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A pénzügyminiszter 12/2018. (XII. 12.) PM rendelete
a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti
rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (3) bekezdés 8. pontjában kapott felhatalmazás alapján, 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. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek
rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet 2/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2/A. § A gépjárművek kötelező felelősségbiztosítása alapján az 1991. július 1. napja előtt bekövetkezett
káreseményekkel kapcsolatban az államot terhelő, forintban megállapított keresetpótló baleseti kártérítési
járadékok, valamint a forintban megállapított költségpótló baleseti kártérítési járadékok 2019. január 1-jétől kezdődő
jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2018. december 31-én hatályos rendelkezések szerinti összeghez
képest 2,7 százalékkal emelkednek.”
2. §		
A gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló
12/1998. (III. 27.) PM rendelet 3/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„3/A. § Az 1. §-ban meghatározott keresetpótló baleseti kártérítési járadékok, valamint a költségpótló baleseti kártérítési
járadékok 2019. január 1-jétől kezdődő jogosultsági időszakokra esedékes összegei a 2018. december 31-én hatályos
rendelkezések szerinti összeghez képest 2,7 százalékkal emelkednek.”
3. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 45/2018. (XII. 17.) MNB rendelete
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ
Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény
szerinti szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. §
(3) bekezdésében és
a 9. alcím tekintetében az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló 2017. évi LII. törvény 17. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott
feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
E rendelet hatálya a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 1. § (1) bekezdése szerinti hitelintézetre, pénzügyi szolgáltatóra, foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézményre, önkéntes kölcsönös biztosítópénztárra, nemzetközi postautalvány-felvételt és
-kézbesítést végzőre és bizalmi vagyonkezelőre (a továbbiakban együtt: szolgáltató) terjed ki.
2. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
auditált elektronikus hírközlő eszköz: az ügyfél távoli, elektronikus adatátviteli csatornán történő átvilágítására,
az ügyfél nyilatkozatainak megtételére, az ügyfél által tett nyilatkozat értelmezésére, biztonságos tárolására,
a tárolt adatok visszakeresésére és ellenőrzésére alkalmas auditált elektronikus rendszer,
2.
az Európai Unió területén kívüli térséghez kapcsolódó átutalás: a kedvezményezett fizetési számlájának egy fizetési
művelet vagy sorozatos fizetési művelet útján történő jóváírására irányuló pénzforgalmi szolgáltatás, amelyet
a fizető fél által adott megbízás alapján a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatónál vezetett fizetési számlájáról
indítanak, függetlenül attól, hogy a kedvezményezett és a fizető fél azonos személy-e, valamint függetlenül
attól is, hogy a fizető fél pénzforgalmi szolgáltatója és a kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója azonos-e,
amennyiben
a)
a kedvezményezett vagy a fizető fél lakhelye vagy székhelye, vagy
b)
bármelyik pénzforgalmi szolgáltató székhelye
az Európai Unió területén kívül található,
3.
elektronikus ügyfélazonosító rendszer: olyan személyre szabott elektronikus eljárás, amely a nyilatkozattevő
személyének és a nyilatkozat megtétele időpontjának egyértelmű azonosítására és a jognyilatkozat tartalmának
változatlan visszaidézésére alkalmas formában teszi lehetővé a jognyilatkozat megtételét,
4.
kockázati profil: a beazonosított pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázatok csökkentését követően
megmaradó kockázat általános jellege, beleértve a kockázat típusát és szintjét is,
5.
megerősített eljárás: az ügyfélben, a termékben, a szolgáltatásban, az ügyletben, az alkalmazott eszközben vagy
a földrajzi kitettségben rejlő kockázat kezelésére szolgáló kockázatalapú intézkedések együttesét magába
foglaló fokozott monitoring,
6.
monitoring: az üzleti kapcsolat folyamatos figyelemmel kísérése,
7.
pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázat: a pénzmosás vagy a terrorizmus finanszírozása felmerülésének
valószínűsége és hatása,
8.
szokatlan ügylet: olyan ügylet,
a)
amely nincs összhangban a termékkel vagy a szolgáltatással kapcsolatban általánosan követett
eljárásokkal,
b)
amelynek nincs világosan érthető gazdasági célja vagy jogi alapja,
c)
amely esetében az ügyfél korábbi tevékenységéhez képest indokolatlanul megváltozik az ügyletek
gyakorisága, nagysága.
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2. Az auditált elektronikus hírközlő eszköz és működtetésének minimumkövetelményei,
auditálásának módja, valamint az ilyen eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás
3. §

(1) Az elektronikus hírközlő eszköz akkor auditálható és működtethető, ha legalább az alábbi informatikai biztonsági
követelményeknek megfelel:
a)
elemei azonosíthatók és dokumentáltak,
b)
üzemeltetési folyamatai szabályozottak, dokumentáltak és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal
ellenőrzöttek,
c)
változáskezelési folyamatai biztosítják, hogy a rendszer paraméterezésében és a szoftverkódban bekövetkező
változások csak tesztelt és dokumentált módon valósulhassanak meg,
d)
adatmentési és -visszaállítási rendje biztosítja a rendszer biztonságos visszaállítását, továbbá
a mentés-visszaállítás az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal és dokumentáltan tesztelt,
e)
a felhasználói hozzáférés mind alkalmazási, mind infrastruktúraszinten szabályozott, dokumentált és
az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött,
f)
a felállított végfelhasználói hozzáférések egységes, zárt rendszert alkotnak, biztosítják az azonosítási folyamat
megvalósulását, továbbá felhasználóinak tevékenysége naplózott, a rendkívüli eseményekről automatikus
figyelmeztetések generálódnak,
g)
a hozzáférést biztosító kiemelt jogosultságok szabályozottak, dokumentáltak és az üzemeltetési szabályzat
szerinti gyakorisággal ellenőrzöttek, a kiemelt jogosultságokkal elvégzett tevékenység naplózott, a naplófájlok
sérthetetlensége biztosított, és a kritikus rendkívüli eseményekről automatikus figyelmeztetések generálódnak,
h)
a távoli hozzáférés szabályozott, dokumentált és az üzemeltetési szabályzat szerinti gyakorisággal ellenőrzött,
i)
a vírusok és más rosszindulatú kódok és cselekmények elleni védelem biztosított,
j)
adatkommunikációja és rendszerkapcsolatai dokumentáltak és ellenőrzöttek, az adatkommunikáció
bizalmassága, sérthetetlensége és hitelessége biztosított,
k)
a katasztrófa-helyreállítási terv rendszeresen tesztelt, feltéve hogy az ügyfél-átvilágításra a szolgáltató más
módon nem képes vagy az alkalmazott rendszer a szolgáltató vonatkozásában üzleti kritikus rendszerként
került besorolásra,
l)
karbantartása szabályozott,
m)
adathordozóinak védelme szabályozott, biztosított, hogy az adathordozókhoz csak az arra jogosult személyek
és csak az adatkezelési cél teljesülése érdekében férnek hozzá, ennek felülvizsgálata és ellenőrzése rendszeresen
megtörténik,
n)
saját kontrolljai és az üzemeltetési szabályzat gondoskodnak a rendszerelemek és a kezelt információk
sértetlenségéről és védelméről, és
o)
biztosított a megfelelő szintű fizikai védelem, az elkülönített környezet és az egyes biztonsági események
detektálása.
(2) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában gondoskodik arról, hogy
a)
az ügyféllel felépített elektronikus átviteli csatornán keresztül folyó távadatátvitel megfelelően biztonságos,
titkosított, bizalmas, sértetlen és hiteles legyen,
b)
az ügyfél megkapja a szolgáltatás igénybevételének feltételeiről való tájékoztatást, beleértve a szolgáltatás
biztonságára vonatkozó ügyfél oldali felelősségről szólót is,
c)
a szolgáltató oldali ügyfél-átvilágításban csak a szükséges mértékben és csak olyan személy vegyen részt,
aki – a szolgáltató által alkalmazott megoldástól függően − a valós vagy nem valós idejű ügyfél-átvilágítás
végrehajtásához szükséges jogi, technikai és biztonsági oktatásban részesült,
d)
az elektronikus hírközlő eszközre, és az ügyfél-átvilágítási folyamatra vonatkozó olyan vizsgálati jelentéssel
rendelkezzen, amely igazolja, hogy ezek informatikai védelme a biztonsági kockázatokkal arányos, és megfelel
különösen az (1) bekezdésben foglalt követelményeknek,
e)
a jogi szabályozásban, az alkalmazott technológiában vagy az üzleti folyamatban történt releváns, a működésre
kiható változás esetén, de legalább kétévente a vizsgálati jelentés megújításra kerüljön,
f)
a d) pontban meghatározott vizsgálati jelentést olyan, az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamában
bejegyzett szervezet állítsa ki, amely szervezetnél a vizsgálatban igazolhatóan részt vevő személy rendelkezik
legalább
fa)
az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information
Systems Auditor (CISA),
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fb)

g)

az Information Systems Audit and Control Association (ISACA) által kiadott Certified Information
Security Manager (CISM),
fc)
az International Information Systems Security Certification Consortium Inc. által kiadott Certified
Information Systems Security Professional (CISSP) vagy
fd)
az Információbiztonsági irányítási rendszerekre vonatkozó ISO/IEC 27001 Vezető Auditor (Lead Auditor)
képesítéssel és minősítéssel, valamint
a Pmt.-ben az ügyfél-átvilágítással összefüggésben előírt, valamint az érintett hozzájárulásán alapuló egyéb
személyes adatokat, továbbá az elektronikus azonosítás során a szolgáltató birtokába jutott, személyes adatnak
nem minősülő adatokat az adatkezelés időtartama alatt az ügyfél részére hozzáférhetővé tegye, átadja.

4. §		
A szolgáltató kizárólag az előzetesen már átvilágított meglévő ügyfelei tekintetében a tényleges tulajdonosi és kiemelt
közszereplő nyilatkozatok beszerzésére auditált elektronikus hírközlő eszköz helyett használhatja az elektronikus
ügyfélazonosító rendszerét is.
5. §

(1) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítást valós, illetve nem valós idejű
módon végezheti.
(2) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján nem valós idejű ügyfél-átvilágítást (a továbbiakban: nem
valós idejű ügyfél-átvilágítás) végezhet, ha:
a)
az átvilágításban érintett ügyfél vagy tényleges tulajdonosa nem stratégiai hiányosságokkal rendelkező,
kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel,
b)
az átvilágításban érintett ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosultja, vagy képviselője nem
hajthat végre – havi összesen háromszázezer forintot meg nem haladó készpénzfelvételt kivéve – készpénzes
ügyletet, vagy az Európai Unió területén kívüli térséghez kapcsolódó átutalást addig, ameddig az ügyfél,
a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen az azonosítás és
a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, vagy nem történt meg a valós idejű ügyfél-átvilágítás, és
c)
az átvilágításban érintett ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosultja, továbbá a képviselője
nem hajthat végre tízmillió forintot elérő vagy meghaladó ügyletet addig, ameddig az ügyfél, a rendelkezésre
jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen az azonosítás és a személyazonosság
igazoló ellenőrzése céljából, vagy nem történt meg a valós idejű ügyfél-átvilágítás.
(3) A szolgáltató haladéktalanul köteles az ügyfelet, a rendelkezésre jogosultat, a képviselőt vagy a meghatalmazottat
személyes megjelenés mellett átvilágítani vagy valós idejű ügyfél-átvilágítás alá vetni, ha az ügyfél tevékenysége
vonatkozásában felmerül a pénzmosás vagy terrorizmus-finanszírozás kockázata.

