgáltatás díjáról kibocsátott
számlák hiteles másolatát, a 9. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás adatait, továbbá a 11. § (5a) bekezdése szerinti
esetben a 11. § (5b) bekezdése szerinti „Üzembe helyezési adatlap” hiteles másolatát.”
5. §		
A Támogatási rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az üzemeltető részére nyújtott, 10. § szerinti kedvezmény biztosítását a felügyeleti szolgáltató az üzemeltetővel megkötött
felügyeleti szolgáltatói szerződéssel, az üzemeltető 1. melléklet szerinti nyilatkozatával és az AFE üzemeltető részére történő
értékesítéséről, az AFE telepítéséről, továbbá a felügyeleti szolgáltatás díjáról kiállított számlák hiteles másolatával igazolja.”
6. §		
A Támogatási rendelet 11. §-a a következő (5a) és (5b) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Nem állapítható meg a felügyeleti szolgáltató terhére a támogatás jogosulatlan igénybevétele, ha az AFE telepítése
az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőt megelőzően megkezdődött, azonban
a) a felügyeleti szolgáltató által az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőt megelőzően kiállított „Üzembe helyezési
adatlap”-on feltüntetett műszaki hiba miatt a felügyeleti szolgáltató és az üzemeltető együttműködése ellenére sem
fejeződhetett be az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőre, feltéve, hogy az AFE üzembehelyezési folyamata
legkésőbb 2018. szeptember 30-ig sikeresen befejeződött, vagy
b) az„Üzembe helyezési adatlap”szerint az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőben telepített AFE üzembehelyezési
folyamata az 5. § (3) bekezdés b) pontja szerinti határidőt követő 5 munkanapon belül fejeződött be sikeresen.
(5b) Az (5a) bekezdés alkalmazásában „Üzembe helyezési adatlapnak” minősül a felügyeleti szolgáltató által kiállított
irat, amely tartalmazza az AFE telepítése, üzembe helyezése során fellépő, a telepítést, üzembe helyezést átmenetileg
akadályozó műszaki problémák megnevezését és a felügyeleti szolgáltató és az üzemeltető aláírását.”
7. §		
A Támogatási rendelet „8. Záró rendelkezések” alcíme a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § E rendeletnek az élelmiszer-értékesítést kezelőszemélyzet nélkül végző automaták műszaki követelményeiről,
az automaták üzemeltetéséről és szervizeléséről, valamint az automatákban rögzített adatoknak az állami adóés vámhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 31/2016. (IX. 2.) NGM rendelet és az élelmiszer-értékesítést
kezelőszemélyzet nélkül végző automataberendezések üzemeltetői számára az Automata Felügyeleti Egység
beszerzéséhez nyújtandó támogatásról szóló 20/2017. (VII. 31.) NGM rendelet módosításáról szóló 5/2018. (VI. 29.) PM
rendelettel (a továbbiakban: Mód2. rendelet) megállapított 5. § (7a) bekezdését, 8. § (2) és (3) bekezdését, 11. § (2), (5a) és
(5b) bekezdését a Mód2. rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő jogviszonyokra és eljárásokra is alkalmazni kell.”

3. Záró rendelkezés
8. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Varga Mihály s. k.,
		

pénzügyminiszter
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Horizont Magánnyugdíjpénztár

A pénztár az magánnyugdíjról és magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 70. § (6) és (8) bekezdésében, valamint
a magánnyugdíjpénztárak befektetési és gazdálkodási tevékenységéről szóló 282/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet 21. §-ában foglalt
rendelkezések alapján az alábbi adatokat hozza nyilvánosságra a 2017. évi magánnyugdíjpénztári tevékenységéről.
1. A HORIZONT Magánnyugdíjpénztár működésének kezdő időpontja: 2011. december 1.
Felügyeleti engedély: H-EN-IV-1004/2012. (2012. május 4.); Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételi sorszám: 300., bejegyzési
szám: Fővárosi Törvényszék 11. Pk. 60.416/2012.
(2012. június 18.)

2. A pénztár vezető tisztségviselői 2017. december 31-én:
Az Igazgatótanács tagjai

Az Ellenőrző Bizottság tagjai

Pataki Tamásné (elnök)

Bendó Zoltán (elnök)

Bata Beáta

Dr. Kadlecsek Szilárd

Dr. Csillag Péter

Dr. Kovácsy Zsombor

Dr. Erdős Attila

Ligetvári Róbert

Magyar Lilla

Rédling Anita

Neubauer Andrea
Nógrády Norbert

3. Taglétszám
2017. január 1.

2017. december 31.

Taglétszám (fő)

37,104

36,452

4. A tagdíjbevételek tartalékok közötti megosztása a befizetés százalékában
2015. 1. 1-től
Fedezeti tartalék

Tagdíjak

Működési tevékenység

97,50%

Likviditási tartalék

2,49%

0,01%

5. A pénztár által nyújtott szolgáltatások értéke (változása)

Szolgáltatások típusa

Egyösszegű kifizetés (E Ft)
Életjáradékok (E Ft)

2016

A változás

2017

összege

%-ban

201,486

235,323

33,837

14,38%

0

69

69

100,00%
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6. A pénztár működési költségei és ráfordításai

2016
Működési költség (E Ft)

A változás

2017

összege

%-ban

226,675

233,844

7,169

3.07%

6.04

6.36

0.32

5.03%

Egy főre eső működési költség (átlaglétszám alapján)
(ezer Ft/fő)

7. A pénztár működési költségei

2016

Anyag költség (E Ft)

A változás

2017

összege

%-ban

2,499

3,661

1,162

31.74%

Igénybevett szolgáltatások (E Ft)

63,964

10,955

–53,009

–483,88%

Egyéb anyagjellegű ráfordítás (E Ft)

32,571

82,303

49,732

60.43%

9,195

4,403

–4,792

–108.83%

0

0

0

Egyéb ráfordítások (E Ft)

15,187

2,682

–12,505

–466.26%

Személyi jellegű ráfordítás (E Ft)

63,169

87,603

24,434

27.89%

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítás (E Ft)

40,090

42,237

2,147

5.08%

Értékcsökkenési leírás (E Ft)
Garanciaalap (E Ft)

8. A pénztár vagyonkezelője a Diófa Alapkezelő Zrt. és a Dialóg Alapkezelő Zrt.
9. A Budapest Főváros Kormányhivatal Egészségbiztosítási Főosztálya 2016-ban átfogó ellenőrzést tartott a Horizont
Magánnyugdíjpénztárnál mint foglalkoztatónál. A vizsgálat utóellenőrzése 2017 februárjában történt meg, az ellenőrzés során
feltárt adatbeli kiegészítés megtörtént, bírság nem került megállapításra.
10. A Garanciaalapot a Pénztár nem vette igénybe.
11. A pénztár teljesítménymérésének főbb mutatói
Tartalékok tagdíjbevétele/tartalékok összes bevétele

1.15%

Tartalékok befektetési hozam- és kamatbevételei/tartalékok összes bevétele

97.30%

Bér- és személyi jellegű kiadások/működéssel kapcs. költségek, ráfordítások

37.46%

Igénybevett szolgáltatások kiadásai/működéssel kapcsolatos költségek, ráfordítások

4.68%

Éves átlagos taglétszám

36,770

Egyéni számlák átlagos egyenlege 2017. december 31-én

4,392,637

Egy főre jutó átlagos havi befizetés értéke

447.46

12. Pénztári hozamok, valamint a referenciaindex hozamrátájának alakulása
2007

2008

Pénztár

Piano
klasszikus
portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

Nettó hozamráta (%)

5.59

–6.00

–13.23

–20.33

Bruttó hozamráta (%)

6.64

–5.03

–12.28

–19,40
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2007

2008
Piano
klasszikus
portfólió

Pénztár

Referenciaindex hozamrátája (%)
A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési
portfólió

5.68

–4.19

–10.75

–21.02

418,042,136

8,014,408

122,958,516

335,350,397

7.4

3.5

3.5

3.5

2009
Piano
klasszikus portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

Nettó hozamráta (%)

13.1

17.22

25.91

Bruttó hozamráta (%)

14.05

18.17

26.82

Referenciaindex hozamrátája (%)

13.83

20.10

23.29

13,212,457

147,609,079

482,149,663

5.6

5.6

5.6

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztói ár-növekedés (%)

2010
Piano
klasszikus portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

Nettó hozamráta (%)

5.28

8.74

11.14

Bruttó hozamráta (%)

6.18

9.69

12.03

Referenciaindex hozamrátája (%)

5.88

8.84

12.15

32,733,495

197,231,059

604,996,967

4.7

4.7

4.7

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

2011
Piano
klasszikus portfólió

Nettó hozamráta (%)

3.94

Bruttó hozamráta (%)
Referenciaindex hozamrátája (%)
A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

–0.68

–3.76

4.44

0.03

–2.32

4.26

–0.53

–4.48

2,893,471

13,710,292

58,156,527

4.1

4.1

4.1

2012
Piano
klasszikus portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

Nettó hozamráta (%)

12.33

16.65

14.00

Bruttó hozamráta (%)

13.03

17.40

14.73

Referenciaindex hozamrátája (%)

12.55

17.18

14.36

4,476,696

14,021,376

58,096,448

5

5

5

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)
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2013

Piano
klasszikus portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

Nettó hozamráta (%)

6.87

8.29

7.47

Bruttó hozamráta (%)

7.13

8,52

7.70

Referenciaindex hozamrátája (%)

7.35

8.71

7.33

8,621,091

21,849,694

70,424,626

0.4

0.4

0.4

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár- növekedés (%)

2014
Piano
klasszikus portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

Nettó hozamráta (%)

6.73

10.91

9.81

Bruttó hozamráta (%)

7.10

11.29

10.20

Referenciaindex hozamrátája (%)
A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

6.61

10.83

9.38

12,403,381

32,020,485

85,254,808

–0.9

–0.9

–0.9

2015
Piano
klasszikus portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

Nettó hozamráta (%)

2.71

6.15

7.16

Bruttó hozamráta (%)

2.95

6.40

7.42

Referenciaindex hozamrátája (%)

2.28

5.17

6.12

12,763,770

36,329,999

88,613,081

0.9

0.9

0.9

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

2016
Piano
klasszikus portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

Nettó hozamráta (%)

3.46

8.52

10.19

Bruttó hozamráta (%)

3.69

8.76

10.44

Referenciaindex hozamrátája (%)

2.99

7.78

9.60

12,381,770

41,691,933

93,760,462

1.8

1.8

1.8

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

2017
Piano
klasszikus portfólió

Ritmo
kiegyensúlyozott
portfólió

Tempo
növekedési portfólió

Nettó hozamráta (%)

2.95

8.76

11.56

Bruttó hozamráta (%)

3.18

9.00

11.81

Referenciaindex hozamrátája (%)

2.59

7.90

10.41

11,582,794

48,082,772

100,454,840

2.1

2.1

2.1

A befektetett eszközök fordulónapi záró piaci értéke (E Ft)
Hivatalos fogyasztóiár-növekedés (%)

A bruttó és nettó hozamráták közötti eltérés alapvetően a befektetésekhez kapcsolódó költségekből (vagyonkezelői, letétkezelői
díj) adódik.
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13. A választható portfóliók tárgyévi eszközcsoportonkénti százalékos megoszlása az év elején és végén (%):
Klasszikus portfólió

2017. 01. 01.

2017. 12. 31.

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

10.21%

0,49%

Magyar állampapír; értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar
állam készfizető kezességet vállal

78.62%

78,43%

Magyar vállalati kötvény

0,00%

1,17%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0,00%

0,00%

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

0,00%

0,17%

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

0,00%

0,13%

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve
az ingatlanbefektetési alapot

0,00%

0,00%

Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye

0,00%

0,00%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve az
ingatlanbefektetési alapot

3.23%

3,26%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

7.92%

16,15%

Fedezeti célú Forward Ügyletek

0,02%

0,20%

Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye

0,00%

0,00%

100.00%

100.00%

Kiegyensúlyozott portfólió

Pénzforgalmi számla és befektetési számla

2017. 01. 01.

2017. 12. 31.

3.41%

1,27%

57.18%

60,97%

Magyar vállalati kötvény

0,00%

0,00%

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal

0,00%

0,00%

A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény

7.23%

7,32%

Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott részvény

3.18%

3,62%

Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve
az ingatlanbefektetési alapot

0.00%

0,00%

Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye

8.96%

9,31%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve
az ingatlanbefektetési alapot

12.11%

12,65%

7.85%

4,79%

Magyar állampapír; értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar
állam készfizető kezességet vállal

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél
Fedezeti célú Forward Ügyletek

Növekedési portfólió

Pénzforgalmi számla és befektetési számla
Magyar állampapír; értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért a magyar
állam készfizető kezességet vállal
Magyar vállalati kötvény

0,00%

0,00%

100.00%

100.00%

2017. 01. 01.

2017. 12. 31.

3.38%

1,14%

35.24%

37,91%

0,00%

0,00%

7. szám

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY
Növekedési portfólió

729
2017. 01. 01.

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért külföldi állam készfizető
kezességet vállal
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett
Magyarországon nyilvános forgalomba hozott részvény
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra bevezetett, külföldön kibocsátott,
nyilvánosan forgalomba hozott részvény
Magyarországon bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve
az ingatlanbefektetési alapot

2017. 12. 31.

0,00%

0,00%

13.95%

14,72%

6.3%

7,87%

3.64%

4,40%

Magyarországon bejegyzett ingatlanbefektetési alap befektetési jegye

9.96%

9,57%

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye, ide nem értve
az ingatlanbefektetési alapot

20.85%

21,54%

Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által kibocsátott jelzáloglevél

6.49%

2,68%

Fedezeti célú Forward Ügyletek

0,00%

0,00%

Magyarországon bejegyzett kockázati tőkealap befektetési jegye

0.19%

0,17%

100.00%

100.00%

14. A tárgyévet követő évre vonatkozó, a befektetési politikában meghatározott eszközcsoportonkénti megengedett
minimális és maximális százalékos megoszlás és referenciaindex.
Piano – Klasszikus portfólió
Elvárások, előírások, limitszabályok:
A Piano – Klasszikus portfólió esetében olyan rövid távú, elsősorban pénzpiaci portfóliót kell kialakítani, amely alacsony
veszteségkockázatot és megfelelő likviditást biztosít. A Piano – Klasszikus portfóliónál kerülni kell az olyan befektetési
instrumentumokat, amelyek esetében a termék jellege, futamideje, kockázati szintje, előzménye piacának sajátosságai folytán
a rövid időn belüli, veszteség nélküli likvidálása bizonytalan. A Piano – Klasszikus portfólió esetében fokozott figyelmet kell fordítani
arra, hogy a kötelezettségállomány és a befektetések devizakitettsége összhangban legyen.

A Piano – Klasszikus portfólióra vonatkozó referenciaindex:

2017. január 1-től:
Referencia-portfólió

Kötvények

Részvények

Éven belüli hátralevő
futamidejű hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

Éven túli hátralevő
futamidejű hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

Fejlett piaci
részvények

Referenciaindex

RMAX Index

MAX Index

MSCI World Index

Célérték

67,0%

30,0%

3,0%

2018. január 1-től:
Referencia-portfólió

Kötvények

Részvények

Éven belüli hátralevő
futamidejű hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

Éven túli hátralevő
futamidejű hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok

Fejlett piaci
részvények

Magyar
részvények

Referenciaindex

RMAX Index

MAX Index

MSCI World
Index

BUX Index

Célérték

64,0%

30,0%

4,0%

2,0%
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A Piano – Klasszikus portfólióra vonatkozó stratégiai eszközallokáció és limitszabályok:
2017. január 1-től:
Eszközök

Célértékek

Minimum

Maximum

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar
állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek

57%

43%

71%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények

5%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és
jelzáloglevelek

5%

0%

20%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam
által garantált kötvények

25%

10%

40%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és
jelzáloglevelek

5%

0%

20%

Részvények

3%

0%

5%

Célértékek

Minimum

Maximum

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar
állam által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek

64%

0%

100%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények

0%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és
jelzáloglevelek

0%

0%

20%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam
által garantált kötvények

30%

0%

100%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és
jelzáloglevelek

0%

0%

20%

Részvények

6%

0%

8%

Célértékek

Minimum

Maximum

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

2018. január 1-től:
Eszközök

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

2018. július 1-től:
Eszközök

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam
által garantált kötvények, 6 hónapnál rövidebb bankbetétek

64%

0%

100%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények

0%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és
jelzáloglevelek

0%

0%

20%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar állampapírok, magyar állam
által garantált kötvények

30%

0%

100%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti kötvények és
jelzáloglevelek

0%

0%

20%

Részvények, vagy ilyen típusú befektetéseket tartalmazó befektetési alapok
befektetési jegyei

6%

0%

8%
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Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió
Elvárások, előírások, limitszabályok:
A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólió esetében olyan középtávú, vegyes eszközösszetételű befektetési portfóliót kell kialakítani,
amely mérsékelt kockázatvállalás mellett megfelelő hozamot biztosít. A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfóliónál elsősorban az olyan
befektetési instrumentumokat kell alkalmazni, amelyek hozamelőnye várhatóan a befektetést követő 10 éven belül jelentkezik.
2017. január 1-től:
A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólióra vonatkozó referenciaindex:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Alternatív befektetések

Referenciaindex

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

5%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

65%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

RMAX Index

MAX Index

7%

4% S&P500
Index + 3% FTSE
EUROTOP100 Index

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

6%

BUX Index

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

4%

CECEEUR Index

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok
jegyei

5%

MSCI Emerging

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, kockázati
tőkealapjegyek, árupiaci befektetési jegyek

8%

RMAX Index

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

Részvények

Célérték
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2018. január 1-től:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Részvények

Alternatív befektetések

Célérték

Referenciaindex

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

5%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

RMAX Index

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

60%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

5%

MAX Index

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

7%

7% MSCI World
Index

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

6%

BUX Index

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

4%

CECEEUR Index

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok
jegyei

5%

MSCI Emerging
Index

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, kockázati
tőkealapjegyek, árupiaci befektetési jegyek

8%

RMAX Index

Célérték

Referenciaindex

MAX Index

2018. július 1-től:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

5%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

60%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti
kötvények és jelzáloglevelek

5%

RMAX Index

MAX Index

MAX Index
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Részvények

Alternatív befektetések

733
Célérték

Referenciaindex

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények, ezen
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

7%

7% MSCI World
Index

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

6%

BUX Index

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

4%

CECE Index

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési
alapok jegyei

5%

MSCI Emerging
Index

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, árupiaci
befektetési jegyek , kockázati tőkealapjegyek és egyéb
alternatív befektetési stratégiát megvalósító befektetési
alapok befektetési jegyei (kivéve származtatott ügyletekbe
befektető alapok jegyei)

8%

RMAX Index

A Ritmo – Kiegyensúlyozott portfólióra vonatkozó stratégiai eszközallokáció és limitszabályok:
2017. január 1-től:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Részvények

Alternatív befektetések

Célérték

Minimum

0%

Maximum

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

5%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

65%

50%

80%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti
kötvények és jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

7%

0%

15%

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

6%

0%

15%

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

4%

0%

15%

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok
jegyei

5%

0%

15%

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, kockázati
tőkealapjegyek, árupiaci befektetési jegyek

8%

0%

15%
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2018. január 1-től:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Részvények

Alternatív befektetések

Célérték

Minimum

0%

Maximum

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

5%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

60%

45%

75%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti
kötvények és jelzáloglevelek

5%

0%

15%

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

7%

0%

15%

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

6%

0%

15%

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

4%

0%

15%

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok
jegyei

5%

0%

15%

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, kockázati
tőkealapjegyek, árupiaci befektetési jegyek

8%

0%

15%

Célérték

Minimum

Maximum

2018. július 1-től:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

5%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

60%

45%

75%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar hitelintézeti
kötvények és jelzáloglevelek

5%

0%

15%
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Részvények

Alternatív befektetések

735
Célérték

Minimum

Maximum

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

7%

0%

15%

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

6%

0%

15%

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

4%

0%

15%

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési
alapok jegyei

5%

0%

15%

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei, árupiaci
befektetési jegyek
kockázati tőkealapjegyek és egyéb alternatív befektetési
stratégiát megvalósító befektetési alapok befektetési
jegyei (kivéve származtatott ügyletekbe fektető alapok
befektetési jegyei)

8%

0%

15%

Tempo – Növekedési portfólió
Elvárások, előírások, limitszabályok:
A Tempo – Növekedési portfólió esetében olyan hosszú távú, dinamikus befektetési portfóliót kell kialakítani, amely magasabb
hozam-kockázati profilú eszközök bevonásával, a pénztár által vállalható kockázat mellett, a lehető legmagasabb hozamot
biztosítja. A befektetési portfólió kialakítása és kezelése során a hosszú távú szemlélet melletti hozammaximalizálásra kell törekedni.

2017. január 1-től:
A Tempo – Növekedési portfólióra vonatkozó referenciaindex:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Célérték

Referenciaindex

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

46%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

MAX Index

736
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Célérték

Referenciaindex

12%

7% S&P500
Index + 5% FTSE
EUROTOP100 Index

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

12%

BUX Index

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

8%

CECEEUR Index

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok
jegyei

10%

MSCI Emerging

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei,
származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei,
kockázati tőkealapjegyek, árupiaci befektetési jegyek

12%

RMAX Index

Célérték

Referenciaindex

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

Részvények

Alternatív befektetések

7. szám

2018. január 1-től:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Részvények

Alternatív befektetések

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

41%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

5%

MAX Index

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

12%

12% MSCI World
Index

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

12%

BUX Index

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

8%

CECEEUR Index

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok
jegyei

10%

MSCI Emerging
Index

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei,
származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei,
kockázati tőkealapjegyek, árupiaci befektetési jegyek

12%

RMAX Index

MAX Index
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2018. július 1-től:
Eszközösszetétel

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Részvények

Alternatív befektetések

Célérték

Referenciaindex

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

41%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

5%

MAX Index

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

12%

12% MSCI World
Index

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

12%

BUX Index

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

8%

CECE Index

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési
alapok jegyei

10%

MSCI Emerging
Index

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
Ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei,
származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei,
árupiaci befektetési jegyek, kockázati tőkealapjegyek
és egyéb alternatív befektetési stratégiát megvalósító
befektetési alapok befektetési jegyei

12%

RMAX Index

MAX Index

A Tempo – Növekedési portfólióra vonatkozó stratégiai eszközallokáció és limitszabályok:
2017. január 1-től:
Célérték

Minimum

Maximum

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

738

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Részvények

Alternatív befektetések
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Célérték

Minimum

Maximum

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

46%

32%

60%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

12%

0%

25%

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

12%

0%

25%

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

8%

0%

20%

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok
jegyei

10%

0%

25%

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei,
származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei,
kockázati tőkealapjegyek, árupiaci befektetési jegyek

12%

0%

25%

Célérték

Minimum

Maximum

2018. január 1-től:

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Részvények

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

41%

26%

56%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

5%

0%

15%

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

12%

0%

25%

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

12%

0%

25%

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

8%

0%

20%

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, részvényeket tartalmazó befektetési alapok
jegyei

10%

0%

25%
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739
Célérték

Minimum

Maximum

12%

0%

25%

Célérték

Minimum

Maximum

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények,
6 hónapnál rövidebb bankbetétek

0%

0%

15%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven belüli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

0%

0%

15%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
állampapírok, magyar állam által garantált kötvények

41%

26%

56%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar vállalati
kötvények

0%

0%

10%

Éven túli átlagos hátralévő futamidejű magyar
hitelintézeti kötvények és jelzáloglevelek

5%

0%

15%

Globális fejlett piaci tőzsdékre bevezetett részvények,
ezen részvényeket tartalmazó befektetési alapok jegyei

12%

0%

25%

Hazai tőzsdére bevezetett részvények, ezen részvényeket
tartalmazó befektetési jegyek

12%

0%

25%

Egyéb, közép-európai tőzsdére bevezetett részvények,
ezen részvényeket tartalmazó befektetési jegyek

8%

0%

20%

Egyéb, globális feltörekvő piaci tőzsdékre bevezetett
részvények, ezen részvényeket tartalmazó befektetési
alapok jegyei

10%

0%

25%

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei,
származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei,
árupiaci befektetési jegyek,
kockázati tőkealapjegyek és egyéb alternatív befektetési
stratégiát megvalósító befektetési alapok befektetési
jegyei

12%

0%

25%

Tőkegarantált és tőkevédett befektetési alapok jegyei,
ingatlanba befektető befektetési alapok jegyei,
származtatott ügyletekbe befektető alapok jegyei,
kockázati tőkealapjegyek, árupiaci befektetési jegyek

2018. július 1-től:

Pénzforgalmi számla, befektetési számla

Éven belüli átlagos
hátralevő futamidejű

Éven túli átlagos
hátralevő futamidejű

Részvények

Alternatív befektetések

15. A pénztár teljes vagyonának tárgyévi nyitó és záró értéke piaci értéken:
Megnevezés

Pénztár vagyona (E Ft)

2017. 01. 01.

2017. 12. 31.

148.358.654

160.946.341

A pénztár 2017. évi tevékenységét bemutató adatok megtekinthetők a www.horizontpenztar.hu internetcímen.
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7. szám

A Horizont Magánnyugdíjpénztár 2017. évi éves beszámolója
mérleg és eredménykimutatásának adatai
Mérleg – Eszköz
ezer forint

Megnevezés

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

151 059 053

163 818 576

Befektetett eszközök

10 360

88 292

I. Immateriális javak

7 935

6 275

1. Vagyoni értékű jogok

7 935

6 275

0

0

II. Tárgyi eszközök

2 425

2 017

1. Működtetett ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

2 030

1 988

395

29

0

80 000

2. Szellemi termékek

3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
III. Befektetett pénzügyi eszközök
1. Egyéb tartós részesedések
Forgóeszközök

80 000
151 045 846

163 727 375

I. Készletek

1 989

1 919

1. Anyagok

70

0

2. Áruk
II. Követelések
1. Tagdíjkövetelések
2. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)

1 919

1 919

1 562 728

3 190 078

6

6

2

0

1 562 720

3 190 072

143 249 613

158 264 823

1. Egyéb részesedések

57 551 728

64 297 429

2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

76 086 199

80 581 228

5 278 106

483 337

60 623 913

73 243 623

0

0

10 184 180

6 854 268

9 609 158

13 363 006

5. Egyéb követelések
III. Értékpapírok

2.1. Kötvények
2.2. Kincstárjegyek és más állampapírok
2.3. Befektetési jegyek
2.4. Jelzáloglevél
3. Értékpapírok értékelési különbözete
4. Határidős ügyletek értékelési különbözete
IV. Pénzeszközök
2. Pénztári elszámolási betétszámla
3. Elkülönített betétszámla
4. Rövid lejáratú bankbetétek
5. Devizaszámla
6. Pénzeszközök értékelési különbözete
Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

2 528

23 160

6 231 516

2 270 555

330 139

421 537

2 743 827

1 612 173

0

0

3 178 734

238 837

–21 184

–1 992

2 847

2 909

0

1

2 847

2 908
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Mérleg – Forrás
ezer forint