6. §

(1) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett nem valós idejű ügyfél-átvilágítást olyan eszköz
útján végzi, amely az ügyfélről az ügyfél-átvilágítás során készített fényképet és az átvilágításhoz felhasznált okiratban
szereplő képmást képes összehasonlítani olyan módon, hogy az alapján kétséget kizáróan megállapítható, hogy
az okmányban szereplő személy azonos a fényképfelvételen szereplő személlyel.
(2) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában biztosítja az ügyfél átvilágítására vonatkozó
feltételeket, amennyiben
a)
az ügyfél a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás feltételeit részletesen megismerte, és ahhoz kifejezetten
hozzájárult,
b)
az ügyfél-átvilágítás legalább kétfaktoros,
c)
a képátvitelt lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a kép megvilágítása alkalmas
az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére és az ügyfél által bemutatott fényképes azonosító
okmánnyal való összevetésre, a bemutatott okmány biztonsági elemeinek azonosítására, valamint
d)
az ügyfél-átvilágítási folyamat szabályozott és folyamatosan ellenőrzött.

7. §

(1) A szolgáltató a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató és az ügyfél között létrejött teljes munkamenetet,
az ügyfél nem valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és az ügyfél ehhez történő kifejezett
hozzájárulását visszakereshető módon rögzíti.
(2) A nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató
a)
biztosítja, hogy az ügyfél úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
valamint
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b)

olyan módon rögzíti az ügyfél-átvilágításhoz használt okiratokat, hogy az azon található biztonsági elemek és
adatsorok felismerhetők és tárolhatók legyenek.
(3) A nem valós idejű ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy a felhasznált okmány alkalmas
a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás elvégzésére, így
a)
az okmány egyes elemei és azok elhelyezkedése megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak, valamint
b)
az egyes biztonsági elemek – különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági
elemek – felismerhetők és sérülésmentesek.
(4) A szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy
a)
az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott okmányon látható arcképpel, valamint
b)
a Pmt. által előírt azonosítási adatok teljeskörűen beszerzésre kerültek és az okmányokon megtalálható adatok
logikailag megfeleltethetők az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.
8. §

(1) A szolgáltató a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során a fentieken felül a Pmt. szerinti személyazonosság igazoló
ellenőrzést végez.
(2) A szolgáltató a nem valós idejű ügyfél-átvilágítási eljárás során az ügyfélről rögzített fényképet és az okmányban
szereplő képmást az auditált elektronikus hírközlő eszköz segítségével összehasonlítja.
(3) A szolgáltató a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás során az ügyfélre irányadó, Pmt. szerinti nyilatkozatok megtételére
is felhívja az ügyfelet.
(4) A Pmt. által előírt valamennyi átvilágítási adat beszerzése és az összehasonlítás eredményének ismeretében
a szolgáltató a rögzítést követő 2 banki napon belül értesítést küld az ügyfélnek az ügyfél-átvilágítás eredményéről.

9. §

(1) A szolgáltató nem hajtja végre a nem valós idejű ügyfél-átvilágítást, amennyiben
a)
az ügyfél az ügyfél-átvilágítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,
b)
az ügyfél által bemutatott okmányok, illetve okiratok fizikai és adattartalmi követelményei nem felelnek meg
a 7. § (3) bekezdésében írt feltételeknek,
c)
az ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei nem adottak,
d)
a szolgáltató nem tudja elkészíteni a képfelvételt, vagy nem tudja rögzíteni a 7. § (1) bekezdésben meghatározott
munkamenetet, vagy
e)
az ügyfél-átvilágítás során ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.
(2) Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény,
illetve körülmény felmerülése esetén a szolgáltató az (1) bekezdésben írt feltételek fennállása ellenére is elvégzi a nem
valós idejű ügyfél-átvilágítást, amelyet követően haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnél.

10. §		
A nem valós idejű ügyfél-átvilágítást a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott foglalkoztatottja belső
szabályzatban meghatározott módon ellenőrzi.
11. §		
A szolgáltató a nem valós idejű ügyfél-átvilágítás rendszerét úgy alakítja ki, hogy azt a fogyatékos személyek jogairól
és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személy is igénybe tudja venni.
12. §

(1) Az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett valós idejű ügyfél-átvilágítás (a továbbiakban: valós idejű
ügyfél-átvilágítás) során a szolgáltató a 6. §-ban meghatározottaknak megfelelő eszköz útján vagy anélkül összeveti
az ügyfélről készített fényképet és az átvilágításhoz felhasznált okiratban szereplő képmást. Az ügyfél-átvilágítás akkor
megfelelő, amennyiben kétséget kizáróan megállapítható, hogy az okiratban szereplő személy azonos a fényképvagy videofelvételen szereplő személlyel.
(2) A szolgáltató a 6. §-ban meghatározottaknak megfelelő eszköz nélküli valós idejű ügyfél-átvilágítást egy, a célnak
megfelelő helyiségben végezheti.
(3) A valós idejű ügyfél-átvilágítást csak a szolgáltató olyan vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja végezheti,
akinek a szolgáltató előzőleg e tevékenység ellátására képzést szervezett, és aki azt követően eredményes vizsgát tett.
(4) A szolgáltató az auditált elektronikus hírközlő eszköz vonatkozásában biztosítja az ügyfél átvilágítására vonatkozó
feltételeket, amennyiben
a)
az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás feltételeit részletesen megismerte, és ahhoz kifejezetten hozzájárult,
b)
a valós idejű kép- és hangátvitelt lehetővé tévő elektronikus hírközlő eszköz képfelbontása és a kép
megvilágítása alkalmas az ügyfél nemének, korának, arcjellemzőinek felismerésére, és
c)
az ügyfél-átvilágítási folyamat szabályozott és folyamatosan ellenőrzött.
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13. §

(1) A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás során a szolgáltató és az ügyfél között létrejött teljes kommunikációt,
az ügyfél valós idejű ügyfél-átvilágítással kapcsolatos részletes tájékoztatását és az ügyfél ehhez történő kifejezett
hozzájárulását visszakereshető módon kép- és hangfelvételen rögzíti.
(2) A valós idejű ügyfél-átvilágítás során biztosítani kell, hogy az ügyfél
a)
úgy nézzen bele a kamerába, hogy arcképe felismerhető és rögzíthető legyen,
b)
érthető módon közölje a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt okmány azonosítóját, és
c)
úgy mozgassa a valós idejű ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolványát,
kártyaformátumú vezetői engedélyét vagy útlevelét, hogy az azon található biztonsági elemek és adatsorok
felismerhetők és rögzíthetők legyenek.
(3) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató köteles megbizonyosodni arról, hogy a valós idejű
ügyfél-átvilágításhoz használt kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély
vagy útlevél alkalmas a valós idejű ügyfél-átvilágítás elvégzésére, így
a)
a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél egyes
elemei és azok elhelyezkedése megfelel az okmányt kiállító hatóság előírásainak,
b)
az egyes biztonsági elemek – különösen a hologram, a kinegram vagy ezekkel megegyező más biztonsági
elemek – felismerhetők és sérülésmentesek,
c)
a kártyaformátumú személyazonosító igazolvány, kártyaformátumú vezetői engedély vagy útlevél
okmányazonosítója megegyezik az ügyfél által közölt okmányazonosítóval, felismerhető és sérülésmentes.
(4) A valós idejű ügyfél-átvilágítást végző szolgáltató megbizonyosodik arról, hogy
a)
az ügyfél arcképe felismerhető és azonosítható az általa bemutatott kártyaformátumú személyazonosító
igazolványon, kártyaformátumú vezetői engedélyen vagy útlevélen látható arckép alapján, és
b)
a kártyaformátumú személyazonosító igazolványon, kártyaformátumú vezetői engedélyen vagy útlevélen
megtalálható adatok logikailag megfeleltethetők az ügyfélről a szolgáltatónál rendelkezésre álló adatokkal.
(5) A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás során a fentieken felül a Pmt. szerinti személyazonosság igazoló
ellenőrzést végez.
(6) A szolgáltató egy alfanumerikus kódból álló, központilag, véletlenszerűen generált azonosítási kódot küld az ügyfélnek
a szolgáltató választása szerint az ügyfél azonosítására alkalmas e-mail-címre vagy SMS-ben mobiltelefonszámra,
amely kódot az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás befejezéséig a szolgáltató által választott kommunikációs
formában küld vissza a szolgáltatónak.
(7) A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás során az ügyfélre irányadó, Pmt. szerinti nyilatkozatok megtételére és
okiratok bemutatására hívja fel az ügyfelet.

14. §

(1) A szolgáltató megszakítja a valós idejű ügyfél-átvilágítást, amennyiben
a)
az ügyfél a valós idejű ügyfél-átvilágítás során visszavonja az adatrögzítéshez adott hozzájárulását,
b)
az ügyfél által bemutatott okmányok, illetve okiratok fizikai és adattartalmi követelményei nem felelnek meg
a 13. § (3) bekezdésében előírt feltételeknek,
c)
az ügyfél, az általa bemutatott okmányok, illetve okiratok vizuális azonosításának feltételei nem adottak,
d)
a szolgáltató nem tudja elkészíteni a hang- és képfelvételt,
e)
az ügyfél nem, nem teljes egészében vagy hibásan küldi vissza az azonosítási kódot,
f)
az ügyfél nem vagy a szolgáltató számára észlelhetően befolyás alatt tesz nyilatkozatot, vagy
g)
az ügyfél-átvilágítás során ellentmondás vagy bizonytalanság lép fel.
(2) Pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény,
illetve körülmény felmerülése esetében, a szolgáltató az (1) bekezdésben írt feltételek fennállása ellenére is elvégzi
a valós idejű ügyfél-átvilágítást, amelyet követően haladéktalanul bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnél.

15. §		
A valós idejű ügyfél-átvilágítást a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott foglalkoztatottja belső szabályzatban
meghatározott módon ellenőrzi.
16. §		
A szolgáltató a valós idejű ügyfél-átvilágítás rendszerét úgy alakítja ki, hogy azt a fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény szerinti fogyatékos személy is igénybe tudja venni.
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3. A kockázatérzékenységi megközelítés alapján üzleti kapcsolat létesítéséhez vagy
ügyleti megbízás teljesítéséhez vezetői döntést igénylő esetek
17. §

(1) Az üzleti kapcsolat létesítéséről vagy az ügyleti megbízás teljesítéséről a Pmt.-ben meghatározottakon felül
ügyfélkockázati tényezők alapján a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott vezetője dönt, ha
a)
az üzleti kapcsolat létesítése során arra utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, hogy a szolgáltatás mögött
ténylegesen nem az a személy áll, aki a szerződéskötési kérelemben feltüntetésre került,
b)
az üzleti kapcsolat létesítése során havi ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó készpénzforgalom
lebonyolítását jelzi az ügyfél,
c)
az ügyleti megbízás az ötvenmillió forintot eléri vagy meghaladja,
d)
az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek részvényesét részvényesi
meghatalmazott képviseli, vagy
e)
az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest
szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.
(2) Az üzleti kapcsolat létesítéséről vagy az ügyleti megbízás teljesítéséről termékhez, szolgáltatáshoz, ügylethez vagy
alkalmazott eszközhöz kapcsolódó kockázati tényezők alapján a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott
vezetője dönt
a)
privátbanki üzleti kapcsolat létesítése,
b)
személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján létrejött üzleti
kapcsolat vagy kapott ügyleti megbízás, vagy
c)
új termékek vagy új üzleti gyakorlatok, többek között új teljesítési mechanizmus, valamint új vagy fejlődő
technológiák alkalmazása mind új, mind korábban meglévő termékek
esetében.
(3) Az üzleti kapcsolat létesítéséről vagy az ügyleti megbízás teljesítéséről földrajzi kockázati tényezők alapján
a szolgáltató belső szabályzatban meghatározott vezetője dönt, ha
a)
az ügyfél stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakcímmel
vagy székhellyel rendelkezik,
b)
az ügyfél tulajdonosai között stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik
országban székhellyel rendelkező jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet található,
vagy
c)
az ügyfél tényleges tulajdonosa, rendelkezésre jogosultja, képviselője vagy meghatalmazottja stratégiai
hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel.
(4) A szolgáltató belső szabályzatban meghatározott vezetője az (1)–(3) bekezdésekben meghatározott esetekben olyan
dokumentált formában dönt, amely biztosítja a következetességet, a folyamatos figyelemmel kísérhetőséget és
az ellenőrizhetőséget is.