Megnevezés

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
Saját tőke

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

151 059 053

163 818 576

425 539

480 838

I. Induló tőke

40 000

40 000

1. Működés fedezetének induló tőkéje

40 000

40 000

337 735

422 567

47 804

18 271

0

0

147 876 217

160 297 657

0

0

II. Fedezeti céltartalék

147 834 165

160 137 993

1. Egyéni számlákon

III. Tartalék tőke
IV. Működés tárgyévi eredménye
V. Értékelési tartalék
Céltartalékok
I. Működési céltartalék

147 834 165

160 120 406

1.1. Egyéni számlákon jóváírt szolgáltatási célú bevételekből képzett céltartalék

74 493 714

73 497 983

1.2. Egyéni számlákon jóváírt realizált és nem realizált hozambevételekből képzett
céltartalék

73 340 451

86 622 423

1.2.1. Egyéni számlákon jóváírt realizált hozam

63 750 069

73 239 075

1.2.2. Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

9 590 382

13 383 348

ebből: 1.2.2.1. Időarányosan járó kamat (+)

1 049 716

522 482

43 426

40 015

221 710

–659 017

1.2.2.2.Járó osztalék (+)
1.2.2.3. Devizaárfolyam-változás (+/-)
1.2.2.4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/–)

8 275 530

13 479 868

2. Szolgáltatási tartalékon

0

17 587

2.1. Szolgáltatási tartalékon kimutatott fedezeti céltartalék

0

17 589

2.2. Szolgáltatási tartalékon jóváírt realizált hozambevételek

0

–2

III. Likviditási és kockázati céltartalék

42 046

159 658

1. Likviditási és kockázati célra

41 923

159 461

1.3. Egyéb kockázatokra

41 923

159 461

3

0

120

197

2. Azonosítatlan (függő) befizetések hozamára
3. Likviditási és kockázati portfólió értékelési különbözete
3.1. Időarányosan járó kamat (+)

42

12

3. 4. Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet (+/–)

78

185

IV. Meg nem fizetett tagdíjak céltartaléka

6

6

1. Működési célú tagdíjak tartaléka

0

0

2. Fedezeti célú tagdíjak tartaléka

6

6

3. Likviditási és kockázati célú tagdíjak tartaléka

0

0

2 592 676

2 853 973

Kötelezettségek
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek
II. Rövid lejáratú kötelezettségek
1. Tagokkal szembeni kötelezettségek
2. Kötelezettség áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

0

0

2 592 676

2 853 973

43 106

232 281

7 280

6 261

2 539 432

2 612 255

5. Egyéb azonosítatlan (függő) befizetések

2 858

3 176

5.1. Munkáltatóhoz rendelhető függő befizetések

2 667

2 696

4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
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Megnevezés

5.2. Munkáltatóhoz és taghoz nem rendelhető függő befizetések

7. szám
Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

191

480

Passzív időbeli elhatárolások

164 621

186 108

2. Költségek és ráfordítások időbeli elhatárolása

164 621

186 108

A pénztár eredménykimutatása
Működési tevékenység
adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj
Meg nem fizetett tagdíjak miatt tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

5 059

5 376

561

465

0

5

4 498

4 916

Működési célra kapott támogatás, adomány

250 581

241 869

Pénztári befizetések összesen (=73MA04+73MA05)

255 079

246 785

17 518

5 407

Működési célú bevételek összesen (=73MA06+73MA07)

272 597

252 192

Működéssel kapcsolatos ráfordítások

226 675

233 844

99 034

96 919

2 499

3 661

Igénybe vett szolgáltatások

63 964

10 955

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

55 003

0

0

0

1 524

1 651

Tagdíjbevételek összesen (=73MA01–73MA02+73MA03)

Egyéb bevételek

Anyagjellegű ráfordítások
Anyagköltség

Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (számla alapján)
Könyvvizsgálat díja (számla alapján)
Aktuáriusi díj (számla alapján)

0

1 334

6 503

1 934

934

6 036

Egyéb anyagjellegű ráfordítások

32 571

82 303

Személyi jellegű ráfordítások

63 169

87 603

Bérköltség

45 432

65 954

Állományba tartozó pénztári alkalmazottak munkabére

36 282

47 904

9 150

18 050

Aktuáriusi díj (megbízási díj)

0

600

Szaktanácsadás díja (megbízási díj)

0

0

Szaktanácsadás díja (számla alapján)
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség

Állományba nem tartozók munkadíja

Tagszervezéssel kapcsolatos ügynöki díj (megbízási díj)
Pénztári tisztségviselők tiszteletdíja
Egyéb, állományba nem tartozók munkadíja
Személyi jellegű egyéb kifizetések

0

0

9 150

17 400

0

50

3 270

4 232

14 467

17 417

9 195

4 403

Működéssel kapcsolatos egyéb ráfordítások

55 277

44 919

Felügyelettel kapcsolatos ráfordítások

40 090

42 237

0

0

Bérjárulékok
Értékcsökkenési leírás

Garancia Alappal kapcsolatos ráfordítások
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Megnevezés

743
Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Egyéb ráfordítások

15 187

2 682

Szokásos működési tevékenység eredménye (73MA08-73MA09) (+/–)

45 922

18 348

0

0

1 939

0

0

0

1 939

0

0

0

Nem befektetési célú tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékvesztése, visszaírása
(+/–)
Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek
Tartósan adott kölcsönök, lakáscélú kölcsönök után kapott kamat
Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel
Befektetési jegyek realizált hozama
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

27

16

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

0

0

Időarányosan járó kamat

0

0

Befektetési tevékenység bevételei összesen (=73MA12+...+73MA18)

1 966

16

Értékelési különbözetből képzett működési céltartalék

0

0

Időarányosan járó kamat

0

0

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

84

93

Befektetési tevékenység ráfordítási összesen (=73MA20+...+73MA26)

84

93

1 882

–77

Befektetési tevékenység eredménye (=73MA19–73MA27) (+/–)
Rendkívüli eredmény (=73MA29–73MA30) (+/–)
Működés tárgyévi eredménye (=73MA10+73MA11+73MA28) (+/–)

0

0

47 804

18 271

Szolgáltatások fedezete
adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

196 778

210 497

21 986

18 202

13

206

Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)

174 805

192 501

Szolgáltatási célú egyéb bevételek

160 322

17 996

Egyéni számlán jóváírt szolgáltatási célú bevételek összesen (4+5)

335 127

210 497

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)
Utólag befolyt tagdíjak

Egyéni számlán elszámolt szolgáltatási célú egyéb ráfordítások

160 322

17 996

Kapott kamatok, kamat jellegű bevételek

3 061 555

2 666 468

Pénzügyileg realizált kamat, kamatjellegű bevétel

5 158 377

3 867 175

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapír vételárában lévő kamat (–)

2 096 822

1 200 707

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

2 774 223

3 771 403

Befektetési jegyek realizált hozama

815 086

4 651 872

Kapott osztalékok és részesedések

1 217 975

1 374 465

Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei

1 471 821

397 395

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

6 675 175

3 792 966

–72 453

–527 234

5 348

–3 411

–517 488

–880 727

Időarányosan járó kamat
Járó osztalék
Devizaárfolyam-változásból adódó értékkülönbözet
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Megnevezés

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

7. szám
Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

–375 862

–292 624

141 626

588 103

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

7 259 768

5 204 338

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

6 573 386

4 338 901

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

–686 382

–865 437

Befektetési tevékenység bevételei összesen (10+...+16)

16 015 835

16 654 569

Egyéni számlákat megillető hozambevételek

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)

16 015 835

16 654 569

Egyéni számlákat megillető realizált hozam

9 340 660

12 861 603

Egyéni számlákat megillető értékelési különbözet

6 675 175

3 792 966

929 594

568 544

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)
Befektetési jegyek realizált vesztesége

1 471 189

11 208

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordítása

854 578

985 631

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

348 966

381 380

Vagyonkezelői díjak

289 085

317 725

59 214

63 208

667

447

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (16+...+21)

3 604 327

1 946 763

Egyéni számlákat terhelő befektetéssel kapcsolatos ráfordítások

3 604 327

1 946 761

12 411 508

14 707 806

Egyéni számlákon jóváírható nettó hozam

5 736 333

10 914 842

Egyéni számlákon jóváírható értékelési különbözet

6 675 175

3 792 966

12 586 313

14 900 307

174 805

192 501

Egyéni számlákon jóváírt nettó hozamból

5 736 333

10 914 842

Egyéni számlákon jóváírt értékelési különbözet

6 675 175

3 792 966

–72 453

–527 234

Letétkezelői díjak
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

Befektetési tevékenység eredménye (15–22) (+/–)

Fedezeti céltartalék képzés (6–7+/–23) (–)
Egyéni számlákon a szolgáltatási célú bevételek és ráfordítások különbözetének összegében

Időarányosan járó kamat
Járó osztalék

5 348

–3 411

Devizaárfolyam különbözetekből

–517 488

–880 727

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetből

7 259 768

5 204 338

Szolgáltatási tartalékon jóváírt nettó hozamból

0

–2

Szolgáltatási tartalékon jóváírt értékelési különbözetből

0

0

Likviditási és kockázati fedezet
adatok E Ft-ban

Megnevezés

Tagok által fizetett tagdíj

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

20

22

Meg nem fizetett tagdíjak miatti tartalékképzés (–)

2

2

Utólag befolyt tagdíjak

0

0

Tagdíjbevételek összesen (1–2+3)
Likviditási és kockázati célú egyéb bevételek
Likviditási és kockázati célú egyéb ráfordítások

18

20

355

2

22

2
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Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Kapott (járó) kamatok, kamat jellegű bevételek

571

104

Pénzügyileg realizált kamat, kamat jellegű bevétel

582

117

11

13

147

0

0

0

Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam

92

77

Időarányosan járó kamat

39

–30

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözet

53

107

Nyereségjellegű különbözet (árfolyamnyereség)

53

107

0

0

Hitelviszonyt megtestesítő kamatozó értékpapírok vételárában lévő kamat (–)
Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
nyereségjellegű különbözete (árfolyamnyereség) (+)
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei

Veszteségjellegű különbözet (árfolyamveszteség) (–)
Befektetési tevékenység bevételei összesen (7+...+13)

810

181

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos bevételek

697

181

Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos bevételek

113

0

4

0

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos egyéb ráfordítások

200

265

Vagyonkezelői díjak

157

221

43

44

Tulajdoni részesedést jelentő befektetések és hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
veszteségjellegű különbözete (árfolyamveszteség)

Letétkezelői díjak
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos különböző egyéb ráfordítások

0

0

Befektetési tevékenység ráfordításai összesen (15+...+20)

204

265

Likviditási és kockázati célú pénzeszközök befektetésével kapcsolatos ráfordítások

175

268

29

–3

Befektetési tevékenység eredménye (16–23) (+/–)

Azonosítatlan (függő) befizetések befektetésével kapcsolatos ráfordítások

606

–84

Likviditási és kockázati céltartalék képzés (6+7-8+24) (–)

957

–64

Azonosítatlan (függő) befizetések hozama

84

3

781

–144

Értékelési különbözetből képzett likviditási céltartalék

92

77

Időarányosan járó kamat

39

–30

Egyéb piaci értékítéletből adódó értékkülönbözetek

53

107

Egyéb kockázatokra

Független könyvvizsgálói jelentés
a HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR küldöttközgyűlése részére
Vélemény
Elvégeztük a HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR („a Pénztár”) (1138 Budapest, Váci út 135–139., törzsszám: 20426334) 2017. évi
éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a 2017. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben
az eszközök és források egyező végösszege 163.818.576 ezer Ft, a működés tárgyévi eredménye 18.271 ezer Ft nyereség, a céltartalékok
összege 160.297.657 ezer Ft, és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli
politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.
Véleményünk szerint a mellékelt éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Pénztár 2017. december 31-én fennálló vagyoni és
pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény”).
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A vélemény alapja
Könyvvizsgálatunkat a magyar nemzeti könyvvizsgálati standardokkal összhangban és a könyvvizsgálatra vonatkozó
– Magyarországon hatályos – törvények és egyéb jogszabályok alapján hajtottuk végre. Ezen standardok értelmében fennálló
felelősségünk bővebb leírását jelentésünk A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége szakasza tartalmazza.
Függetlenek vagyunk a Pénztártól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara
a könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzatában, valamint az ezekben nem
rendezett kérdések tekintetében a Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott Könyvvizsgálók Etikai Kódexében (az IESBA
Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.
Meggyőződésünk, hogy az általunk megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt véleményünkhöz.
Egyéb információk: Az üzleti jelentés
Az egyéb információk a HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2017. évi üzleti jelentéséből állnak. A vezetés felelős az üzleti
jelentésnek a számviteli törvény, illetve egyéb más jogszabály vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért.
A független könyvvizsgálói jelentésünk Vélemény szakaszában az éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik az üzleti
jelentésre.
Az éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk az üzleti jelentés átolvasása és ennek
során annak mérlegelése, hogy az üzleti jelentés lényegesen ellentmond-e az éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során
szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy az lényeges hibás állítást tartalmaz. Ha az elvégzett munkánk alapján
arra a következtetésre jutunk, hogy az egyéb információk lényeges hibás állítást tartalmaznak, kötelességünk erről és a hibás állítás
jellegéről jelentést tenni.
A számviteli törvény alapján a mi felelősségünk továbbá annak megítélése, hogy az üzleti jelentés a számviteli törvény és a 222/2000.
(XII. 19.) a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet
vonatkozó előírásaival összhangban van-e, és erről, valamint az üzleti jelentés és az éves beszámoló összhangjáról vélemény
nyilvánítása.
Véleményünk szerint a HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2017. évi üzleti jelentése minden lényeges vonatkozásban összhangban
van a HORIZONT MAGÁNNYUGDÍJPÉNZTÁR 2017. évi éves beszámolójával és a számviteli törvény, valamint a 222/2000. (XII. 19.)
a magánnyugdíjpénztárak beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló kormányrendelet vonatkozó
előírásaival. Az üzleti jelentésben más jellegű lényeges ellentmondás vagy lényeges hibás állítás sem jutott a tudomásunkra, így
e tekintetben nincs jelentenivalónk.
A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az éves beszámolóért
A vezetés felelős az éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének
megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon
az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes éves beszámoló elkészítése.
Az éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Pénztárnak a vállalkozás folytatására való képességét
és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel
a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből
kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység
folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.
Az irányítással megbízott személyek felelősek a Pénztár pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.
A könyvvizsgáló éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége
A könyvvizsgálat során célunk kellő bizonyosságot szerezni arról, hogy az éves beszámoló egésze nem tartalmaz akár csalásból,
akár hibából eredő lényeges hibás állítást, valamint az, hogy ennek alapján a véleményünket tartalmazó független könyvvizsgálói
jelentést bocsássunk ki. A kellő bizonyosság magas fokú bizonyosság, de nem garancia arra, hogy a Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati
Standardokkal összhangban elvégzett könyvvizsgálat mindig feltárja az egyébként létező lényeges hibás állítást. A hibás állítások
eredhetnek csalásból vagy hibából, és lényegesnek minősülnek, ha észszerű lehet az a várakozás, hogy ezek önmagukban vagy
együttesen befolyásolhatják a felhasználók adott éves beszámoló alapján meghozott gazdasági döntéseit.
A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai
szkepticizmust tartunk fenn.
Továbbá:
– Azonosítjuk és felmérjük az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak a kockázatait,
kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és
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megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás
állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást,
hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
– Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati
eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Pénztár belső
kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítsunk.
– É rtékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és
kapcsolódó közzétételek észszerűségét.
– Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló éves
beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges
bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel
a Pénztár vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges
bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívunk a figyelmet az éves beszámolóban lévő
kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket.
Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak.
Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Pénztár nem tudja a vállalkozást folytatni.
– Értékeljük az éves beszámoló átfogó bemutatását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett
közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események
valós bemutatása.
– Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk – egyéb kérdések mellett – a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és
ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Pénztár által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk
során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.
Budapest, 2018. május 29.
Hatosné Jáborcsik Éva
ügyvezető
Jáborcsik és Társa Kft.
1042 Budapest, József A. u. 32–34. B. lph. I/3.
könyvvizsgáló kamarai nyilvántartási szám: 001938