4. Az egyszerűsített és a fokozott ügyfél-átvilágítás esetkörei és azok felügyeleti jóváhagyásának
szabályai
18. §

(1) A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele
1.
a Pmt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában meghatározott, az Európai Unió területén székhellyel rendelkező
szolgáltató vagy olyan, harmadik országban székhellyel rendelkező – a Pmt. 1. § (1) bekezdés a)–e) pontjában
meghatározott – szolgáltató, amelyre a Pmt.-ben meghatározottakkal egyenértékű követelmények
vonatkoznak, és amely ezek betartása tekintetében felügyelet alatt áll,
2.
olyan társaság, amelynek értékpapírját egy vagy több tagállamban bevezették a szabályozott piacra, vagy
olyan harmadik országbeli társaság, amelyre a közösségi joggal összhangban lévő közzétételi követelmények
vonatkoznak,
3.
a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szerv, ezenkívül bármely más, a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelem folytatására hatáskörrel rendelkező tagállami hatóság,
4.
helyi önkormányzat, a helyi önkormányzat költségvetési szerve, a központi költségvetési szerv,
5.
az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa, az Európai Bizottság, az Európai Unió Bírósága, az Európai
Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, a Régiók Bizottsága, az Európai Központi Bank,
az Európai Beruházási Bank vagy az Európai Unió más intézménye vagy szerve,

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
6.
7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

11

sem visszavásárlási értékkel, sem lejárati szolgáltatással nem rendelkező, tisztán kockázati haláleseti
életbiztosítást köt egyedi vagy csoportos biztosításként,
az életbiztosítási ágba tartozó biztosítás esetén olyan biztosítást köt, amelynek az éves biztosítási díja nem
haladja meg a kettőszázhatvanezer forintot vagy amennyiben az egyszeri biztosítási díj nem haladja meg
a hatszázötvenezer forintot,
számára az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba a munkáltatója által az Önkéntes Kölcsönös Biztosító
Pénztárakról szóló törvény szerinti munkáltatói hozzájárulásként fizetett havi összeg nem haladja meg
egészségpénztár, önsegélyező pénztár, egészség- és önsegélyező pénztár esetén a tárgyév első napján
érvényes havi minimálbér 30%-át, önkéntes nyugdíjpénztár esetén a tárgyév első napján érvényes havi
minimálbér 50%-át,
munkáltatója által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba az alkalmazottai javára fizetett, az Önkéntes
Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló törvény szerinti célzott szolgáltatás finanszírozására teljesített összes
befizetés éves szinten nem haladja meg a munkáltatónak a szolgáltatóban tagsági jogviszonnyal rendelkező
alkalmazottainak létszáma és a tárgyév első napján érvényes havi minimálbér szorzatának összegét,
által az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárba befizetett összeg éves szinten nem haladja meg
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint érvényesíthető adókedvezmény maximális mértékének
igénybevételéhez jogosító befizetés összegét,
a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti nyugdíjbiztosítást köt, ide nem értve a szerződés teljes vagy
részleges visszavásárlására vonatkozó ügyletet,
2018. október 17. napját megelőzően lakás-előtakarékossági szerződést kötött, amely alapján az éves
elhelyezendő megtakarítás összege nem haladja meg a lakástakarékpénztárakról szóló törvény szerinti
legmagasabb összegű éves állami támogatás maradéktalan igénybevételéhez szükséges összeget, vagy
megkötött lakás-előtakarékossági szerződéshez kapcsolódóan lakáskölcsön vagy áthidaló kölcsön szerződést
kötött,
az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral munkáltatói hozzájárulás fizetésére szerződött, az önkéntes
pénztár magánszemély tagjai számára munkáltatói támogatást juttató, az önkéntes pénztárba célzott
szolgáltatás nyújtása során befizetést teljesítő olyan munkáltató (munkáltatói tag), amelynek tulajdonosi
háttere tekintetében a szerződéskötéskor elérhető céginformációs adatbázis alapján kizárható, hogy stratégiai
hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban működő tulajdonosi körhöz
kapcsolódik, és a pénztártag egyéni számlája javára az Európai Unión belül működő pénzintézeten keresztül
teljesít befizetést,
az uniós kibocsátásiegység-forgalmi jegyzékben a 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv, valamint
a 280/2004/EK és a 406/2009/EK európai parlamenti és tanácsi határozat szerinti uniós kibocsátásiegységforgalmi jegyzék létrehozásáról, továbbá a 920/2010/EU és az 1193/2011/EU bizottsági rendelet hatályon
kívül helyezéséről szóló, 2013. május 2-i 389/2013/EU bizottsági rendelet 16., 17. és 18. cikke alapján
üzemeltetői számlával, légijármű-üzemeltetői számlával, közönséges ügyfélszámlával vagy kereskedési
számlával rendelkező jogi személy, ha az üzleti kapcsolat létesítése vagy ügyleti megbízás adása a befektetési
vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól
szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 6. § l) pontjában meghatározott pénzügyi eszközre vagy az arra vonatkozó
származtatott pénzügyi eszközre irányul,
háromszázezer forint tőkeösszeget meg nem haladó kölcsönszerződést köt, és a kölcsön folyósítására és
törlesztésére átutalással kerül sor, az ügyfél korábban létesített, már meglévő magyarországi bankszámláján
keresztül, vagy
elektronikuspénz-birtokos, és a részére kibocsátott elektronikus pénz
a)
mindenkori egyenlege nem haladja meg a háromszázezer forintot, és adott naptári évben legfeljebb
kettőszázhatvanezer forint értékben történő elektronikus pénz visszaváltását teszi lehetővé
a kibocsátó, és ebből a készpénzben kivett vagy készpénzre beváltott összeg naptári évente nem
haladja meg a huszonötezer forintot,
b)
olyan elektronikus pénz terhére vagy más olyan jellegű forrás felhasználásával nem tölthető fel, amely
esetében az ügyfél azonosítása nem történt meg,
c)
az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló
2013. évi CCXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti elektronikus pénz kibocsátása
szolgáltatást nyújt az elektronikuspénz-birtokos részére, fizetési számlát nem vezet, hitelt nem nyújt
az elektronikuspénz-birtokos részére, valamint
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d)

az elektronikuspénz-birtokos vagy tényleges tulajdonosa nem stratégiai hiányosságokkal rendelkező,
kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel.
(2) A Pmt. 3. § 25. pontjában meghatározott Posta Elszámolási Központot működtető intézmény a Pmt.-ben és
az (1) bekezdésben meghatározottakon kívül egyszerűsített ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele
nem stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakhellyel
vagy székhellyel, és kettőmillió-ötszázezer forintot el nem érő összegű, belföldön kezdeményezett és belföldön
teljesítendő áru- vagy szolgáltatásnyújtás ellenértékének teljesítésére irányulóan ad ügyleti megbízást.
19. §

(1) A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül fokozott ügyfél-átvilágítást alkalmazhat, amennyiben ügyfele
a)
nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság,
b)
olyan jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amelynek tényleges tulajdonosa
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakcímmel,
c)
olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek részvényesét részvényesi
meghatalmazott képviseli, vagy
d)
olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének jellegéhez képest
szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik.
(2) Amennyiben a szolgáltató az (1) bekezdés szerinti ügyfelet nem sorolja fokozott ügyfél-átvilágítás alá, azt belső
kockázatértékelésében indokolja.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott esetben a szolgáltató a belső kockázatértékeléséhez előzetesen a Magyar Nemzeti
Bank (a továbbiakban: MNB) engedélyét kéri.

5. A megerősített eljárás esetkörei és feltételrendszere
20. §		
A szolgáltató a Pmt.-ben meghatározottakon kívül a következő esetekben alkalmaz megerősített eljárást:
a)
személyesen meg nem jelent természetes személy ügyféllel okirat hiteles másolata alapján létrejött üzleti
kapcsolat vagy ügylet esetén,
b)
nem állami vagy önkormányzati tulajdonban lévő nonprofit gazdasági társaság tekintetében,
c)
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel vagy
székhellyel rendelkező ügyfél tekintetében,
d)
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban lakóhellyel rendelkező
tényleges tulajdonos tekintetében,
e)
a takarékbetétről szóló törvényerejű rendelet szerinti nem névre szóló takarékbetét névre szólóvá alakításával
érintett ügyfél tekintetében, amennyiben a névre szólóvá alakítani kívánt takarékbetétek összértéke eléri
a hárommillió-hatszázezer forintot,
f)
amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek bemutatóra szóló részvénye van, vagy amelynek részvényesét
részvényesi meghatalmazott képviseli,
g)
amennyiben az ügyfél olyan társaság, amelynek tulajdonosi szerkezete a társaság üzleti tevékenységének
jellegéhez képest szokatlannak vagy túlzottan összetettnek tűnik, vagy
h)
amennyiben az ügyfelet a szolgáltató tízmillió forintot elérő vagy meghaladó pénzváltás miatt világítja át.
21. §		
A szolgáltató belső kockázatértékelése alapján a belső szabályzatában határozza meg, hogy a Pmt.-ben és
az e rendeletben meghatározottakon kívül mely esetekben alkalmaz megerősített eljárást.
22. §

(1) A szolgáltató a megerősített eljárás alá tartozó ügyfeleknél a 32–35. § rendelkezéseinek megfelelően szűri és
pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából elemzi és értékeli a tízmillió forintot elérő vagy meghaladó
összegű ügyleteket.
(2) Amennyiben a megerősített eljárás alá tartozó ügyfelek tízmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű
készpénzbefizetést vagy pénzváltást teljesítenek, a szolgáltató beszerzi a pénzügyi eszközök forrására vonatkozó
információt, valamint ezen információk igazoló ellenőrzése érdekében a pénzeszközök forrására vonatkozó
dokumentumok bemutatását is megköveteli.
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6. A belső kockázatértékelés elkészítésének szabályrendszere
23. §

(1) A belső kockázatértékelés alkalmazása során a szolgáltató beazonosítja a már ismert kockázatai közül azokat, amelyek
hatással vannak a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázataira.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdésben meghatározott beazonosítás során figyelembe veszi a már rendelkezésre álló
kockázati profilt.

24. §

(1) A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során a Pmt.-ben meghatározottakon kívül az alábbiakat veszi
figyelembe:
a)
az Európai Bizottság nemzetek feletti kockázatértékelését,
b)
az európai felügyeleti hatóságok véleményét az európai uniós pénzügyi ágazatot érintő pénzmosási és
terrorizmus-finanszírozási kockázatokról,
c)
az MNB által kiadott ajánlást,
d)
az MNB által nyilvánosságra hozott információkat és
e)
az MNB által folytatott eljárás során keletkezett és nyilvánosságra hozott dokumentumokat.
(2) A szolgáltató a kockázati tényezők beazonosítása során különösen
a)
a civil társadalomtól,
b)
az értékelés alá vont tagállam pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni rendszere megfelelőségével és
hatékonyságával, korrupcióellenes és adózási rendszerrel kapcsolatos értékeléséből,
c)
nyilvános forrásból és
d)
tudományos intézményektől
származó információkat vehet figyelembe.

25. §

(1) Amennyiben a szolgáltató ki van téve más tagállam vagy harmadik ország pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási
kockázatainak, a szolgáltató ezeket a kockázatokat is beazonosítja.
(2) A szolgáltató az (1) bekezdés szerinti kockázatokat különösen abban az esetben azonosítja be, amennyiben
a szolgáltató
a)
üzleti kapcsolatot tart fenn más tagállamban vagy harmadik országban bejegyzett vagy letelepedett
személlyel,
b)
egy másik tagállamban vagy harmadik országban létrehozott pénzügyi csoport tagja,
c)
tényleges tulajdonosa másik tagállamban vagy harmadik országban rendelkezik lakóhellyel, vagy
d)
olyan kapcsolatot tart fenn más tagállammal vagy harmadik országgal, amely arra utal, hogy a szolgáltató ki
van téve az adott ország pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázatainak.
(3) A szolgáltató beszerzi az (1) bekezdés szerinti tagállamhoz vagy harmadik országhoz köthető pénzmosási és
terrorizmus-finanszírozási kockázatokkal kapcsolatos azon információkat, amelyek hatással lehetnek az általa végzett
tevékenységre.
(4) A szolgáltató a tudomásszerzéstől számított három munkanapon belül bejelentést tesz az MNB-hez, amennyiben
az (1) bekezdés szerinti kockázatok beazonosítását és a (3) bekezdés szerinti információk beszerzését követően olyan
hiányosság jut a tudomására, amelyek veszélyt jelentenek az Európai Unió pénzügyi rendszerére.

26. §		
A szolgáltató az alábbi szempontokat veszi figyelembe belső kockázatértékelésének elkészítésekor:
a)
tulajdonosi és vállalati szerkezete, figyelemmel arra, hogy a szolgáltató nemzetközi, külföldi vagy belföldi
intézmény, anyavállalat, leányvállalat, fióktelep, vagy egyéb szervezet,
b)
szervezetének és szerkezetének összetettsége és átláthatósága,
c)
a felső vezetők, a vezető testület tagjainak és a minősített befolyással bíró tulajdonosának hírneve és integritása,
d)
a kínált termék vagy szolgáltatás, az elvégzett tevékenység és ügylet természete és összetettsége,
e)
az alkalmazott eszköz, beleértve az ingyenes szolgáltatásnyújtást, az ügynök vagy a közvetítő használatát,
f)
a kiszolgált ügyfelek típusai,
g)
az üzleti tevékenység földrajzi területe, különösen, amennyiben azt stratégiai hiányosságokkal rendelkező,
kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban végzi, vagy az ügyfelei jelentős részének származási országa
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország,
h)
a belső irányítási megoldás és szerkezet minősége, beleértve a belső ellenőrzési és megfelelési funkció
hatékonyságát, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával összefüggő
jogi követelménynek való megfelelést és a megelőző belső kockázatértékeléseinek hatékonyságát,
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az uralkodó vállalati kultúra, különösen a megfelelési és átláthatósági kultúra,
a hatóságokkal való együttműködés tapasztalatai és
egyéb prudenciális szempontok.

27. §

(1) A 24–26. § szerinti tényezők együttesen képezik a szolgáltató kockázatértékelésének alapját.
(2) A szolgáltató értékeli a 24–26. § szerinti tényezők szolgáltatóra gyakorolt hatását és a szolgáltatónál működő
kockázatalapú ellenőrzési rendszer és folyamat megfelelőségét a pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázat
enyhítése érdekében.
(3) A szolgáltató a kockázati tényező relatív jelentősége alapján eltérően súlyozhatja a kockázatot és az azokat mérséklő
tényezőt, azonban nem térhet el az MNB által kötelezően előírt kockázat beépítésétől és az ahhoz kapcsolódó
átvilágítási mód alkalmazásától.
(4) A szolgáltató a kockázatokat legalább alacsony, átlagos és magas kockázati kategóriába sorolja.
(5) A szolgáltató a kockázatokat legalább ügyfél, termék, szolgáltatás, alkalmazott eszköz, földrajzi kockázati csoportba
sorolja.

28. §

(1) A szolgáltató a kockázat értékelése, valamint e rendelet és a Pmt. rendelkezéseinek figyelembevételével meghatározza,
hogy milyen esetben alkalmaz egyszerűsített vagy fokozott ügyfél-átvilágítást.
(2) A szolgáltató a beazonosított kockázat értékelése alapján meghatározza, hogy mely esetben kér be ügyfelétől
a pénzügyi eszköz forrására vonatkozó információt, mikor alkalmaz megerősített eljárást, és milyen időszakonként
vizsgálja felül az általa beszerzett ügyfél-átvilágítási adatot.
(3) A szolgáltató a beazonosított kockázat értékelése alapján meghatározza, hogy milyen intézkedésre van szükség
a feltárt kockázat kezelése érdekében. Az intézkedést határidőhöz köti és kijelöli a végrehajtásért felelős személyt.
(4) A szolgáltató az általa elvégzett belső kockázatértékelésről jelentést készít, amelyben dokumentálja a kockázati
tényezőt és az alapjául szolgáló információt, a kockázat értékelését, a kockázat kezelésére tett intézkedést, a felelős
személyt, a határidőt és a tervezett felülvizsgálat időpontját.
(5) A szolgáltató vezető tisztségviselője vagy vezető testülete a belső kockázatértékelésről szóló jelentést jóváhagyja.

29. §

(1) A szolgáltató a belső kockázatértékelését az alapjául szolgáló információ időszakos és eseti felülvizsgálatával
aktualizálja.
(2) A szolgáltató által az (1) bekezdés alapján elvégzett felülvizsgálat ütemezése arányban kell hogy álljon a szolgáltatóhoz
kapcsolódó pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázattal.
(3) A szolgáltató a belső kockázatértékelését soron kívül felülvizsgálja, amennyiben
a)
külső hatás megváltoztatja a kockázat természetét,
b)
új típusú pénzmosási és terrorizmus-finanszírozási kockázat merül fel,
c)
az MNB által tett megállapítás ilyen intézkedést tartalmaz,
d)
a szolgáltató saját maga által tett, kockázatot csökkentő intézkedéséből ez következik,
e)
a szolgáltató tulajdonosaival, a vezető testület tagjaival, a fő funkciókat ellátó személyekkel vagy a szervezetével
kapcsolatban új információk merülnek fel, továbbá
f)
minden egyéb esetben, amikor a szolgáltatónak alapos oka van azt feltételezni, hogy a kockázatértékelés
alapjául szolgáló információ már nem alkalmazható.

7. Az ügylet felfüggesztése
30. §

(1) A szolgáltató meghatározza az ügyfélnek adandó tájékoztatást, valamint belső szabályzatában rögzíti szervezeti
egységeinek kötelezettségét és felelősségét az ügylet felfüggesztése során.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás nem utalhat az ügylet felfüggesztésének tényére és a felfüggesztés indokára.
(3) A szolgáltató biztosítja, hogy
a)
a felfüggesztés tényéről a szolgáltató tudomással bíró vezetője, foglalkoztatottja és segítő családtagja
az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás szerint járjon el,
b)
a felfüggesztés teljesítéséhez csak a szükséges szervezeti egységet vonja be,
c)
a felfüggesztési kötelezettség teljesítésére utaló adat, tény, illetve körülmény felmerülésekor telefonon
értesíthesse a pénzügyi információs egységként működő hatóságot, és ebben az esetben a tőle kapott
instrukciók szerint járjon el, valamint
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d)

a felfüggesztés ideje alatt a telefonos kapcsolattartás a pénzügyi információs egységként működő hatósággal
a kijelölt személy akadályoztatása esetén is folyamatos legyen.
(4) A szolgáltató az általa vezetett nyilvántartáson belül az ügylet felfüggesztését igazoló iratot vagy annak másolatát
elkülönítetten kezeli.

8. A belső ellenőrző és információs rendszer működtetése
31. §		
Ezen alcím alkalmazásában:
a)
automatikus szűrőrendszer: az ügyfél és az ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából
előzetes paraméterezés alapján történő, emberi beavatkozást nem igénylő leválogatására alkalmas informatikai
rendszer,
b)
manuális szűrés: az ügyfél és az ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő, emberi
beavatkozást igénylő leválogatása.
32. §

(1) A szolgáltatónak rendelkeznie kell olyan szűrőrendszerrel, amely biztosítja a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
szempontjából kockázatos ügyfél és szokatlan ügylet kiszűrését.
(2) A szolgáltató, amennyiben
a)
pénzforgalmi szolgáltató, vagy
b)
az ügyfeleinek száma a tárgyévet megelőző év végén meghaladta az ötvenezret,
automatikus szűrőrendszert működtet.
(3) A (2) bekezdésben foglaltakon kívül a szolgáltató manuális szűrést alkalmazhat.

33. §

(1) A szolgáltató a szűrőrendszer működése, a kiszűrt ügyfél, valamint az ügylet elemzése és értékelése vonatkozásában
belső eljárásrendet készít.
(2) Az (1) bekezdés szerinti belső eljárásrendet a szolgáltató írásban rögzíti, naprakészen tartja és az illetékes felügyeleti
hatóságok rendelkezésére bocsátja.
(3) A szűrőrendszer belső eljárásrendjének legalább az alábbi feltételeknek kell megfelelnie:
a)
az intézmény belső kockázatértékelésén alapul,
b)
megfelel a szolgáltató kapcsolódó belső szabályzatainak,
c)
automatikus szűrőrendszer esetén előírja a szűrőrendszer teljes folyamatát nyomon követő, valamint
a bevezetését megelőző és azt követő tesztelését, csakúgy, mint az időszakos tesztelések elvégzését az irányítás,
az adatok leképezése, az ügyletek azonosítása, a keresési szcenáriók és logikák, a szűrési modellezés, valamint
a bevitt adatok és az eredmények vizsgálatával kapcsolatosan,
d)
dokumentálja a szolgáltató által használt szcenáriókat, az azok alapjául szolgáló logikákkal, paraméterekkel és
küszöbértékekkel és biztosítja a változások nyomon követhetőségét,
e)
biztosítja az adatok integritását és minőségét annak érdekében, hogy a szűrőrendszeren pontos és teljes
adatok menjenek keresztül,
f)
rögzíti a releváns adatokat tartalmazó összes adatforrást,
g)
biztosítja a szűrőrendszer megtervezéséért, működtetéséért, teszteléséért, beüzemeléséért és folyamatos
felügyeletéért, valamint az esetkezelésért, felülvizsgálatért és a találatok és lehetséges bejelentések
tekintetében hozott döntésekért felelős szakképzett alkalmazottak vagy külső tanácsadók rendelkezésre
állását,
h)
rögzíti az elemző és értékelő folyamat során alkalmazott határidőket,
i)
olyan vizsgálati protokollokat tartalmaz, amelyek részletesen bemutatják, hogy a szűrőrendszer által generált
figyelmeztetéseket milyen módon kell megvizsgálni, milyen módon kell dönteni afelől, hogy mely találatok
kerüljenek bejelentésre, ki a felelős az ilyen döntés meghozataláért, valamint azt, hogy milyen módon kell
a döntéshozatali eljárást dokumentálni, valamint
j)
biztosítja a szcenáriók és az azok alapjául szolgáló logikák, paraméterek és küszöbértékek kockázataival
összhangban történő felülvizsgálatát, illetve tartalmazza, hogy ki a felelős a felülvizsgálatért.