Hatosné Jáborcsik Éva
kamarai tag könyvvizsgáló
kamarai tagsági szám: 005925
Ept-005925/05.

Jelen könyvvizsgálói jelentést megfelelően aláírva, papír alapon is kibocsátottuk.
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozatai

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság jogszerű létrejöttéről és tagságáról

HATÁROZAT
A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség (székhely: 1087 Budapest, Könyves Kálmán krt. 54–60.;
képviseletre jogosult személy: Dávid Ilona), a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete (székhely: 1087
Budapest, Kerepesi út 3.; képviseletre jogosult személy: Buzásné Putz Erzsébet), a Vasutasok Szakszervezete
(székhely: 1023 Budapest, Ürömi út 8.; képviseletre jogosult személy: Meleg János) valamint a Vasúti Dolgozók
Szabad Szakszervezete Szolidaritás (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A; képviseletre jogosult személy:
Halasi Zoltán) által a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapítása tárgyában benyújtott
NGM/4398/2017 iktatószámú kérelemnek az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (továbbiakban: ÁRMB) helyt
ad. Megállapítja, hogy
a)
Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban: Vasútiszállítási ALÁPB) a TEÁOR ’08 szerinti
491 Helyközi vasúti személyszállítás, 4910 Helyközi vasúti személyszállítás, 492 Vasúti áruszállítás, 4920 Vasúti
áruszállítás megnevezésű ágazatokban jogszerűen létrejött;
b)
a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet megfelel
a Vasútiszállítási ALÁPB-ben való tagság feltételeinek;
c)
a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete mint ágazati szakszervezet megfelel a Vasútiszállítási
ALÁPB-ben való tagság feltételeinek;
d)
a Vasutasok Szakszervezete mint ágazati szakszervezet megfelel a Vasútiszállítási ALÁPB-ben való tagság
feltételeinek;
e)
a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás mint ágazati szakszervezet megfelel
a Vasútiszállítási ALÁPB-ben való tagság feltételeinek.
Jelen határozat jogerőre emelkedésének napjával a Vasútiszállítási ALÁPB megalakulásának, valamint
az abban való részvétel feltételeinek megállapítása tárgyában hozott, 00330-1/2014-4000 ÁRMB iktatószámú
határozatot az ÁRMB hatályon kívül helyezi.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. A Vasútiszállítási ALÁPB az ÁRMB jelen határozata
jogerőre emelkedésének napján jön létre.
Jelen határozat az ÁRMB által az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdés a) pontja szerint hozott
ismételten megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján hatályát veszti.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét
a határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül keresettel élhet a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481).
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezik.
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INDOKOLÁS
A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vasutasok
Szakszervezete, valamint a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás 2017. január 24-én a Vasútiszállítási
ALÁPB létrejöttének megállapítása tárgyában kérelmet nyújtott be az ÁRMB részére.
Mivel az ÁRMB 2016. november 29-én határozatképtelen állapotba került, az ÁRMB elnöke 2017. február 3-án kelt és
NGM/4398-1/2017 iktatószám alatti levélben e tény bekövetkezéséről tájékoztatta az érintett kérelmező szervezeteket.
Az ÁRMB 2017. május 30-án NGM/18952/2017 iktatószámú levelében a munkáltatók és szakágazatok éves nettó
árbevételével kapcsolatos adatok megszerzése érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordult az állami
adóhatósághoz, amely adatokat 2017. június 27-én 5168954598 iktatószámú levelében az ÁRMB részére megküldte.
Az ÁRMB határozatképességének visszaállítását követően első ülését 2017. szeptember 15-én tartotta. A Munkaügyi
Kapcsolatok Információs Rendszer elektronikus felület tényleges működése 2017. november 10-én állt helyre.
2017. október 11-én az ÁRMB NGM/5482-1/217, NGM/5482-2/2017; NGM/5482-2/2017 és NGM/5482-4/2017
iktatószámú végzéseivel a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetséget, a Mérnökök és Technikusok Szabad
Szakszervezetét, a Vasutasok Szakszervezetét valamint a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritást
adatszolgáltatásra hívta fel, mely adatszolgáltatási kötelezettséget maradéktalanul teljesítettek.
A hatóság a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás 2017. november 14. napján az ÁRMB elnökéhez
eljuttatott elektronikus levélben előterjesztett kérelme alapján tudomást szerzett arról, hogy az ÁRMB – e munkavállalói
érdekképviseleti szervezetet adatszolgáltatásra felhívó NGM/4398-2/2017 iktatószám alatti – végzésében
megjelölt kód és jelszó a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz tartozik. A Munkaügyi
Kapcsolatok Információs Rendszer üzemeltetőjének tájékoztatás alapján fény derült arra, hogy a Vasúti Dolgozók
Szabad Szakszervezete Szolidaritást adatszolgáltatásra felhívó végzésben a rendszer hibájából eredően tévedésből
a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottságban résztvevő Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó
Ipartestületének (NIT Hungary) kódja és jelszava került feltüntetésre, melyeket az ÁRMB NGM/47647-4/2015
iktatószám alatti adatszolgáltatásra felhívó végzése tartalmazott.
Erre tekintettel az ÁRMB megállapította, hogy a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás számára
az NGM/4398-2/2017 iktatószám alatti adatszolgáltatásra felhívó végzésben meghatározott kód és jelszó kijavítása
vált szükségessé. Mindezek alapján az ÁRMB kijavította az NGM/4398-4/2017 iktatószám alatti 2017. november
28. napján kelt adatszolgáltatásra felhívó végzésben meghatározott kódot és jelszót.
A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vasutasok
Szakszervezete valamint a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás által benyújtott kérelem az alábbiak
figyelembevételével alapos.
Az ÁPBtv. 5. §-a alapján ágazati párbeszéd bizottságot – a 8. §-ban szereplő kivétellel – a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek
megfelelő, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak
létre. Az ÁRMB-nek ennek megfelelően először azt kellett megvizsgálnia, hogy a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési
Szövetség, a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete, a Vasutasok Szakszervezete, valamint a Vasúti Dolgozók
Szabad Szakszervezete Szolidaritás megfelel-e az ÁPBtv. 6–7. §-ában meghatározott kritériumoknak.
a)
A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételnek, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv.
6. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek, mivel
Alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete,
továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és munkáltatókból álló tagsággal rendelkezik.
A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség elektronikus adatszolgáltatása keretében 21 tag munkáltatót
nevezett meg, melyből az ÁRMB 5 munkáltató tagságát vette figyelembe tekintettel arra, hogy a Vasútiszállítási
ALÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag a TEÁOR’08 szerinti 491 Helyközi vasúti személyszállítás, 4910
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Helyközi vasúti személyszállítás, 492 Vasúti áruszállítás, 4920 Vasúti áruszállítás szakágazatokba (a továbbiakban
együtt: ágazat) főtevékenysége szerinti munkáltatók számíthatók be. A Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési
Szövetség adott ágazatba főtevékenysége szerint besorolt 5 tagja foglalkoztatja az ágazatban munkaviszonyban
álló munkavállalók létszámának 96,8%-át. Ezzel a Magyar Vasúti, Vízi és Légiközlekedési Szövetség megfelel
az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontjának ba) alpontjában foglalt feltételeknek, amely szerint az ágazati
szintű szociális párbeszédben az a munkáltatói érdekképviselet vehet részt, amelynek tagjai foglalkoztatják
az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók legalább öt százalékát.
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételnek, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési
jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés
a) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek, mivel Alapszabályában szereplő
elsődleges célja a munkavállalók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá tevékenységét ágazati szinten
szervezi, és munkavállalókból, illetve szakszervezetekből álló tagsággal rendelkezik.
A Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete elektronikus adatszolgáltatása keretében 12 tag
alapszervezetet nevezett meg, melyből az ÁRMB 9 munkáltatónál működő 12 alapszervezetet vett figyelembe
tekintettel arra, hogy a Vasútiszállítási ALÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag az ágazatba
főtevékenysége szerint besorolt munkáltatóknál működő munkahelyi szintű szakszervezetek számíthatóak
be. Az ezen 9 munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok száma az ágazatban
munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 11,3%-át teszi ki.
Ezzel a Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának
ab) alpontjában foglalt feltételeknek, amely szerint az ágazati szintű szociális párbeszédben az a munkavállalói
érdekképviselet vehet részt, amely legalább három munkáltatónál képviseletére jogosult szervezet működtet,
illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, és az érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban
állók létszámának tíz százalékát.
A Vasutasok Szakszervezete megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek, miszerint
az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési jogról szóló
törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában,
továbbá 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek, mivel Alapszabályában szereplő elsődleges
célja a munkavállalók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és
munkavállalókból, illetve szakszervezetekből álló tagsággal rendelkezik.
A Vasutasok Szakszervezete elektronikus adatszolgáltatása keretében 5 tag alapszervezetet nevezett
meg, melyből az ÁRMB 4 munkáltatónál működő 4 alapszervezetet vett figyelembe tekintettel arra, hogy
a Vasútiszállítási ALÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag az ágazatba főtevékenysége szerint besorolt
munkáltatóknál működő munkahelyi szintű szakszervezetek számíthatóak be. Az ezen 4 munkáltatónál
munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok száma az ágazatban munkaviszonyban álló
munkavállalók létszámának 20,2%-át teszi ki.
Ezzel a Vasutasok Szakszervezete megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának ab) alpontjában foglalt
feltételeknek, amely szerint az ágazati szintű szociális párbeszédben az a munkavállalói érdekképviselet
vehet részt, amely legalább három munkáltatónál képviseletére jogosult szervezet működtet, illetőleg
tisztségviselővel rendelkezik, és az érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban állók
létszámának tíz százalékát.
A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételnek, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési
jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés
a) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek, mivel Alapszabályában szereplő
elsődleges célja a munkavállalók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá tevékenységét ágazati szinten
szervezi, és munkavállalókból, illetve szakszervezetekből álló tagsággal rendelkezik.
A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás elektronikus adatszolgáltatása keretében 5 tag
alapszervezetet nevezett meg, melyből az ÁRMB 4 munkáltatónál működő 4 alapszervezetet vett figyelembe
tekintettel arra, hogy a Vasútiszállítási ALÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag az ágazatba
főtevékenysége szerint besorolt munkáltatóknál működő munkahelyi szintű szakszervezetek számíthatóak
be. Az ezen 4 munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok száma az ágazatban
munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 19,5%-át teszi ki.
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Ezzel a Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete Szolidaritás megfelel az ÁPBtv. 7.§ (1) bekezdés a) pontjának
ab) alpontjában foglalt feltételeknek, amely szerint az ágazati szintű szociális párbeszédben az a munkavállalói
érdekképviselet vehet részt, amely legalább három munkáltatónál képviseletére jogosult szervezet működtet,
illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, és az érdekképviseleti tagok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban
állók létszámának tíz százalékát.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2018. január 31. napján tartott ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdés a) pontján, továbbá 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul.
Az ÁRMB a határozat jogerőre emelkedésének, valamint a Vasútiszállítási ALÁPB létrejöttének időpontjáról
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 73/A. § (3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 9. § (9) bekezdése alapján nyújtott tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, a 77. § (1) és
(2) bekezdésén, valamint a 157. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. február 22.
		