34. §

(1) A szolgáltató legalább a következő ügyfél-, illetve ügylettípusokra végzett szűréseket biztosítja a belső
kockázatértékelésében:
a)
huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés természetes személy ügyfél részére,
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b)

ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzbefizetés jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező ügyfél részére,
c)
huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés természetes személy ügyfél részére,
d)
ötvenmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű készpénzkifizetés jogi személy és jogi személyiséggel nem
rendelkező ügyfél részére, vagy
e)
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országból kezdeményezett vagy
oda továbbított huszonötmillió forintot elérő vagy meghaladó összegű ügylet.
(2) A szolgáltató a szűrési feltételeit az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a belső kockázatértékelése alapján
határozza meg.
35. §

(1) A szolgáltató a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából a szűrést folyamatosan végzi.
(2) A kiszűrt ügyfél, illetve ügylet pénzmosás és terrorizmus finanszírozása szempontjából történő elemzését és
értékelését a szolgáltató a 34. § (1) bekezdésében foglalt esetben a szűrést követő tíz munkanapon, minden más
esetben a szűrést követő harminc munkanapon belül végzi el. A szűrés végrehajtásának napja a határidőbe nem
számít bele.
(3) A kiszűrt ügyfél, illetve ügylet elemzésének és értékelésének folyamatát a szolgáltató úgy dokumentálja, hogy
a szolgáltató által végrehajtott intézkedés eredménye és az az alapján hozott döntés utólag rekonstruálható legyen.

36. §

(1) A szolgáltató a belső ellenőrző és információs rendszer részeként névtelenséget biztosító visszaélés-bejelentési
rendszert (a továbbiakban: bejelentési rendszer) működtet.
(2) Bejelentést a bejelentési rendszeren keresztül az tehet, aki tudomással bír arról, hogy a szolgáltatónál a Pmt.
rendelkezése megsértésre kerül vagy került.
(3) A bejelentést a szolgáltató harminc napon belül kivizsgálja. A határidőbe a bejelentés megtételének napja nem
számít bele.
(4) A bejelentés kivizsgálásában nem vehet részt a bejelentéssel érintett személy.
(5) Amennyiben a szolgáltató azt állapítja meg, hogy pénzmosásra, terrorizmus-finanszírozásra vagy dolog büntetendő
cselekményből való származására utaló adat, tény, illetve körülmény merül fel, úgy a kijelölt személy haladéktalanul
bejelentést tesz a pénzügyi információs egységnek.
(6) Amennyiben a szolgáltató azt állapítja meg, hogy bűncselekmény gyanúja áll fenn, úgy haladéktalanul feljelentést
tesz a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező nyomozó hatóságnál.
(7) Amennyiben a szolgáltató az (5) és (6) bekezdésben foglalt eseteken kívül a Pmt., az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény vagy e rendelet
megsértését állapítja meg, úgy a kijelölt személy haladéktalanul bejelentést tesz az MNB felé.
(8) A szolgáltatónak a bejelentés megtételét követően biztosítania kell, hogy ahhoz a bejelentéssel vagy annak
kivizsgálásában érintett személyen kívül más személy ne férhessen hozzá.

37. §		
A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen az üzleti kapcsolat
a)
személyes adat,
b)
számlaszám,
c)
ügyfélszám,
d)
ügylettípus vagy
e)
összeghatár
alapján történő leválogatására.
38. §		
A szolgáltató biztosítja, hogy a belső ellenőrző és információs rendszer képes legyen a benne rögzített adatoknak
a Pmt.-ben meghatározott időtartam alatt visszakereshetőséget lehetővé tevő nyilvántartására.

9. Az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtása érdekében működtetett szűrőrendszer kidolgozása és működtetésének
minimumkövetelményei
39. §		
Ezen alcím alkalmazásában:
a)
automatikus szűrőrendszer: az ügyfél, a tényleges tulajdonos, a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott és
a képviselő személyes adatainak az uniós jogi aktusokban és az ENSZ Biztonsági Tanácsa (a továbbiakban:
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ENSZ BT) határozataiban szereplő személyek adataival való folyamatos, emberi beavatkozást nem igénylő
összehasonlítására alkalmas informatikai rendszer,
manuális szűrés: az ügyfél, a tényleges tulajdonos, a rendelkezésre jogosult, a meghatalmazott és a képviselő
személyes adatainak az uniós jogi aktusokban és az ENSZ BT határozataiban szereplő személyek adataival való
összehasonlítására alkalmas, emberi beavatkozást igénylő eljárás,
tényleges tulajdonos: a Pmt. 3. § 38. pontja szerinti természetes személy,
ügyfél: a Pmt. 3. § 41. pont a) alpontjában meghatározott személy.

40. §		
A szolgáltató automatikus szűrést alkalmaz, amely biztosítja a pénzügyi és vagyoni korlátozásokat elrendelő uniós
jogi aktusok és ENSZ BT határozatok késedelem nélküli végrehajtását. Abban az esetben, ha a szolgáltató ügyfeleinek
a száma a tárgyévet megelőző év végén nem haladja meg az ezret, akkor a szolgáltató manuális szűréssel is
biztosíthatja a pénzügyi és vagyoni korlátozásokat elrendelő uniós jogi aktusok és ENSZ BT határozatok késedelem
nélküli végrehajtását.
41. §

(1) A szolgáltató köteles a szűrőrendszer működése, illetve a kiszűrt ügyfél, tényleges tulajdonos, a rendelkezésre jogosult,
a meghatalmazott és a képviselő, valamint ügylet elemzése és értékelése vonatkozásában belső eljárásrendet
készíteni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott belső eljárásrendet a szolgáltató köteles írásban rögzíteni, naprakészen tartani és
az illetékes hatóságok rendelkezésére bocsátani a felügyeleti tevékenység gyakorlása során.
(3) A szűrőrendszer belső eljárásrendje legalább az alábbi feltéteknek felel meg:
a)
automatikus szűrőrendszer esetén lehetővé teszi a szűrőrendszer teljes folyamatát nyomon követő, valamint
a bevezetését megelőző és azt követő tesztelését, csakúgy, mint az időszakos tesztelések elvégzését
az irányítás, adatok leképezése, ügyletek azonosítása, keresési logikák, szűrési modellezés, valamint bevitt
adatok és az eredmények vizsgálatával,
b)
dokumentálja a szolgáltató által használt keresési logikákat, az azok alapjául szolgáló feltételezésekkel,
paraméterekkel,
c)
biztosítja az adatok integritását, pontosságát és minőségét annak érdekében, hogy a szűrőrendszeren pontos
és teljes adatok menjenek keresztül,
d)
rögzíti a releváns adatokat tartalmazó összes adatforrást,
e)
biztosítja a szűrőrendszer megtervezéséért, működtetéséért, teszteléséért, beüzemeléséért és folyamatos
felügyeletéért, valamint az esetkezelésért, felülvizsgálatért és a találatok és lehetséges bejelentések
tekintetében hozott döntésekért felelős szakképzett alkalmazottak vagy külső tanácsadók rendelkezésre
állását,
f)
rögzíti az elemző és értékelő folyamat során alkalmazott határidőket,
g)
olyan vizsgálati protokollokat tartalmaz, amelyek részletesen bemutatják, hogy a szűrőrendszer által generált
figyelmeztetéseket milyen módon kell megvizsgálni, milyen módon kell dönteni afelől, hogy mely találatok
kerüljenek bejelentésre, ki a felelős az ilyen döntés meghozataláért, valamint hogy milyen módon kell
a döntéshozatali eljárást dokumentálni, és
h)
biztosítja a folyamatos vizsgálatát a szűrési logikának és az azok alapjául szolgáló szabályoknak, paramétereknek.

42. §

(1) A szolgáltató az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekre vonatkozó
szűrést folyamatosan végzi.
(2) A szolgáltató a kiszűrt találatokat elemzi és értékeli.
(3) A kiszűrt találatok elemzésének és értékelésének folyamatát a szolgáltató úgy dokumentálja, hogy a szolgáltató által
végrehajtott intézkedés eredménye és az az alapján hozott döntés utólag rekonstruálható legyen.

10. A képzési program
43. §

(1) A szolgáltató a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint az Európai
Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedésekkel összefüggő tevékenység ellátásában
részt vevő szolgáltató vezetőjét, foglalkoztatottját és segítő családtagját ebben a munkakörben történő alkalmazását
megelőzően vagy a belépést követő 30 napon belül általános ügyintézői képzésben részesíti, és részére a belépés
évét követően évente legalább egy alkalommal továbbképzést (a továbbiakban együtt: általános ügyintézői képzés)
szervez.
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(2) Amennyiben a szolgáltató külön szervezeti egységet működtet a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzése
és megakadályozása, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtása érdekében, úgy ennek a szervezeti egységnek a tagját a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzésével és megakadályozásával és az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásával kapcsolatban az általános ügyintézői képzési szintet meghaladó speciális képzésben és
évente legalább egy alkalommal továbbképzésben (a továbbiakban együtt: speciális képzés) részesíti.
(3) A szolgáltató a képzések tartására csak olyan személyt vehet igénybe, aki
a)
szakirányú felsőfokú – így különösen jogi, közgazdasági, pénzügyi, vagy informatikai – végzettséggel, valamint
b)
legalább hároméves
ba)
a Pmt. hatálya alá tartozó szolgáltatónál belső ellenőrzési vagy megfelelőségi (compliance) feladatokat
ellátó területen szerzett szakmai gyakorlattal, vagy
bb)
a Pmt. 5. §-ában meghatározott felügyeletet ellátó szervnél a Pmt. hatálya alá tartozó felügyeleti
tevékenység ellátása területén szerzett szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
44. §		
A képzések programja az egyes munkakörök betöltéséhez szükséges mértékben legalább a következő témaköröket
tartalmazza:
a)
a Pmt.-hez, valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvényhez kapcsolódó büntetőjogi aspektusok ismertetése;
b)
Pmt., valamint az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések
végrehajtásáról szóló törvény fogalmainak ismertetése,
c)
ügyfél-átvilágítás teljesítésének kötelező esetei,
d)
ügyfél-átvilágítási intézkedések
da)
a Pmt. 7–14. §-a alapján elvégzett ügyfél-átvilágítás,
db)
egyszerűsített ügyfél-átvilágítás,
dc)
fokozott ügyfél-átvilágítás és
dd)
más szolgáltató által elvégzett ügyfél-átvilágítás
esetén,
e)
az ügyfél-átvilágítás során használt nyilvántartások,
f)
a pénzátutalási tevékenységet végző szolgáltató esetében az e tevékenység végzése során rögzítendő adatkör,
g)
a bejelentési és felfüggesztési kötelezettség teljesítésének részletes szabályai,
h)
a felfedés tilalma és annak gyakorlati jelentősége,
i)
a szolgáltató által a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzésével és megakadályozásával, valamint
az Európai Unió és az ENSZ BT által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásával
összefüggésben alkalmazott szűrőrendszerek működtetésének szabályai,
j)
a megerősített eljárás fogalma és a szolgáltató által a megerősített eljárás keretében alkalmazott eljárásrend és
intézkedés ismertetése,
k)
a nemzeti kockázatértékelés-szolgáltató specifikus vonatkozásai,
l)
a szolgáltató saját eljárásrendje,
m)
a szolgáltató belső kockázatértékelése, és
n)
az auditált elektronikus hírközlő eszköz, ha a szolgáltató ilyet alkalmaz.
45. §

(1) A kijelölt személy felelős az általános ügyintézői képzési program és – ha a szolgáltató ilyet alkalmaz – az auditált
elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágításra vonatkozó képzés kidolgozásáért és végrehajtásáért.
(2) A 43. § (2) bekezdése szerinti esetben a szervezeti egység vezetője felelős speciális képzés és a valós idejű
ügyfél-átvilágításra vonatkozó képzés kidolgozásáért és végrehajtásáért.