Dr. Petrovics Zoltán

		

ÁRMB elnök

***

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttéről és tagságáról

HATÁROZAT
A Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség (székhely: 1012 Budapest, Kuny Domonkos u. 13–15.,
képviseletre jogosult személy: Vadnai Gábor), a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége (székhely:
1135 Budapest, Csata u. 25. I/8., képviseletre jogosult személy: Klujber Dénes) valamint a Vasas Szakszervezeti
Szövetség (székhely: 1086 Budapest, Magdolna u. 5–7., képviseletre jogosult személy: Balogh Béla) által a Gépipari
Ágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapítása tárgyában benyújtott NGM/5482/2017 iktatószámú
kérelmének az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság helyt ad. Megállapítja, hogy
a)
a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban: Gépipari ÁPB) a TEÁOR ’08 szerinti 25 Fémfeldolgozási
termék gyártása, 27 Villamos berendezés gyártása, 28 Gép, gépi berendezés gyártása, 29 Közúti jármű gyártása,
30 Egyéb jármű gyártása, 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, 7112 Mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás,
7120 Műszaki vizsgálat, elemzés, 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés, 7490 M.n.s. egyéb
szakmai, tudományos, műszaki tevékenység megnevezésű ágazatban jogszerűen létrejött;
b)
a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség mint a munkáltatói érdekképviseletet megillető
jogosultságokkal rendelkező munkáltató megfelel a Gépipari ÁPB-ben való tagság feltételeinek;
c)
a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége mint munkáltatói érdekképviselet megfelel
a Gépipari ÁPB-ben való tagság feltételeinek;
d)
a Vasas Szakszervezeti Szövetség mint ágazati szakszervezet megfelel a Gépipari ÁPB-ben való tagság
feltételeinek.
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A LIGA Vas és Fémipari Szövetség (székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 27/A) az Ágazati Részvételt
Megállapító Bizottság (továbbiakban: ÁRMB) részére a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő
csatlakozás megállapítása tárgyában benyújtott NGM/6729/2017 iktatószámú kérelme alapján indult eljárást
megszünteti.
Jelen határozat jogerőre emelkedésének napjával a Gépipari ÁPB megalakulásának, valamint az abban való
részvétel feltételeinek megállapítása tárgyában hozott, ÁRMB/220-3/17-8 (2011) iktatószámú határozatot
az ÁRMB hatályon kívül helyezi.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. A Gépipari ÁPB az ÁRMB jelen határozata jogerőre
emelkedésének napján jön létre.
Jelen határozat az ÁRMB által az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdés a) pontja szerint hozott
ismételten megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján hatályát veszti.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét
a határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül keresettel élhet a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481).
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezik.

INDOKOLÁS
A Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége, valamint
a Vasas Szakszervezeti Szövetség 2017. január 30-án a Gépipari ÁPB létrejöttének, továbbá az abban való részvétel
feltételeinek való megfelelés, valamint a résztvevő érdekképviseleteket megillető jogosultságok megállapítása
tárgyában kérelmet nyújtott be az ÁRMB részére.
Mivel az ÁRMB 2016. november 29-én határozatképtelen állapotba került, az ÁRMB elnöke 2017. február 3-án kelt és
NGM65482-1/2017 iktatószám alatti levelében e tény bekövetkeztéről tájékoztatta az érintett kérelmező szervezeteket.
Az ÁRMB határozatképességének visszaállítását követően első ülését 2017. szeptember 15-én tartotta. A Munkaügyi
Kapcsolatok Információs Rendszer elektronikus felület tényleges működése 2017. november 10-én állt helyre.
2017. október 11-én az ÁRMB NGM/5482-3/2017, NGM/5482-2/2017 és NGM/5842-4 iktatószámú végzéseivel
a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetséget, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetségét
valamint a Vasas Szakszervezeti Szövetséget adatszolgáltatásra hívta fel, mely adatszolgáltatási kötelezettséget
maradéktalanul teljesítettek.
Az ÁRMB 2017. május 30-án NGM/18952/2017 iktatószámú levelében a munkáltatók és szakágazatok éves nettó
árbevételével kapcsolatos adatok megszerzése érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordult az állami
adóhatósághoz, amely adatokat 2017. június 27-én 5168954598 iktatószámú levelében az ÁRMB részére megküldte.
A Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége,
valamint a Vasas Szakszervezeti Szövetség által benyújtott kérelem az alábbiak figyelembevételével alapos.
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Az ÁPBtv. 5. §-a alapján ágazati párbeszéd bizottságot – a 8. §-ban szereplő kivétellel – a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek
megfelelő, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak
létre. Az ÁRMB-nek ennek megfelelően azt kellett megvizsgálnia, hogy a Magyar Gépipari és Energetikai Országos
Szövetség, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége, valamint a Vasas Szakszervezeti Szövetség
megfelel-e az ÁPBtv. 6–7. §-ában meghatározott kritériumoknak.
a)
A Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételének, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv.
6. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek, mivel
Alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete,
továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és munkáltatókból álló tagsággal rendelkezik.
A Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség elektronikus adatszolgáltatása keretében 129 tag
munkáltatót nevezett meg, melyből az ÁRMB 89 munkáltató tagságát vette figyelembe tekintettel arra, hogy
a Gépipari ÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag a TEÁOR’08 szerinti 25 Fémfeldolgozási termék
gyártása, 27 Villamos berendezés gyártása, 28 Gép, gépi berendezés gyártása, 29 Közúti jármű gyártása, 30 Egyéb
jármű gyártása, 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, ágazatokban, illetve a 7112 Mérnöki tevékenység,
műszaki tanácsadás, 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés, 7219 Egyéb természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés,
7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység szakágazatokba (a továbbiakban együtt: ágazat)
főtevékenysége szerint besorolt munkáltatók számíthatóak be. A MAGEOSZ adott ágazatba főtevékenysége
szerint besorolt 89 tagja foglalkoztatja az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 2,0 %-át.
Ezzel a MAGEOSZ megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában foglalt feltételnek, amely
szerint az ágazati szintű szociális párbeszédben való részvételhez az érdekképviseletnek vagy tagszervezeteinek
legalább negyven, az ágazatba főtevékenysége alapján besorolt tag munkáltatóval kell rendelkeznie.
b)
A Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott
feltételének, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség
az egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv.
6. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek, mivel
Alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete,
továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és munkáltatókból álló tagsággal rendelkezik.
A Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége az ÁRMB 80 munkáltató tagságát vette figyelembe
tekintettel arra, hogy a Gépipari ÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag a TEÁOR’08 szerinti
25 Fémfeldolgozási termék gyártása, 27 Villamos berendezés gyártása, 28 Gép, gépi berendezés gyártása, 29 Közúti
jármű gyártása, 30 Egyéb jármű gyártása, 33 Ipari gép, berendezés, eszköz javítása, ágazatokban, illetve a 7112 Mérnöki
tevékenység, műszaki tanácsadás, 7120 Műszaki vizsgálat, elemzés, 7219 Egyéb természettudományi, műszaki
kutatás, fejlesztés, 7490 M.n.s. egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység szakágazatokba (a továbbiakban
együtt: ágazat) főtevékenysége szerint besorolt munkáltatók számíthatóak be. A Magyar Járműalkatrészgyártók
Országos Szövetsége az adott ágazatba főtevékenysége szerint besorolt 80 tagja foglalkoztatja az ágazatban
munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 4,0%-át. Ezzel a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos
Szövetsége megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában foglalt feltételnek, amely szerint
az ágazati szintű szociális párbeszédben való részvételhez az érdekképviseletnek vagy tagszervezeteinek
legalább negyven, az ágazatba főtevékenysége alapján besorolt tag munkáltatóval kell rendelkeznie.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételének,
miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési jogról
szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés
a) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek, mivel Alapszabályában szereplő
elsődleges célja a munkavállalók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá tevékenységét ágazati szinten
szervezi, és munkavállalókból, illetve szakszervezetekből álló tagsággal rendelkezik.
c)
A Vasas Szakszervezeti Szövetség az elektronikus adatszolgáltatása keretében 151 alapszervezetet nevezett meg,
melyből az ÁRMB 85 munkáltatónál működő 85 alapszervezetet vett figyelembe tekintettel arra, hogy a Gépipari
ÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag az ágazatba főtevékenysége szerint besorolt munkáltatóknál
működő munkahelyi szintű szakszervezetek számíthatóak be. Az ezen 85 munkáltatónál munkaviszonyban
foglalkoztatott érdekképviseleti tagok száma az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának
2,0%-át teszi ki. Ezzel a Vasas Szakszervezete megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában
foglalt feltételnek, amely az ágazati szintű párbeszédben való részvétel megállapításához az adott ágazatban
legalább tíz munkáltatónál történő szakszervezeti működés mellett egy százalékos küszöbértéket határoz meg.
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Az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerint fentieken túlmenően a Gépipari ÁPB tagja olyan ágazati érdekképviselet
lehet, amely e tevékenységét legalább két éve folytatja. A Fővárosi Törvényszék nyilvántartása szerint a Magyar
Gépipari és Energetikai Országos Szövetség 1991. január 21. óta, a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos
Szövetsége 1993. április 21. óta, a Vasas Szakszervezeti Szövetség 1989. december 18. óta működik, így az ÁPBtv.
hivatkozott, legalább két éves működést előíró rendelkezése mindhárom érdekképviselet esetében teljesült.
Fentiekre tekintettel a Magyar Gépipari és Energetikai Országos Szövetség, valamint a Magyar Járműalkatrészgyártók
Országos Szövetsége mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, a Vasas Szakszervezeti Szövetség mint ágazati
szakszervezet megfelel a Gépipari ÁPB-ben való tagság feltételeinek, és azonos ágazatba tartoznak. Ennek
megfelelően az ÁPBtv. fent hivatkozott 5. §-a alapján az ÁRMB megállapította, hogy a Gépipari ÁPB a Magyar Gépipari
és Energetikai Országos Szövetség, Magyar Járműalkatrészgyártók Országos Szövetsége és a Vasas Szakszervezeti
Szövetség részvételével jogszerűen létrejött.
Az ÁRMB 2017. október 26-án az NGM/6729-2/2017 iktatószámú végzésében és a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 33/B. §-a alapján egyesítette
a LIGA Vas- és Fémipari Szövetség csatlakozási kérelmét az ÁRMB-hez 2017. február 2-án érkezett Gépipari ÁPB
létrejöttének megállapítása tárgyában benyújtott kérelemmel.
Az ÁRMB 2017. október 26-án felhívta kérelmezőt az ágazati párbeszéd bizottságokról, valamint a középszintű szociális
párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet
1 mellékletének 2. pontja szerinti elektronikus adatszolgáltatásra, mely végzés NGM/6729-2/2017 iktatószám alatt
került megküldésre a LIGA Vas- és Fémipari Szövetség részére.
A kérelmező az adatszolgáltatást elektronikus úton, a minisztérium honlapján biztosított internetes felületen teljesíti.
Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidő 30 nap.
A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség az adatszolgáltatásra nyitva álló határidő alatt nem szolgáltatott adatot.
Kötél Zoltán elnök, a LIGA Vas- és Fémipari Szövetség képviselője 2017. november 23-án, az ÁRMB elektronikus
levelezési címére érkezett NGM/6729-3/2017 iktatószámú levelében tájékoztatta az ÁRMB-t a kérelmező szervezetnél
bekövetkező negatív változásokról, és kérelmezte a Gépipari Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozási
kérelmének visszavonását. A kérelem elbírálására az ÁRMB soron következő, 2017. december 13-i ülésén került sor.
A Ket. 31. § (1) bekezdés c) pontja értelmében a hatóság az eljárás megszünteti, ha az eljárás kérelemre indult és
az ügyfél kérelmét visszavonta.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2017. december 13. napján tartott ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul.
Az ÁRMB a határozat jogerőre emelkedésének, valamint a Gépipari ÁPB létrejöttének időpontjáról a közigazgatási
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. §
(3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 9. § (9) bekezdése alapján nyújtott tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, továbbá a közigazgatási perrendtartásáról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, a 77. § (1) és
(2) bekezdésén, valamint a 157. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. január 31.
		