46. §

(1) Amennyiben a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja akadályoztatva van az általános ügyintézői
képzésben, a speciális képzésben vagy az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágításra
vonatkozó képzésben való részvételben, úgy az akadályoztatás megszűnését követő 30 napon belül a szolgáltatónak
biztosítania kell a képzésben való részvétel lehetőségét.
(2) A szolgáltató az általános ügyintézői képzés, a speciális képzés, és az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett
ügyfél-átvilágításra vonatkozó képzés során elsajátított írásbeli vizsgával – ideértve az elektronikus rendszereiben
lebonyolított vizsgát is – ellenőrzi.
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(3) Amennyiben a szolgáltató vezetője, foglalkoztatottja vagy segítő családtagja akadályoztatva van a vizsga letételében,
úgy az akadályoztatás megszűnését követő harminc napon belül a szolgáltatónak biztosítania kell a vizsga letételének
lehetőségét.
47. §		
A szolgáltató az általános ügyintézői képzés, a speciális képzés, az auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett
ügyfél-átvilágításra vonatkozó képzés, valamint az ezekhez kapcsolódó vizsga anyagát, a javítókulcsot, a vizsgázók
névsorát és vizsgázónként a vizsgaeredményeket a vizsga napjától számított öt évig őrzi.

11. Záró rendelkezések
48. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1. napján lép hatályba.
(2) A 32. § (2) bekezdés a) pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.

49. §		
Hatályát veszti a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti szűrőrendszer
kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló 19/2017. (VII. 19.) MNB
rendelet.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke

20

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1. szám

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 46/2018. (XII. 17.) MNB rendelete
az egyes pénzügyi szervezetek panaszkezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokról
Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. §-ában, a magánnyugdíjról és
a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 135. §-ában, a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló
2007. évi CXVII. törvény 86. § a) pontjában, a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (3) bekezdésében, a hitelintézetekről és a pénzügyi
vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (3) bekezdésében, a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 201. § (3) bekezdésében, valamint a biztosítási
tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló
2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §

(1) A rendelet hatálya az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakra, a magánnyugdíjpénztárakra, a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézményekre, a befektetési vállalkozásokra, a pénzügyi intézményekre, a pénzügyi szolgáltatás
közvetítését független közvetítőként végző közvetítőkre, az ÁÉKBV-alapkezelőkre, a biztosítókra, a független
biztosításközvetítőkre és az egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetítő függő
biztosításközvetítőkre (a továbbiakban együtt: szolgáltató) terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazásában fogyasztó az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében
eljáró természetes személy.

2. §

(1) A szolgáltató teljeskörűen kivizsgálja és megválaszolja a pénztártagnak, az ügyfélnek, a tagnak, illetve a befektetőnek
(a továbbiakban együtt: ügyfél) a szolgáltató – szerződéskötést, illetve a tagsági jogviszony létrejöttét megelőző vagy
a szerződés megkötésével, illetve a tagsági jogviszony létrejöttével, a szerződés, illetve a tagsági jogviszony fennállása
alatti, a szolgáltató részéről történő teljesítéssel, valamint a szerződéses, illetve tagsági jogviszony megszűnésével,
illetve azt követően a szerződéssel, illetve a tagsági jogviszonnyal összefüggő – magatartását, tevékenységét vagy
mulasztását érintő kifogását (a továbbiakban: panasz).
(2) Amennyiben a panasz kivizsgálásához a szolgáltatónak az ügyfélnél rendelkezésre álló további információra van
szüksége, haladéktalanul felveszi az ügyféllel a kapcsolatot, és beszerzi azt.
(3) A szolgáltató – amennyiben jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítése céljából honlapot működtet – a honlapján
elérhetővé teszi a panasz benyújtásához a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által a honlapján közzétett
nyomtatványt. A szolgáltató köteles az ettől eltérő formában benyújtott írásbeli panaszt is befogadni.

3. §

(1) Amennyiben az ügyfél az írásbeli panaszát nem a panaszkezelési szabályzatban meghatározott, panaszkezeléssel
foglalkozó szervezeti egység címére küldi meg, vagy ha az ügyfél az írásbeli panaszt a szolgáltató valamely
ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségében nem a panaszkezelésre kijelölt ügyintézőnek adja át, a szolgáltató
a beérkezést követően haladéktalanul továbbítja a panaszt a panaszkezeléssel foglalkozó szervezeti egysége részére.
(2) A szóbeli panasz felvételét követően a szolgáltató tájékoztatja az ügyfelet a panaszt továbbiakban kezelő szervezeti
egység elérhetőségéről, valamint telefonon közölt szóbeli panasz esetén közli a panasz azonosítására szolgáló
adatokat.
(3) A szolgáltató a panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontját tartalmazó választ – az ügyfél eltérő
rendelkezésének hiányában – elektronikus úton küldi meg, amennyiben a panaszt az ügyfél:
a)
a kapcsolattartás céljából bejelentett és a szolgáltató által nyilvántartott elektronikus levelezési címről küldte,
vagy
b)
a szolgáltató által üzemeltetett, kizárólag a szolgáltató ügyfele által hozzáférhető internetes portálon keresztül
terjesztette elő.
(4) A (3) bekezdés szerinti esetben a szolgáltató a választ a panasz előterjesztésére igénybe vettel megegyező csatornán
küldi meg.
(5) A (3) bekezdésben foglalt rendelkezés nem alkalmazható, amennyiben a szolgáltató
a)
az 5. § (8) bekezdésében foglaltak teljesülését vagy
b)
a titokvédelmi szabályok által védett adatoknak azok megismerésére nem jogosult harmadik személyekkel
szembeni védelmét
nem biztosítja.
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4. §		
A pénzügyi intézmény, a pénzügyi szolgáltatás közvetítését független közvetítőként végző közvetítő, a befektetési
vállalkozás és az ÁÉKBV-alapkezelő a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos,
az indított hívás sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli bejelentkezése érdekében úgy köteles
eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
5. §

(1) A szolgáltató a panasz kivizsgálását követően válaszában részletesen kitér a panasz teljes körű kivizsgálásának
eredményére, a panasz rendezésére vagy megoldására vonatkozó intézkedésre, illetve a panasz elutasítása esetén
az elutasítás indokára, valamint a válasz – szükség szerint – tartalmazza a panasz tárgyára vonatkozó szerződési
feltétel, illetve szabályzat, alapszabály pontos szövegét. A szolgáltató a választ közérthetően fogalmazza meg.
(2) Az (1) bekezdéstől eltérően, ha az ügyfél a korábban előterjesztett, a szolgáltató által elutasított panaszával
azonos tartalommal ismételten panaszt terjeszt elő, és a szolgáltató a korábbi álláspontját fenntartja, válaszadási
kötelezettségét a korábbi válaszlevelére történő hivatkozással, valamint a panasz elutasítása esetén nyújtandó
tájékoztatás megadásával is teljesítheti.
(3) A szolgáltató a fogyasztónak minősülő ügyfelet a panasz elutasítása esetén tájékoztatja arról, hogy álláspontja szerint
a panasz
a)
a szerződés, illetve a tagsági jogviszony létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével,
továbbá szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita rendezésére vagy
b)
a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben meghatározott fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértésének
kivizsgálására
irányult.
(4) Ha a szolgáltató szerint a panasz a (3) bekezdés a) és b) pontját is érinti, akkor a fogyasztónak minősülő ügyfelet
tájékoztatnia kell arról, hogy a panaszban foglaltak mely része tartozik az a), illetve a b) pont körébe.
(5) A szolgáltató a fogyasztónak minősülő ügyfél kérése esetén az MNB honlapján a Pénzügyi Békéltető Testület eljárásának,
illetve az MNB fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásának kezdeményezésére irányuló kérelem benyújtásához közzétett
formanyomtatványokat (a továbbiakban: formanyomtatványok) költségmentesen, haladéktalanul megküldi.
(6) A fogyasztónak minősülő ügyfél panasza elutasítása esetén a szolgáltató válaszában feltünteti a Pénzügyi Békéltető
Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, levelezési címét, valamint a Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi
Fogyasztóvédelmi Központjának levelezési címét, telefonszámát, továbbá a formanyomtatványok elektronikus
elérhetőségét, tájékoztatást ad továbbá arról, hogy a fogyasztó kérheti ezen formanyomtatványok szolgáltató
általi költségmentes megküldését, megjelölve a formanyomtatványok megküldésére vonatkozó fogyasztói igény
előterjesztésére szolgáló szolgáltatói telefonszámot, elektronikus levelezési és postai címet.
(7) A szolgáltató a (3), (4) és (6) bekezdésben foglaltakról figyelemfelhívásra alkalmas módon ad tájékoztatást.
(8) A szolgáltató válaszát oly módon küldi meg az ügyfél részére, amely alkalmas annak megállapítására, hogy a szolgáltató
a küldeményt kinek a részére és milyen értesítési címre küldte meg, emellett kétséget kizáróan igazolja a küldemény
elküldésének tényét és időpontját is.
(9) A válasz elektronikus úton történő megküldése esetén a (8) bekezdésben foglaltak teljesülése olyan zárt, automatikus
és utólagos módosítás elleni védelemmel ellátott naplózó rendszer alkalmazásával biztosítható, amely a panaszra
adott válaszra vonatkozóan rögzíti az elektronikus levél megküldésének tényét, időpontját, címzettjét és tartalmának
elektronikus lenyomatát.

6. §		
A panaszról felvett jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:
a)
az ügyfél neve,
b)
az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
c)
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
d)
a panasszal érintett szolgáltató neve és címe,
e)
a panasz részletes leírása az egyes panaszelemek elkülönítetten történő rögzítésével,
f)
a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,
g)
az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
h)
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, valamint
i)
személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél aláírása.
7. §		
A szolgáltató a panaszokról vezetett nyilvántartás alapján a panaszokat nyomon követi és
a)
észszerű időközönként azokat témájuk szerint csoportosítja,
b)
a panasz okát képező tényeket és eseményeket feltárja, azonosítja,
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megvizsgálja, hogy a b) pontban rögzített tények és események hatással lehetnek-e más eljárásra, termékre
vagy szolgáltatásra,
eljárást kezdeményez a feltárt, b) pontban rögzített tények és események korrekciójára, és
összefoglalja az ismétlődő vagy rendszerszintű problémákat, jogi kockázatokat.

8. §

(1) A szolgáltató a panaszok kezelésének módja és formája tekintetében a panaszkezelési szabályzatban legalább
az 1. mellékletben foglalt elemeket rögzíti.
(2) A szolgáltató a panaszkezelési szabályzatát az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségeiben jól láthatóan,
figyelemfelhívásra alkalmas módon, valamint – amennyiben jogszabályban előírt kötelezettsége teljesítése céljából
honlapot működtet – honlapjának nyitó oldalán, külön panaszkezelésre vonatkozó menüpont alatt teszi közzé.

9. §

(1) Ez a rendelet 2019. március 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 28/2014. (VII. 23.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 46/2018. (XII. 17.) MNB rendelethez
A panaszkezelés formájára és módjára vonatkozó szabályok panaszkezelési szabályzatban történő
feltüntetése
I. A panasz bejelentésének módjai
1.
Szóbeli panasz:
a)
személyesen:
aa)
a panaszügyintézés helye (pontos cím) és a nyitvatartási idő (több ügyfélforgalom számára
nyitva álló helyiség esetén elegendő az azok elérhetőségére történő utalás),
ab)
ennek hiányában a székhely és a nyitvatartási idő
b)
telefonon:
ba)
telefonszám és
bb)
hívásfogadási idő (nyitvatartási idő).
2.
Írásbeli panasz:
a)
személyesen vagy más által átadott irat útján,
b)
postai úton (levelezési cím megjelölése),
c)
telefaxon (telefaxszám megjelölése),
d)
elektronikus levélben (elektronikus levelezési cím megjelölése).
3.
Az ügyfél eljárhat meghatalmazott útján is. Amennyiben az ügyfél meghatalmazott útján jár el,
a meghatalmazást közokiratba vagy teljes bizonyító erejű magánokiratba kell foglalni.
II. A panasz kivizsgálása
1.
A panasz kivizsgálása térítésmentes, azért külön díj nem számolható fel.
2.
A panasz kivizsgálása az összes vonatkozó körülmény figyelembevételével történik.
3.
Szóbeli panasz:
Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, biztosító, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
befektetési vállalkozás, pénzügyi intézmény, a pénzügyi szolgáltatás közvetítését független közvetítőként végző közvetítő
és ÁÉKBV-alapkezelő esetében
3.1.
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni kell. A szolgáltató
a telefonon közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélszolgálati ügyintéző élőhangos, az indított hívás
sikeres felépülésének időpontjától számított öt percen belüli bejelentkezése érdekében úgy köteles
eljárni, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható. Ha a panasz azonnali kivizsgálása nem
lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel.
Független biztosításközvetítő és egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetítő függő
biztosításközvetítő esetében
3.1.
A szóbeli panaszt azonnal meg kell vizsgálni, és lehetőség szerint orvosolni kell. Ha a panasz
azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet vesz fel. A szolgáltató
– a telefonon közölt szóbeli panasz esetén – a panasz azonnali kivizsgálása követelményének úgy
is eleget tehet, hogy a hívás fogadása hangfelvétel rögzítésével történik. Ez esetben a szolgáltató
az ügyfelet legkésőbb a következő munkanapon érdemi panaszkezelés céljából rögzített hangfelvétel
alkalmazásával visszahívja. A visszahívásról készült hangfelvételt egy évig meg kell őrizni.
3.2.
Telefonon közölt szóbeli panasz esetén fel kell hívni az ügyfél figyelmét, hogy panaszáról hangfelvétel
készül.
Önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, magánnyugdíjpénztár, biztosító, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény,
befektetési vállalkozás, pénzügyi intézmény, a pénzügyi szolgáltatás közvetítését független közvetítőként végző közvetítő
és ÁÉKBV-alapkezelő esetében
3.3.
A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt 5 évig meg kell őrizni.
Független biztosításközvetítő és egyidejűleg több biztosító egymással versengő biztosítási termékeit közvetítő függő
biztosításközvetítő esetében
3.3.
A telefonon közölt panaszokról készült hangfelvételt – ide nem értve a visszahívásról készült
hangfelvételt – 5 évig meg kell őrizni.
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3.4.

4.

Az ügyfél kérésére biztosítani kell a hangfelvétel visszahallgatását, továbbá jogszabályban
rögzített határidőn belül, térítésmentesen rendelkezésre kell bocsátani – kérésének megfelelően –
a hangfelvételről készített hitelesített jegyzőkönyvet vagy a hangfelvétel másolatát.
3.5.
Ha az ügyfél a szóbeli panasz kezelésével nem ért egyet, a szolgáltató a panaszról és az azzal
kapcsolatos álláspontjáról jegyzőkönyvet vesz fel, valamint telefonon közölt panasz esetén megadja
a panasz azonosítására szolgáló adatokat.
3.6.
A jegyzőkönyv egy másolati példányát a személyesen közölt szóbeli panasz esetén az ügyfélnek át
kell adni, telefonon közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott válasszal együtt az ügyfélnek meg
kell küldeni.
3.7.
A jegyzőkönyv legalább az alábbiakat tartalmazza:
a)
az ügyfél neve,
b)
az ügyfél lakcíme, székhelye, illetve amennyiben szükséges, levelezési címe,
c)
a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
d)
a panasszal érintett szolgáltató neve és címe,
e)
az ügyfél panaszának részletes leírása, az egyes panaszelemek elkülönítetten történő
rögzítésével, annak érdekében, hogy az ügyfél panaszában foglalt valamennyi kifogás
teljeskörűen kivizsgálásra kerüljön,
f)
a panasszal érintett szerződés száma, ügytől függően ügyfélszám, illetve a tag pénztári
azonosítója,
g)
az ügyfél által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
h)
a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje, valamint
i)
személyesen közölt szóbeli panasz esetén a jegyzőkönyvet felvevő személy és az ügyfél
aláírása.
3.8.
Az azonnal ki nem vizsgált szóbeli panasszal kapcsolatos indokolással ellátott álláspontot a szolgáltató
a 4. pontban foglalt határidőn belül küldi meg az ügyfélnek.
Írásbeli panasz:
4.1.
Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot a panasz közlését követő 30 napon
belül küldi meg a szolgáltató az ügyfélnek.

Pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó szolgáltató esetén
4.1.
Az írásbeli panasszal kapcsolatos, indokolással ellátott álláspontot – pénzforgalmi szolgáltatással
kapcsolatos panasz kivételével – a panasz közlését követő 30 napon belül küldi meg a szolgáltató
az ügyfélnek.
Pénzforgalmi szolgáltatással kapcsolatos írásbeli panasz esetén a panasszal kapcsolatos, indokolással
ellátott álláspontot a panasz közlését követő 15 munkanapon belül küldi meg a szolgáltató az ügyfélnek.
Ha a pénzforgalmi szolgáltatással összefüggő panasz valamennyi eleme a szolgáltatón kívül álló okból 15
munkanapon belül nem válaszolható meg, a szolgáltató ideiglenes választ küld az ügyfélnek, amely az érdemi
válasz késedelmének okait, valamint a végső válasz határidejét is tartalmazza. A végső válasz megküldésének
határideje ugyanakkor nem lehet későbbi, mint a panasz közlését követő 35. munkanap.
Az elektronikus levelek megküldésének tényét, időpontját, címzettjét és tartalmának elektronikus lenyomatát rögzítő –
zárt, automatikus és utólagos módosítás elleni védelemmel ellátott naplózó – rendszert, valamint a titokvédelmi szabályok
által védett adatoknak azok megismerésére nem jogosult harmadik személyekkel szembeni védelmét biztosító eljárást
alkalmazó szolgáltatók esetében:
4.2.
A szolgáltató a panasszal kapcsolatos indokolással ellátott álláspontot elektronikus úton (a panasz
előterjesztésére igénybe vettel megegyező csatornán) küldi meg, amennyiben a panasz az ügyfél által
bejelentett és a szolgáltató által nyilvántartott elektronikus levelezési címről vagy a szolgáltató által
üzemeltetett, kizárólag az ügyfél által hozzáférhető internetes portálon keresztül került megküldésre,
és az ügyfél eltérően nem rendelkezik.
III. A szolgáltató a panaszkezelés során különösen a következő adatokat, dokumentumokat kérheti az ügyféltől:
a)
neve,
b)
szerződésszám, ügyfélszám, illetve pénztári azonosító,
c)
lakcíme, székhelye, levelezési címe,
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d)
e)
f)
g)
h)

telefonszáma,
értesítés módja,
panasszal érintett termék vagy szolgáltatás,
panasz leírása, oka,
panasz alátámasztásához szükséges, az ügyfél birtokában lévő olyan dokumentumok másolata, amely
a szolgáltatónál nem áll rendelkezésre,
i)
meghatalmazott útján eljáró ügyfél esetében érvényes meghatalmazás és
j)
panasz kivizsgálásához, megválaszolásához szükséges egyéb adat.
A panaszt benyújtó ügyfél adatait a személyes adatok védelmére vonatkozó előírásoknak megfelelően kell kezelni.
IV. Panaszkezeléshez fűződő tájékoztatási kötelezettség
1.
A panasz elutasítása vagy a panasz kivizsgálására jogszabályban előírt 30 napos válaszadási határidő
eredménytelen eltelte esetén a fogyasztónak minősülő ügyfél az alábbiakhoz fordulhat:
a)
Pénzügyi Békéltető Testület (a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és
megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén):
az aktuális elérhetőségek (székhely, telefonos és elektronikus elérhetőség, levelezési cím pontos
megadása, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján található adatokkal megegyezően);
b)
Magyar Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ: az aktuális elérhetőségek (levelezési cím,
telefonszám pontos megadása, az MNB honlapján található adatokkal megegyezően);
c)
bíróság.
2.
A Pénzügyi Békéltető Testület eljáró tanácsa egyezség hiányában akkor is kötelezést tartalmazó határozatot
hozhat, ha a szolgáltató alávetési nyilatkozatot nem tett, de a kérelem megalapozott és a fogyasztónak
minősülő ügyfél érvényesíteni kívánt igénye – sem a kérelemben, sem a kötelezést tartalmazó határozat
meghozatalakor – nem haladja meg az egymillió forintot.
3.
A fogyasztónak minősülő ügyfél a IV.1. pontban foglalt esetben a Pénzügyi Békéltető Testület, illetve a Magyar
Nemzeti Bank Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ előtt megindítható eljárás alapjául szolgáló kérelem
nyomtatvány megküldését kérheti, amelyről a panasz elutasítása esetén a szolgáltató külön is tájékoztatja
a fogyasztónak minősülő ügyfelet.
4.
Fogyasztónak nem minősülő ügyfél a IV.1. pontban foglalt esetben a szerződés létrejöttével, érvényességével,
joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és annak joghatásaival kapcsolatos jogvitája
rendezése érdekében bírósághoz fordulhat.
V. A panasz nyilvántartása
1.
A panaszokról, valamint az azok rendezését, megoldását szolgáló intézkedésekről a szolgáltató nyilvántartást
vezet, mely tartalmazza:
a)
a panasz leírását, a panasz tárgyát képező esemény vagy tény megjelölésével,
b)
a panasz benyújtásának időpontját,
c)
a panasz rendezésére vagy megoldására szolgáló intézkedés leírását, elutasítás esetén annak indokát,
d)
az intézkedés teljesítésének határidejét és a végrehajtásért felelős személy megnevezését,
e)
a panaszra adott válaszlevél postára adásának – elektronikus úton megküldött válasz esetén
az elküldés – dátumát.
2.
A panaszt és az arra adott választ öt évig meg kell őrizni.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 47/2018. (XII. 17.) MNB rendelete
egyes MNB rendeletek szerinti kötelezettségeknek való megfelelés eltérő szabályairól
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) és k) pontjában, a 171. § (2) bekezdés a) pontjában,
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény 290. § (3) és (7) bekezdésében,
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló
2007. évi CXXXVIII. törvény 180. § (3), (7) és (8) bekezdésében,
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 439. § a) és h) pontjában,
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 77. §
(3) bekezdésében,
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79. §-ában,
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 135. §-ában,
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 86. § a) pontjában, valamint
a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény
201. § (3) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (5)–(7) és (9) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
E rendelet alkalmazásában:
1.
innovatív megoldás: a pénzügyi közvetítőrendszer érintett szektorában újítást jelentő, az ügyfelek számára
előnyt (például gyorsabban elérhető, olcsóbb szolgáltatást) eredményező technológia, üzleti modell, termék,
illetve szolgáltatás,
2.
pénzügyi szervezet: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)
39. §-ában meghatározott törvények hatálya alá tartozó szervezet, személy,
3.
stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik ország: a pénzmosás és a terrorizmus
finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvényben meghatározott fogalom.
2. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetet (a továbbiakban: IPT) működtet,
amelynek célja, hogy a pénzügyi szervezetek ügyfeleik számára innovatív megoldást nyújtsanak, különösen a pénzügyi
szervezetek szolgáltatásai igénybevételi módjának megújítása és hatékonyságának növelése tekintetében.
(2) Az IPT-ben való részvétel feltétele, hogy az MNB a pénzügyi szervezet kérelmére az MNB tv. 48. § (1) bekezdés a) pontja
szerinti engedélyezési eljárásra vonatkozó eljárási szabályok szerint, a 4. § (1) bekezdés szerinti határozatában foglalt
időponttól engedélyezze a 4. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott MNB rendelet egyes rendelkezéseitől való
eltérést, legfeljebb 12 hónapig, legfeljebb 10 000 ügyfél vonatkozásában.