Dr. Petrovics Zoltán

		

ÁRMB elnök

***

756

NEMZETGAZDASÁGI KÖZLÖNY

7. szám

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság létrejöttéről és tagságáról

HATÁROZAT
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség (székhely: 1141 Budapest, Cinkotai út 73/A, képviseletre jogosult
személy: Kéry Ferenc), a Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége (székhely: 1077
Budapest, Wesselényi u. 16., képviseletre jogosult személy: Laufer Tamás), valamint a Vasas Szakszervezeti Szövetség
(székhely: 1086 Budapest, Magdolna u. 5–7., képviseletre jogosult személy: Balogh Béla) és a Hírközlési Média és
Távközlési Szakszervezeti Szövetség (székhely: 1078 Budapest, Murányi u. 1., képviseletre jogosult személy: Lázár
András) által az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság létrejöttének megállapítása
tárgyában benyújtott NGM/15157/2017 iktatószámú kérelmének az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság helyt
ad. Megállapítja, hogy
a)
az Információtechnológia, Kommunikáció Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban: Információtechnológia,
Kommunikáció PB) a TEÁOR ’08 szerinti 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 5813 Napilapkiadás,
5814 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása, 60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás, 61 Távközlés, 62 Információtechnológiai szolgáltatás, 63 Információs szolgáltatás, 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása,
9521 Szórakoztatóelektronikai cikk javítása megnevezésű ágazatban jogszerűen létrejött;
b)
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség mint a munkáltatói érdekképviseletet megillető jogosultságokkal
rendelkező munkáltató megfelel az Információtechnológia, Kommunikáció PB-ben való tagság
feltételeinek;
c)
az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége mint munkáltatói érdekképviselet
megfelel az Információtechnológia, Kommunikáció PB-ben való tagság feltételeinek;
d)
a Vasas Szakszervezeti Szövetség mint ágazati szakszervezet megfelel az Információtechnológia,
Kommunikáció PB-ben való tagság feltételeinek;
e)
Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezeti Szövetség mint ágazati szakszervezeti szövetség nem felel
meg az Információtechnológia, Kommunikáció PB-ben való tagság feltételeinek.
Jelen határozat jogerőre emelkedésének napjával az Információtechnológia, Kommunikáció PB
megalakulásának, valamint az abban való részvétel feltételeinek megállapítása tárgyában hozott,
ÁRMB/0001-1/2012-4000/5323 iktatószámú határozatot az ÁRMB hatályon kívül helyezi.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. Az Információtechnológia, Kommunikáció PB
az ÁRMB jelen határozata jogerőre emelkedésének napján jön létre.
Jelen határozat az ÁRMB által az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdés a) pontja szerint hozott
ismételten megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján hatályát veszti.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét
a határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül keresettel élhet a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481).
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezik.
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INDOKOLÁS
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége,
valamint a Vasas Szakszervezeti Szövetség és Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezeti Szövetség 2017. április
18-án az Információtechnológia, Kommunikáció PB létrejöttének, továbbá az abban való részvétel feltételeinek való
megfelelés, valamint a résztvevő érdekképviseleteket megillető jogosultságok megállapítása tárgyában kérelmet
nyújtott be az ÁRMB részére.
Mivel az ÁRMB 2016. november 29-én határozatképtelen állapotba került, az ÁRMB elnöke 2017. április 27-én
kelt és NGM/15157-1/2017 iktatószám alatti levelében e tény bekövetkeztéről tájékoztatta az érintett kérelmező
szervezeteket.
Az ÁRMB határozatképességének visszaállítását követően első ülését 2017. szeptember 15-én tartotta. A Munkaügyi
Kapcsolatok Információs Rendszer elektronikus felület tényleges működése 2017. november 10-én állt helyre.
2017. október 11-én az ÁRMB NGM/15157-2/2017, NGM/15157-3/2017, NGM/15157-4 és NGM/15157-562017
iktatószámú végzéseivel a Magyar Kábelkommunikációs Szövetséget, Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetségét, a Vasas Szakszervezeti Szövetséget és a Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezeti
Szövetséget adatszolgáltatásra hívta fel, mely adatszolgáltatási kötelezettséget maradéktalanul teljesítettek.
Az ÁRMB 2017. május 30-án NGM/18952/2017 iktatószámú levelében a munkáltatók és szakágazatok éves nettó
árbevételével kapcsolatos adatok megszerzése érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordult az állami
adóhatósághoz, amely adatokat 2017. június 27-én 5168954598 iktatószámú levelében az ÁRMB részére megküldte.
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége,
a Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezeti Szövetség által benyújtott kérelem
az alábbiak figyelembevételével részben alapos.
Az ÁPBtv. 5. §-a alapján ágazati párbeszéd bizottságot – a 8. §-ban szereplő kivétellel – a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek
megfelelő, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak
létre. Az ÁRMB-nek ennek megfelelően azt kellett megvizsgálnia, hogy a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség,
az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége, a Vasas Szakszervezeti Szövetség és a Hírközlési
Média és Távközlési Szakszervezeti Szövetség megfelel-e az ÁPBtv. 6–7. §-ában meghatározott kritériumoknak.
a)
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételének,
miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési jogról szóló
törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában,
továbbá 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek, mivel Alapszabályában meghatározott céljai
között szerepel a munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá tevékenységét ágazati szinten
szervezi, és munkáltatókból álló tagsággal rendelkezik.
A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség elektronikus adatszolgáltatása keretében 80 tag munkáltatót
nevezett meg, melyből az ÁRMB 66 munkáltató tagságát vette figyelembe tekintettel arra, hogy
az Információtechnológia, Kommunikáció PB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag a TEÁOR’08 szerinti
26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 5813 Napilapkiadás, 5814 Folyóirat, időszaki kiadvány
kiadása, 60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás, 61 Távközlés, 62 Információ-technológiai szolgáltatás,
63 Információs szolgáltatás, 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, 9521 Szórakoztatóelektronikai
cikk javítása szakágazatokba (a továbbiakban együtt: ágazat) főtevékenysége szerint besorolt munkáltatók
számíthatóak be. A Magyar Kábelkommunikációs Szövetség adott ágazatba főtevékenysége szerint besorolt
66 tagja foglalkoztatja az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 1,0%-át. Ezzel
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában foglalt
feltételnek, amely szerint az ágazati szintű szociális párbeszédben való részvételhez az érdekképviseletnek
vagy tagszervezeteinek legalább negyven, az ágazatba főtevékenysége alapján besorolt tag munkáltatóval
kell rendelkeznie.
b)
Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételének, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti
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szövetség az egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek
az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek,
mivel Alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete,
továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és munkáltatókból álló tagsággal rendelkezik.
Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége adatszolgáltatása keretében 439 tag
munkáltatót nevezett meg, melyből az ÁRMB 233 munkáltató tagságát vette figyelembe tekintettel arra,
hogy az Információtechnológia, Kommunikáció PB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag a TEÁOR’08
szerinti 26 Számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, 5813 Napilapkiadás, 5814 Folyóirat, időszaki
kiadvány kiadása, 60 Műsorösszeállítás, műsorszolgáltatás, 61 Távközlés, 62 Információ-technológiai szolgáltatás,
63 Információs szolgáltatás, 951 Számítógép, kommunikációs eszköz javítása, 9521 Szórakoztatóelektronikai
cikk javítása szakágazatokba (a továbbiakban együtt: ágazat) főtevékenysége szerint besorolt munkáltatók
számíthatóak be. Az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége az adott ágazatba
főtevékenysége szerint besorolt 233 tagja foglalkoztatja az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók
létszámának 16,9%-át. Ezzel az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége megfelel
az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában foglalt feltételnek, amely az ágazati szintű párbeszédben
való részvétel megállapításához öt százalékos küszöbértéket határoz meg.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételének,
miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési jogról
szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés
a) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek, mivel Alapszabályában szereplő
elsődleges célja a munkavállalók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá tevékenységét ágazati szinten
szervezi, és munkavállalókból, illetve szakszervezetekből álló tagsággal rendelkezik.
A Vasas Szakszervezeti Szövetség az elektronikus adatszolgáltatása keretében 151 alapszervezetet nevezett
meg, melyből az ÁRMB 14 munkáltatónál működő 14 alapszervezetet vett figyelembe tekintettel arra,
hogy az Információtechnológia, Kommunikáció PB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag az ágazatba
főtevékenysége szerint besorolt munkáltatóknál működő munkahelyi szintű szakszervezetek számíthatóak
be. Ezen 14 munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok száma az ágazatban
munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 1,1%-át teszi ki. Ezzel a Vasas Szakszervezete megfelel
az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában foglalt feltételnek, amely az ágazati szintű párbeszédben
való részvétel megállapításához az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál történő szakszervezeti
működés mellett egy százalékos küszöbértéket határoz meg.
A Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezeti Szövetség megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében
meghatározott feltételének, miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti
szövetség az egyesülési jogról szóló törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek
az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában, továbbá 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek,
mivel Alapszabályában szereplő elsődleges célja a munkavállalók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá
tevékenységét ágazati szinten szervezi, és munkavállalókból, illetve szakszervezetekből álló tagsággal
rendelkezik.
A Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezeti Szövetség az elektronikus adatszolgáltatása keretében
10 alapszervezetet nevezett meg, melyből az ÁRMB 3 munkáltatónál működő 3 alapszervezetet vett figyelembe
tekintettel arra, hogy az Információtechnológia, Kommunikáció PB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag
az ágazatba főtevékenysége szerint besorolt munkáltatóknál működő munkahelyi szintű szakszervezetek
számíthatóak be. Ezen 3 munkáltatónál munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok száma
az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 0,6%-át teszi ki. Ezzel a Hírközlési Média
és Távközlési Szakszervezeti Szövetség nem felel meg az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont aa) alpontjában
foglalt feltételnek, amely az ágazati szintű párbeszédben való részvétel megállapításához az adott ágazatban
legalább tíz munkáltatónál történő szakszervezeti működés mellett egy százalékos küszöbértéket határoz
meg. A Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezet nem felel meg továbbá az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont
aa) alpontjában foglalt feltételnek sem, amely az ágazati szintű párbeszédben való részvétel megállapítását
ahhoz köti, hogy az ágazati szakszervezet legalább három munkáltatónál, ahol az érdekképviselet alapszabálya
szerint képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, az érdekképviseleti
tagok száma elérje az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.
Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglaltak értelmében az ágazati szintű párbeszédben részt
vehet az az ágazati szakszervezet, amely az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz intézett kérelem
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benyújtása időpontjában azon munkáltatók működő telephelyein, ahol alapszabálya szerint képviseletére
jogosult szervet működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik, a megelőző öt éven belüli utolsó üzemi
tanácsi választásokon a jelöltjei által együttesen megszerzett redukált szavazatok száma eléri az ágazatban
munkaviszonyban foglalkoztatottak számának öt százalékát. E feltétel szempontjából figyelmen kívül kell
hagyni az olyan munkáltatóknál munkaviszonyban foglalkoztatottak létszámát, ahol üzemi tanácsot, illetve
megbízottat jogszabályi előírás szerint nem lehet választani. Az ágazatba főtevékenység alapján besorolt
munkáltatóknál megtartott, a Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezet tekintetében elszámolható
üzemi tanácsi választási eredmény a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerbe nem került feltöltésre.
A Hírközlési Média és Távközlési Szakszervezet az általa szolgáltatott adatok alapján az ágazati szintű szociális
párbeszédben történő részvételhez szükséges fenti három vagylagos feltétel egyikének sem felel meg, így
az Információtechnológia, Kommunikáció PB munkavállalói oldalának nem lehet a tagja.
Az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerint fentieken túlmenően az Információtechnológia, Kommunikáció PB tagja olyan
ágazati érdekképviselet lehet, amely e tevékenységét legalább két éve folytatja. A Fővárosi Törvényszék nyilvántartása
szerint a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség 1994. december 15. óta, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége 1991. január 24 óta, a Vasas Szakszervezeti Szövetség 1989.december 18. óta és a Hírközlési,
Média és Távközlési Szakszervezeti Szövetség 1990. január 2. óta működik, így az ÁPBtv. hivatkozott, legalább két éves
működést előíró rendelkezése mind a négy érdekképviselet esetében teljesült.
Fentiekre tekintettel a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai
Vállalkozások Szövetsége mint ágazati munkáltatói érdekképviselet, a Vasas Szakszervezeti Szövetség mint ágazati
szakszervezet megfelel az Információtechnológia, Kommunikáció PB-ben való tagság feltételeinek, és azonos
ágazatba tartoznak. Ennek megfelelően az ÁPBtv. fent hivatkozott 5. §-a alapján az ÁRMB megállapította, hogy
a Magyar Kábelkommunikációs Szövetség, az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások Szövetsége és
a Vasas Szakszervezeti Szövetség részvételével jogszerűen létrejött.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2017. december 13. napján tartott ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul.
Az ÁRMB a határozat jogerőre emelkedésének, valamint az Információtechnológia, Kommunikáció PB létrejöttének
időpontjáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
(a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 9. § (9) bekezdése alapján nyújtott tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, továbbá a közigazgatási perrendtartásáról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, a 77. § (1) és
(2) bekezdésén, valamint a 157. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. január 31.
		

Dr. Petrovics Zoltán

		

ÁRMB elnök

***
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetségnek a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő
csaltakozásáról

HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (továbbiakban: ÁRMB) a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség
(székhely: 2040 Budaörs, Malomkő u. 2., képviseletre jogosult személy: Neubauer Katalin) által előterjesztett
NGM/32452/2017 iktatószámú kérelmének, mely a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő
csatlakozásra irányult, helyt ad.
Az ÁRMB megállapítja, hogy a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség mint ágazati munkáltatói érdekképviselet
megfelel a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottságban való tagság feltételeinek.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét
a határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül keresettel élhet a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481).
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezik.
INDOKOLÁS
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség 2017. október 3-án, NGM/32452/2017 iktatószám alatt a Kereskedelmi
Ágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozás tárgyában kérelmet nyújtott be az ÁRMB részére.
Az ÁRMB 2017. május 30-án NGM/18952/2017 iktatószámú levelében a munkáltatók és szakágazatok éves nettó
árbevételével kapcsolatos adatok megszerzése érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordult az állami
adóhatósághoz, amely adatokat 2017. június 27-én 5168954598 iktatószámú levelében az ÁRMB részére megküldte.
A Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer elektronikus felület tényleges működése 2017. november 10-én állt
helyre.
2017. október 26-án az ÁRMB NGM/32452-1/2017 iktatószámú végzésével a Magyar Nemzeti Kereskedelmi
Szövetséget adatszolgáltatásra hívta fel, mely adatszolgáltatási kötelezettséget maradéktalanul teljesített.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség által benyújtott csatlakozási kérelem az alábbiak figyelembevételével
alapos.
Az ÁPBtv. 5. §-a alapján ágazati párbeszéd bizottságot – a 8. §-ban szereplő kivétellel – a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek
megfelelő, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak
létre. Az ÁPBtv. 10. § (2) bekezdése értelmében a csatlakozás feltétele, hogy az ágazati érdekképviselet e szándékát
jelezze az ÁPB-nek, valamint – a tagság feltételeinek igazolásához szükséges adatokkal – az ÁRMB-nek, és ez alapján
az ÁRMB megállapítsa a jogosultság fennállását. Az ÁRMB-nek ennek megfelelően először azt kellett megvizsgálnia,
hogy a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség megfelel-e az ÁPBtv. 6–7. §-ában meghatározott kritériumoknak.
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A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek,
miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési jogról szóló
törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés b) pontjában,
továbbá 6. § (2) bekezdés b) pontjában meghatározott feltételek, mivel Alapszabályában meghatározott céljai között
szerepel a munkáltatók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és
munkáltatókból álló tagsággal rendelkezik.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség elektronikus adatszolgáltatása keretében 131 tag munkáltatót
nevezett meg, melyből az ÁRMB 114 munkáltató tagságát vette figyelembe tekintettel arra, hogy a Kereskedelmi
ÁPB-ben való tagság vizsgálata során kizárólag a TEÁOR’08 szerinti 45 Gépjármű, motorkerékpár kereskedelme,
javítása; 46 Nagykereskedelem (kivéve: jármű, motorkerékpár), 47 Kiskereskedelem (kivéve: gépjármű, motorkerékpár)
szakágazatokba (a továbbiakban együtt: ágazat) főtevékenysége szerint besorolt munkáltatók számíthatóak be.
A Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség adott ágazatba főtevékenysége szerint besorolt 114 tagja foglalkoztatja
az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók létszámának 1,7%-át. Ezzel a Magyar Nemzeti Kereskedelmi
Szövetség megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés b) pontjának bb) alpontjában foglalt feltételeknek, amely szerint
az ágazati szintű szociális párbeszédben való részvételhez az érdekképviseletnek vagy tagszervezeteinek legalább
negyven, az ágazatba főtevékenysége alapján besorolt tag munkáltatóval kell rendelkeznie.
Az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerint fentieken túlmenően a Kereskedelmi Ágazati Párbeszéd Bizottság tagja olyan
ágazati érdekképviselet lehet, amely e tevékenységét legalább két éve folytatja. A Fővárosi Törvényszék nyilvántartása
szerint a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség 2014. október 28. óta működik, így az ÁPBtv. hivatkozott, legalább
két éves működést előíró rendelkezése esetében teljesült.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2017. december 13. napján tartott ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdés a) pontján, továbbá 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul.
Az ÁRMB a határozat jogerőre emelkedésének a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 9. § (9) bekezdése alapján
nyújtott tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, a 77. § (1) és
(2) bekezdésén, valamint a 157. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. február 22.
		

Dr. Petrovics Zoltán

		

ÁRMB elnök

***

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetségének a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd
Bizottsághoz történő csatlakozásának elutasításáról

HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (továbbiakban: ÁRMB) a Városi Közlekedési Szakszervetek Szövetsége
(székhely: 2234 Maglód, Tompa Mihály u. 52., képviseletre jogosult személy: Nemes Gábor) által előterjesztett
NGM/5481/2017 iktatószámú kérelmét, mely a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz
történő csatlakozásra irányult, elutasítja.
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Az ÁRMB megállapítja, hogy a Városi Közlekedési Szakszervetek Szövetsége mint ágazati munkavállalói
szakszervezet nem felel meg a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottságban való tagság
feltételeinek.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét
a határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül keresettel élhet a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481).
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezik.
INDOKOLÁS
A Városi Közlekedési Szakszervetek Szövetsége 2017. február 2-án, NGM/5481/2017 iktatószám alatt a Közúti
Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozás tárgyában kérelmet nyújtott be
az ÁRMB részére.
Mivel az ÁRMB 2016. november 29-én határozatképtelen állapotba került, az ÁRMB elnöke 2017. február 3-án kelt és
NGM/5481-1/2017 iktatószám alatti levélben e tény bekövetkezéséről tájékoztatta a kérelmező szervezetet.
Az ÁRMB 2017. május 30-án NGM/18952/2017 iktatószámú levelében a munkáltatók és szakágazatok éves nettó
árbevételével kapcsolatos adatok megszerzése érdekében adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordult az állami
adóhatósághoz, amely adatokat 2017. június 27-én 5168954598 iktatószámú levelében az ÁRMB részére megküldte.
Az ÁRMB határozatképességének visszaállítását követően első ülését 2017. szeptember 15-én tartotta. A Munkaügyi
Kapcsolatok Információs Rendszer elektronikus felület tényleges működése 2017. november 10-én állt helyre.
2017. október 11-én az ÁRMB NGM/5481-2/2017 iktatószámú végzésével a Városi Közlekedési Szakszervetek
Szövetségét adatszolgáltatásra hívta fel, mely adatszolgáltatási kötelezettséget maradéktalanul teljesített.
A Városi Közlekedési Szakszervetek Szövetsége által benyújtott csatlakozási kérelem az alábbiak figyelembevételével
nem megalapozott.
Az ÁPBtv. 5. §-a alapján ágazati párbeszéd bizottságot – a 8. §-ban szereplő kivétellel – a 6–7. §-ban foglalt feltételeknek
megfelelő, azonos ágazatba tartozó ágazati munkáltatói érdekképviseletek és ágazati szakszervezetek hozhatnak
létre. Az ÁPBtv. 10. § (2) bekezdése értelmében a csatlakozás feltétele, hogy az ágazati érdekképviselet e szándékát
jelezze az ÁPB-nek, valamint – a tagság feltételeinek igazolásához szükséges adatokkal – az ÁRMB-nek, és ez alapján
az ÁRMB megállapítsa a jogosultság fennállását. Az ÁRMB-nek ennek megfelelően először azt kellett megvizsgálnia,
hogy a Városi Közlekedési Szakszervetek Szövetsége megfelel-e az ÁPBtv. 6–7. §-ában meghatározott kritériumoknak.
A Városi Közlekedési Szakszervetek Szövetsége megfelel az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdésében meghatározott feltételnek,
miszerint az ÁPBtv. alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési jogról szóló
törvény szerint létrejött egyesület lehet. Esetében emellett teljesülnek az ÁPBtv. 6. § (1) bekezdés a) pontjában,
továbbá 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételek, mivel Alapszabályában szereplő elsődleges
célja a munkavállalók érdekeinek védelme és képviselete, továbbá tevékenységét ágazati szinten szervezi, és
munkavállalókból, illetve szakszervezetekből álló tagsággal rendelkezik.
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Az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése szerint a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottság tagja olyan
ágazati érdekképviselet lehet, amely e tevékenységét legalább két éve folytatja. A Fővárosi Törvényszék nyilvántartása
szerint a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége 2009. június 3. napja óta működik, így az ÁPBtv. hivatkozott,
legalább két éves működést előíró rendelkezése esetében teljesült.
A Városi Közlekedési Szakszervetek Szövetsége elektronikus adatszolgáltatása keretében 12 tag alapszervezetet
nevezett meg, melyből az ÁRMB 7 munkáltatónál működő 12 alapszervezetet vett figyelembe tekintettel arra,
hogy a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottságban való tagság vizsgálata során kizárólag
a TEÁOR’08 szerinti 493 Egyéb szárazföldi személyszállítás, 494 Közúti áruszállítás, költöztetés, 5210 Raktározás, tárolás;
5221 Szárazföldi szállítást kiegészítő szolgáltatás; 5222 Vízi szállítást kiegészítő szolgáltatás; 5224 Rakománykezelés;
5229 Egyéb szállítást kiegészítő szolgáltatás szakágazatokba (a továbbiakban együtt: ágazat) főtevékenysége szerint
besorolt munkáltatóknál működő munkahelyi szintű szakszervezetek számíthatóak be. Az ezen 7 munkáltatónál
munkaviszonyban foglalkoztatott érdekképviseleti tagok száma az ágazatban munkaviszonyban álló munkavállalók
létszámának 1,9 %-át teszi ki.
Ezzel a Városi Közlekedési Szakszervetek Szövetsége nem felel meg az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának aa) alpontjában
foglalt feltételnek, amely az ágazati szintű párbeszédben való részvétel megállapításához az adott ágazatban legalább
tíz munkáltatónál történő szakszervezeti működés mellett egy százalékos küszöbértéket határoz meg.
A Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége nem felel meg továbbá az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjának
ab) bekezdésében meghatározott feltételnek sem, amely az ágazati szintű szociális párbeszédben való részvétel
megállapítását ahhoz köti, hogy az ágazati szakszervezet legalább három munkáltatónál, ahol az érdekképviselet
alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, az érdekképviseleti
tagok száma elérje az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát.
Az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában foglaltak értelmében az ágazati szintű párbeszédben részt vehet
az az ágazati szakszervezet, amely az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz intézett kérelem benyújtása
időpontjában azon munkáltatók működő telephelyein, ahol alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet
működtet, vagy tisztségviselővel rendelkezik, a megelőző öt éven belüli utolsó üzemi tanácsi választásokon a jelöltjei
által együttesen megszerzett redukált szavazatok száma eléri az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak
számának öt százalékát. E feltétel szempontjából figyelmen kívül kell hagyni az olyan munkáltatóknál munkaviszonyban
foglalkoztatottak létszámát, ahol üzemi tanácsot, illetve megbízottat jogszabályi előírás szerint nem lehet választani.
A Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége tekintetében a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerbe
feltöltésre került üzemi tanácsi választási eredmény alapján azon munkáltatók működő telephelyein, ahol a Városi
Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet működtet vagy
tisztségviselővel rendelkezik, a megelőző öt éven belüli utolsó üzemi tanácsi választásokon a jelöltjei által együttesen
megszerzett redukált szavazatok száma az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak számának 0,6333%-át
teszi ki. Erre tekintettel a Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége nem felel meg az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés
a) pontjának ac) alpontjában foglalt feltételnek.
A Városi Közlekedési Szakszervezetek Szövetsége az általa szolgáltatott adatok alapján az ágazati szintű szociális
párbeszédben történő részvételhez szükséges fenti három vagylagos feltétel egyikének sem felel meg, így a Közúti
Közlekedési Szolgáltatók Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz munkavállalói oldalának nem lehet a tagja.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2018. január 31. napján tartott ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (3) bekezdés a) pontján, továbbá 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul.
Az ÁRMB a határozat jogerőre emelkedésének a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól
szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 9. § (9) bekezdése alapján
nyújtott tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
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A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdés d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, valamint a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, a 77. § (1) és
(2) bekezdésén, valamint a 157. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. február 22.
		

Dr. Petrovics Zoltán

		

ÁRMB elnök

***

Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Sütő- és Édesipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság megszűnéséről

HATÁROZAT
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapítja, hogy a Magyar Édességgyártók Szövetsége (székhelye:
2120 Dunakeszi, Pallag u.7.), valamint a Magyar Pékszövetség (székhely: 1117 Budapest, Dombóvári út 6–8.), valamint
Sütő- és Édesipari Munkavállalói Koalíció, tagjai: az Édesipari Dolgozók Szakszervezete (székhely: 1068 Budapest,
Városligeti fasor 44.), valamint a Sütőipari Dolgozók Szakszervezete (1068 Budapest, Városligeti fasor 44.) részvételével
a TEÁOR ’08 szerinti 1052 Jégkrém gyártása, 1071 Kenyér, friss pékárú gyártása, 1072 Tartósított lisztes árú gyártása,
1082 Édesség gyártása és a 1083 Tea, kávé feldolgozása megnevezésű szakágazatokban létrejött Sütő- és Édesipari
Szakágazati Párbeszéd Bizottság
megszűnt.
A Sütő- és Édesipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság megalakulásának, valamint az abban való részvétel
feltételeinek megállapítása tárgyában hozott, ÁRMB/220-3/16-6(2011) iktatószámú határozatot az Ágazati
Részvételt Megállapító Bizottság hatályon kívül helyezi.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé. A Sütő- és Édesipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság
megszűnése jelen határozat jogerőssé válásával következik be.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét a határozat
érinti, a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezheti a határozat bírósági felülvizsgálatát a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságon. A bírósági felülvizsgálati kérelmet az Ágazati Részvételt Megállapító
Bizottságnál kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481).
A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére azonban tárgyalást tart. A tárgyalás
tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti.
Az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdés alapján az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság eljárása illetékmentes. A Magyar
Édességgyártók Szövetsége, a Magyar Pékszövetség és a Sütő- és Édesipari Munkavállalói Koalíció (Édesipari Dolgozók
Szakszervezete, Sütőipari Dolgozók Szakszervezete) mentes a közigazgatási hatósági eljárásra vonatkozó általános
tételű eljárási illeték megfizetése alól.
INDOKOLÁS
Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság (a továbbiakban: ÁRMB) 2011. október 18-án kelt, ÁRMB/220-3/16-6(2011)
iktatószámú határozatában a Sütő- és Édesipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság (a továbbiakban: Sütő- és Édesipari
ÁPB) megalakulásának megállapítására irányuló kérelemnek helyt adott, és a Magyar Édességgyártók Szövetsége,
a Magyar Pékszövetség, valamint a Sütő- és Édesipari Munkavállalói Koalíció részvételével megállapította a Sütő- és
Édesipari Szakágazati Párbeszéd Bizottság létrejöttének tényét.
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Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi
LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdésének a) pontja alapján az ÁRMB a megelőző határozat
jogerőre emelkedésétől számított öt év elteltével ismételten megállapító határozatot hoz a 21. § (1) és (2) bekezdésében
meghatározott kérdéseket illetően. A hivatkozott 21. § (1) és (2) bekezdése szerint az ÁRMB kérelemre megállapítja, hogy
az érdekképviselet megfelel-e az ágazati párbeszéd bizottságban (a továbbiakban: ÁPB) való részvétel feltételeinek,
továbbá az ÁPB jogszerű létrejöttének, valamint megszűnésének tényét, valamint azt, hogy az érdekképviselet
az ÁPBtv. 12. § (1) bekezdésében foglalt jogosultságok gyakorlásához kapcsolódóan hány ponttal rendelkezik.
A fenti jogszabályi rendelkezések együttes értelmezése alapján az ÁRMB ismételten megállapító határozat
meghozatalára irányuló eljárásának kezdeményezéséhez kérelem benyújtása szükséges.
A Sütő- és Édesipari ÁPB jogszerű létrejöttét megállapító ÁRMB határozat jogerőre emelkedésétől számított
öt év eltelt, azonban az ÁRMB részére a Sütő- és Édesipari ÁPB létrejöttének ismételt megállapítása iránti kérelem
benyújtására nem került sor. Az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontja tehát azt írja elő az ÁPB tagjai számára, hogy
öt évenként kezdeményezzék a tagsági feltételeknek történő megfelelés, a tagokat megillető jogosultságok, továbbá
az ÁPB jogszerű létrejöttének vizsgálatát. Az ÁPBtv. rendelkezései ezzel biztosítják, hogy a középszintű társadalmi
párbeszédben olyan ÁPB-k vegyenek részt, amelyek jogszerűen működnek, tagjainak adatai, az ÁPB-n belüli
erőviszonyok és jogosultságok rendszeres időközönként aktualizálásra kerülnek, illetve amelynek tagjai öt évente
ismételten kinyilvánítják az ÁPB további működtetésére vonatkozó szándékukat. Tekintettel arra, hogy a Sütő- és
Édesipari ÁPB tagjai nem kezdeményezték az ÁRMB fentiek szerinti eljárásának megindítását, esetükben az ÁRMB
nem tudja megvizsgálni ezen jogszerűségi, illetve szándékbeli feltételek meglétét.
Mivel tehát az ÁPBtv. által előírt, az ÁPB folyamatos jogszerű működéséhez kötelezően elvégzendő eljárás lefolytatása
iránti kérelem benyújtására nem került sor, ugyanakkor az ÁRMB tudomással rendelkezik arról a tényről, hogy
a megelőző határozat jogerőre emelkedése óta öt év eltelt, az ÁRMB az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés b) pontjának második
fordulata alapján a Sütő- és Édesipari ÁPB megszűnése tényének megállapítása tekintetében rendelkezik hatáskörrel.
A Sütő- és Édesipari ÁPB megszűnésével összefüggésben szükséges rendelkezni az annak létrejöttét megállapító
ÁRMB határozat hatályon kívül helyezéséről.
Az ÁRMB a fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdésének a) pontján alapul.
Az ÁRMB a határozat jogerőre emelkedésének, valamint a Sütő- és Édesipari ÁPB megszűnésének időpontjáról
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban:
Ket.) 73/A. § (3) bekezdése, valamint az ÁPBtv. 11. § (3) bekezdése alapján nyújtott tájékoztatást.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, továbbá a Ket. 109. §-án alapul.
Budapest, 2017. szeptember 26.
		

Dr. Petrovics Zoltán

		

ÁRMB elnök

***
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete ágazati
reprezentativitásának megállapításáról

HATÁROZAT
A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége (székhely: 1066 Budapest, Teréz krt. 38., képviseletre jogosult
személy: Dénes András) és a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete (székhely: 1108 Budapest,
Újhegyi út 3/a-5., képviseletre jogosult személy: Dittel Gábor) mint a Közúti Közlekedési Szolgáltatók Alágazati
Párbeszéd Bizottság tagjai vonatkozásában a reprezentativitás feltételeinek való megfelelés megállapítása
tárgyában benyújtott NGM/21644/2016 iktatószámú kérelemnek az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság
(továbbiakban: ÁRMB) helyt ad.
Megállapítja, hogy a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége az ágazati párbeszéd bizottságokról és
a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 1. számú mellékletében 1–3. sorszám
alatt szereplő szempontokra összesen 12,55 pontot kapott, így reprezentatív.
Megállapítja, hogy a Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete az ágazati párbeszéd bizottságokról
és a középszintű szociális párbeszéd egyes kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény 1. számú mellékletében
1–3. sorszám alatt szereplő szempontokra összesen 12,33 pontot kapott, így reprezentatív.
Jelen határozat az ügyfelekkel történő közléssel válik jogerőssé.
Jelen határozat az ÁRMB által az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 21. § (4) bekezdés a) pontja szerint hozott
ismételten megállapító határozat jogerőre emelkedésének napján hatályát veszti.
Jelen határozattal szemben fellebbezésnek nincs helye, az ágazati érdekképviselet, amelynek jogos érdekét
a határozat érinti, a határozat közlésétől számított harminc napon belül keresettel élhet a Fővárosi Közigazgatási és
Munkaügyi Bíróságon. A keresetlevelet az ÁRMB-nél kell előterjeszteni (cím: 1369 Budapest, Pf. 481).
A tárgyalás tartását az ügyfél a keresetlevélben kérheti. Ha egyik fél sem kérte tárgyalás tartását, és azt a bíróság sem
tartja szükségesnek, a bíróság az ügy érdemében tárgyaláson kívül határoz.
Az ÁRMB eljárása illetékmentes.
Az ÁRMB eljárása során eljárási költség nem merült fel, ezért annak megállapításáról és viseléséről nem rendelkezik.
INDOKOLÁS
A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége és a Magánvállalkozók Nemzeti Ipartestülete reprezentativitás
feltételeinek való megfelelése magállapítása tárgyában NGM/21611/2016 iktatószám alatt kérelmet terjesztett elő
az ÁRMB részére.
Mivel az ÁRMB 2016. november 29-én határozatképtelen állapotba került, az ÁRMB elnöke 2016. december 23-án
kelt és NGM/21611-2/2016 és NGM/21611-3/2016 iktatószám alatti levelében e tény bekövetkeztéről tájékoztatta
az érintett kérelmező szervezeteket.
Az ÁRMB határozatképességének visszaállítását követően első ülését 2017. szeptember 15-én tartotta. A Munkaügyi
Kapcsolatok Információs Rendszer elektronikus felület tényleges működése 2017. november 10-én állt helyre.
A benyújtott kérelem az alábbiak figyelembevételével alapos.

7. szám
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Az ÁPBtv. 12. § (2) bekezdés a) pontja szerint reprezentatív az az ágazati szakszervezet, amely az 1. számú mellékletben
1–3. sorszám alatt, az az ágazati munkáltatói érdekképviselet, amely a 2. számú mellékletben 1-4. sorszám alatt
szereplő szempontokra együtt legalább 10 pontot kapott.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete az általa elektronikusan szolgáltatott adatok, továbbá az ÁRMB
által belföldi jogsegély útján beszerzett adatok alapján az ÁPBtv. 1. számú mellékletében meghatározott szempontok
szerint a következő pontszámokat érte el:
a)
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete által elektronikusan szolgáltatott adatok, továbbá az ÁRMB
által belföldi jogsegély útján beszerzett adatok alapján az ÁPBtv. 2. számú mellékletében meghatározott
szempontok szerint a következő pontszámokat érte el:
1.
A képviselt gazdasági szervezetnél munkaviszonyban állók létszáma
A képviselt gazdasági szervezeteknél munkaviszonyban állók létszáma arányában összesen 25 pont
osztható fel. Az ágazatba főtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban állók
összlétszáma felel meg 25 pontnak. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete részére
az ágazatba főtevékenysége szerint besorolt 2292 tagjánál munkaviszonyban állók létszámának
arányában a maximális 25 pontból 4,47 pont jár.
2.
A képviselt gazdasági szervezetek által megtermelt éves nettó árbevétel
Az éves nettó árbevétel alapján összesen 25 pont osztható fel. Az ágazat éves nettó árbevétele felel meg
25 pontnak. A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete részére az ágazatba főtevékenysége
alapján besorolt 2292 tagjának éves nettó árbevétele arányában a maximális 25 pontból 2,54 pont jár.
3.
A munkáltatói érdekképviselet tagjainak száma
Az érdekképviselet tagjainak száma alapján összesen 20 pont osztható fel. Az ágazatba
főtevékenységük alapján besorolt munkáltatók száma felel meg 20 pontnak. A Magánvállalkozók
Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete 2292, az ágazatba főtevékenysége alapján besorolt munkáltató
taggal rendelkezik, így a maximális 20 pontból részére arányosan 3,98 pont jár.
4.
Kollektív szerződéses lefedettség
A kollektív szerződéses lefedettség alapján összesen 15 pont osztható fel. Az ágazatba főtevékenységük
alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban állók összlétszáma felel meg 15 pontnak.
Amennyiben egy munkaviszonyban álló foglalkoztatottra több – munkahelyi, több munkáltató, vagy
egy, illetőleg több munkáltatói érdekképviselet által kötött, illetve az ágazatra kiterjesztett – kollektív
szerződés vonatkozik, a halmozódás elkerülése érdekében a legmagasabb szintű kollektív szerződést
kell figyelembe venni. Amennyiben van az ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerződés, a szerződést
kötő munkáltatói érdekképviseletek egyenlő arányban részesednek a felosztható pontszámból.
A Magánvállalkozók Nemzeti Fuvarozó Ipartestülete részére a maga és tagszervezetei által kötött,
és az ágazatban hatályos kollektív szerződések által lefedett munkavállalói létszám arányában
a maximális 15 pontból 1,34 pont jár.
Az ÁRMB megállapította, hogy a Fuvarozó Vállalkozók Országos Szövetsége a 2. számú mellékletben
1-4. sorszám alatt szereplő szempontokra együtt 12,33 pontot kapott, így reprezentatív.
A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége az általa elektronikusan szolgáltatott adatok, továbbá az ÁRMB által
belföldi jogsegély útján beszerzett adatok alapján az ÁPBtv. 1. számú mellékletében meghatározott szempontok
szerint a következő pontszámokat érte el:
b)
A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége által elektronikusan szolgáltatott adatok, továbbá az ÁRMB
által belföldi jogsegély útján beszerzett adatok alapján az ÁPBtv. 2. számú mellékletében meghatározott
szempontok szerint a következő pontszámokat érte el:
5.
A képviselt gazdasági szervezetnél munkaviszonyban állók létszáma
A képviselt gazdasági szervezeteknél munkaviszonyban állók létszáma arányában összesen 25 pont
osztható fel. Az ágazatba főtevékenység alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban
állók összlétszáma felel meg 25 pontnak. A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége részére
az ágazatba főtevékenysége szerint besorolt 54 tagjánál munkaviszonyban állók létszámának
arányában a maximális 25 pontból 6,90 pont jár.
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A képviselt gazdasági szervezetek által megtermelt éves nettó árbevétel
Az éves nettó árbevétel alapján összesen 25 pont osztható fel. Az ágazat éves nettó árbevétele felel
meg 25 pontnak. A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége részére az ágazatba főtevékenysége
alapján besorolt 54 tagjának éves nettó árbevétele arányában a maximális 25 pontból 1,68 pont jár.
A munkáltatói érdekképviselet tagjainak száma
Az érdekképviselet tagjainak száma alapján összesen 20 pont osztható fel. Az ágazatba
főtevékenységük alapján besorolt munkáltatók száma felel meg 20 pontnak. A Közúti Közlekedési
Vállalkozások Szövetsége 54, az ágazatba főtevékenysége alapján besorolt munkáltató taggal
rendelkezik, így a maximális 20 pontból részére arányosan 0,00 pont jár.
Kollektív szerződéses lefedettség
A kollektív szerződéses lefedettség alapján összesen 15 pont osztható fel. Az ágazatba főtevékenységük
alapján besorolt munkáltatóknál munkaviszonyban állók összlétszáma felel meg 15 pontnak.
Amennyiben egy munkaviszonyban álló foglalkoztatottra több – munkahelyi, több munkáltató, vagy
egy, illetőleg több munkáltatói érdekképviselet által kötött, illetve az ágazatra kiterjesztett – kollektív
szerződés vonatkozik, a halmozódás elkerülése érdekében a legmagasabb szintű kollektív szerződést
kell figyelembe venni. Amennyiben van az ágazatra kiterjesztett hatályú kollektív szerződés,
a szerződést kötő munkáltatói érdekképviseletek egyenlő arányban részesednek a felosztható
pontszámból.
A Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége részére a maga és tagszervezetei által kötött,
és az ágazatban hatályos kollektív szerződések által lefedett munkavállalói létszám arányában
a maximális 15 pontból 3,97.

Az ÁRMB megállapította, hogy a Közúti Közlekedési Vállalkozások Szövetsége a 2. számú mellékletben
1-4 sorszám alatt szereplő szempontokra együtt 12,55 pontot kapott, így reprezentatív.
Fentiekre tekintettel az ÁRMB 2017. december 13. napján tartott ülésén a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB hatásköre az ÁPBtv. 21. § (4) bekezdés a) pontján alapul.
Az ÁRMB a határozat jogerőre emelkedésének, valamint a létrejöttének időpontjáról a közigazgatási hatósági eljárás
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 73/A. § (3) bekezdése, valamint
az ÁPBtv. 9. § (9) bekezdése alapján nyújtott tájékoztatást.
Az ÁRMB eljárásának illetékmentességéről adott tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (9) bekezdésén alapul.
A jogorvoslat lehetőségére vonatkozó tájékoztatás az ÁPBtv. 21. § (5) bekezdésének d) pontján, valamint 21. §
(6) bekezdésén, továbbá a közigazgatási perrendtartásáról szóló 2017. évi I. törvény 39. § (1) bekezdésén, a 77. § (1) és
(2) bekezdésén, valamint a 157. § (1) és (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2018. január 31.
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