3. §

(1) Az MNB abban az esetben engedélyezi az eltérést, ha
a)
az IPT-ben való részvétel nem veszélyezteti sem az MNB tv. 4. §-ában meghatározott feladatok ellátását, sem
az MNB tv. 39. §-ában meghatározott törvényekben meghatározott alapvető célokat, és nem sérti törvény,
uniós jogi aktus rendelkezését,
b)
a pénzügyi szervezet olyan innovatív megoldást kíván nyújtani, amely megfelel az IPT céljának,
c)
a pénzügyi szervezet az MNB felé vállalja, hogy
ca)
az IPT-ben való részvételt követően az innovatív megoldást a hazai piacon az ügyfelek számára
elérhetővé teszi vagy alkalmazza, amennyiben a jogszabályok azt lehetővé teszik,
cb)
az IPT-ben való részvétel időtartama alatt haladéktalanul jelzi írásban az MNB felé, amennyiben
bármely okból a határozat meghozatalának alapjául szolgáló kérelmében megjelölt, az innovatív
megoldást érintő érdemi vagy érdeminek nem minősülő, technikai eltérés válhat szükségessé,
cc)
olyan eljárásokat, intézkedéseket alkalmaz az innovatív megoldás tekintetében, amelyek az irányadó
jogszabályoknak megfelelően kezelik az ügyfélszerződés jogi sorsát az engedély lejárta vagy
visszavonása esetén is,
cd)
közérthetően, írásban részletes tájékoztatást ad az ügyfélnek az innovatív megoldásról, az innovatív
megoldásnak a jogszabályoktól való eltéréséről, az ebből eredő sajátosságokról, különös tekintettel
annak az ügyfél oldalán esetlegesen felmerülő kockázatáról, a kockázatok kezelését biztosító eljárásokról,
intézkedésekről, e kockázatok tényleges kialakulása esetén a pénzügyi szervezet általi, (2) bekezdés
d) pontja szerinti ügyfél-kompenzáció mértékéről, módjáról és az ezzel kapcsolatos eljárásról és arról,
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hogy az engedély lejártát vagy visszavonását követően a szolgáltatás megszűnése és az ügyfélszerződés
erre tekintettel történő esetleges módosítása milyen következménnyel jár, és ezeket hogyan kezeli, mely
tájékoztatás megtörténtéről felhívásra, írásban, dokumentumokkal alátámasztva tájékoztatja az MNB-t,
ce)
felhívja az innovatív megoldással kapcsolatban az ügyfelét arra, hogy írásban nyilatkozzon, hogy
a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés kockázatát megismerte, megértette, és ez alapján
fogadja el az ügyfélszerződés feltételeit, mely ügyfélnyilatkozat megtételéről felhívásra, írásban,
dokumentumokkal alátámasztva tájékoztatja az MNB-t, továbbá
cf )
a határozatnak megfelelően adatszolgáltatást teljesít az MNB részére,
d)
a pénzügyi szervezet felelősséget vállal az innovatív megoldás megvalósítása tekintetében vele szerződéses
jogviszonyban álló gazdasági társaság tevékenységére vonatkozóan is a ca)–cb) pontban foglaltak
megtartásáért,
e)
a kérelem benyújtásának időpontjában az innovatív megoldás készültségi szintje megfelelő a gyakorlati
alkalmazásra és az MNB általi érdemi vizsgálatra, és
f)
az a)–e) pontban foglaltaknak való megfelelést a pénzügyi szervezet az MNB által honlapján közzétett
tájékoztató szerinti dokumentumokkal igazolja.
(2) A pénzügyi szervezet kérelmének legalább az alábbiakat kell tartalmaznia:
a)
az innovatív megoldás részletes ismertetését, ideértve az innovatív megoldás technológiájának részletes
funkcionális és biztonsági specifikációját,
b)
azon, a 4. § (2)–(3) bekezdésében meghatározott egyes előírásokat, amelyek vonatkozásában a pénzügyi
szervezet az eltérés engedélyezését kéri,
c)
az engedély megadása mellett szóló indokokat, különös tekintettel arra, hogy az innovatív megoldás miként
szolgálja az IPT célját,
d)
az innovatív megoldás teljes körű kockázatelemzését, és az ebben azonosított kockázatok pénzügyi szervezet
általi kezelésének módját, továbbá a kockázatok tényleges kialakulása esetén a pénzügyi szervezet általi
ügyfél-kompenzáció mértékét, módját és az ezzel kapcsolatos eljárást,
e)
az innovatív megoldással érintett ügyfelek, ügyletek tervezett maximális számát, továbbá azokat
a kritériumokat, amelyek alapján a pénzügyi szervezet meghatározza azon ügyfelek, ügyletek körét, amelyek
tekintetében alkalmazza az innovatív megoldást,
f)
az ügyfelek (1) bekezdés cd) pontja szerinti tájékoztatását szolgáló mintadokumentumot, valamint
g)
a 3. § (1) bekezdés f ) pontjában meghatározott dokumentumokat.
4. §

(1) Amennyiben az MNB megállapítja, hogy a pénzügyi szervezet a 3. § (1) bekezdésében foglalt feltételeknek
megfelel, határozatában engedélyezi, hogy a pénzügyi szervezet a határozatban foglaltak szerint, az abban foglalt
időponttól, a (2) bekezdésben meghatározott egyes rendelkezésektől eltérően tegyen eleget az MNB rendelet szerinti
kötelezettségeinek, a határozatban megjelölt maximális számú érintett ügyfél vonatkozásában, a határozatban
megjelölt időtartamig. A 2. § (2) bekezdés szerinti 12 hónapos időtartam egy alkalommal, a pénzügyi szervezet
indokolt kérelmére, legfeljebb 6 hónappal meghosszabbítható.
(2) Az MNB határozatában engedélyezheti, hogy a pénzügyi szervezet eltéréssel tegyen eleget
a)
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény
végrehajtásának az MNB által felügyelt szolgáltatókra vonatkozó, valamint az Európai Unió és az ENSZ Biztonsági
Tanácsa által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedések végrehajtásáról szóló törvény szerinti
szűrőrendszer kidolgozásának és működtetése minimumkövetelményeinek részletes szabályairól szóló MNB
rendelet (a továbbiakban: Pmt. rendelet) auditált elektronikus hírközlő eszköz útján végzett ügyfél-átvilágítás
végrehajtására vonatkozó rendelkezéseinek, amennyiben a szolgáltató legalább az alábbi követelményeket
biztosítja:
aa)
az átvilágításban érintett ügyfél vagy tényleges tulajdonosa nem stratégiai hiányosságokkal
rendelkező, kiemelt kockázatot jelentő harmadik országban rendelkezik lakóhellyel vagy székhellyel,
ab)
az átvilágításban érintett ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosultja vagy képviselője nem
hajthat végre – havi összesen háromszázezer forintot meg nem haladó készpénzfelvételt kivéve – készpénzes
ügyletet, vagy az Európai Unió területén kívüli térséghez kapcsolódó átutalást, addig, ameddig az ügyfél,
a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen a pénzmosás
és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény szerinti
azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, vagy nem történt meg a Pmt. rendelet
szerinti valós idejű ügyfél-átvilágítás, és
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1. szám

ac)

az átvilágításban érintett ügyfél, annak meghatalmazottja, a rendelkezésre jogosultja, továbbá
a képviselője nem hajthat végre tízmillió forintot meghaladó ügyletet, addig, ameddig az ügyfél,
a rendelkezésre jogosult, a képviselő vagy a meghatalmazott nem jelent meg személyesen
a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény szerinti azonosítás és a személyazonosság igazoló ellenőrzése céljából, vagy nem történt
meg a Pmt. rendelet szerinti valós idejű ügyfél-átvilágítás,
b)
azon ügyfelek tekintetében, akiknek a lakóhelye nem stratégiai hiányosságokkal rendelkező, kiemelt
kockázatot jelentő harmadik országban van, a jövedelemarányos törlesztőrészlet és a hitelfedezeti arányok
szabályozásáról szóló MNB rendelet 1., 2. és 5. §-ában foglaltaknak,
c)
a pénzforgalom lebonyolításáról szóló MNB rendelet 3. §-ában, 4. § (1) és (8) bekezdésében, 6. § (3) bekezdésében
és a 14. § (12) bekezdésében foglaltaknak,
d)
a teljes költségmutató számításáról és közzétételéről szóló MNB rendelet 1. § (1)–(4) bekezdésében,
a 2–4. §-ában és a 6–8. §-ában foglaltaknak,
e)
az ügyfeleknek pénzügyi eszközökről, befektetési szolgáltatási tevékenységről vagy kiegészítő szolgáltatásról
befektetési tanácsot vagy információt nyújtó természetes személyekre vonatkozó, szakmai képességekre és
kompetenciákra vonatkozó követelményekről szóló MNB rendelet 4. és 6. §-ában foglaltaknak,
f)
a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló MNB rendelet előírásainak, ide nem
értve a panaszra adott válasz tartalmára és a válaszadás határidejére vonatkozó előírásokat,
g)
az ügyfél- és partnerminősítés, valamint a fedezetértékelés prudenciális követelményeiről szóló MNB rendelet
5. §-ában és 15. §-ában foglaltaknak.
(3) Az MNB a (2) bekezdés alapján engedélyezett eltéréssel együtt engedélyezheti határozatában, hogy a pénzügyi
szervezet eltéréssel tegyen eleget
a)
a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása
érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet előírásainak,
b)
a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet
előírásainak,
c)
a biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet
előírásainak,
d)
a tőkepiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló MNB rendelet
előírásainak, továbbá
e)
a pénztárak és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a jegybanki információs rendszerhez
elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási
kötelezettségekről szóló MNB rendelet előírásainak.
(4) Az MNB határozatában további kötelezettségek teljesítését, feltételek megvalósítását írhatja elő a pénzügyi szervezet
számára.
5. §		
Az MNB a határozatban előírt kötelezettségek teljesítését folyamatos felügyelés keretében ellenőrizheti, amelynek
során beszerzett tények alapján az MNB tv. 75. § (1) bekezdésében meghatározott intézkedéseket közvetlenül is
alkalmazhatja.
6. §		
Az MNB az engedélyt visszavonja, ha a pénzügyi szervezet
a)
több alkalommal vagy súlyosan megsértette a határozatban foglaltakat,
b)
nem alkalmazza az innovatív megoldást,
c)
a 3. §-ban foglalt feltételeket nem teljesíti.
7. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Kormány 1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozata
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképp
megfogalmazott intézkedésekről
A Kormány egyetért az 1. mellékletben meghatározott, a nemzeti kockázatértékelés felülvizsgálata eredményeképpen
megfogalmazott intézkedésekkel, és
1. felhívja a feladatkörükben érintett minisztereket, hogy az 1. mellékletben meghatározott intézkedéseket
(a továbbiakban: intézkedések) hajtsák végre;
Felelős:
a feladatkörükben érintett miniszterek
Határidő:
az intézkedésekhez rendelt határidők
2. szakterületüket érintően felkéri a legfőbb ügyészt, a Magyar Nemzeti Bank elnökét, a Magyar Ügyvédi Kamara
elnökét, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara elnökét és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara elnökét az intézkedések
végrehajtásában való közreműködésre.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

30

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1. melléklet az 1691/2018. (XII. 17.) Korm. határozathoz

1. melléklet az ……./2018. (…...) Korm. határozathoz

A pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni nemzeti kockázatértékelés
felülvizsgálata eredményeképp megfogalmazott intézkedések végrehajtása
A

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

B
C
D
E
A Moneyval jelentésben
Feladat
meghatározott ajánlásnak
Felelős
Határidő
Megjegyzés
sorszám
megfelelő magyar intézkedés
I. JOGALKOTÁSSAL JÁRÓ FELADATOK
A) Egyéb kapcsolódó ágazati törvény módosításával kapcsolatos feladatok
A kereskedelemről szóló 2005. évi
CLXIV. törvény (a továbbiakban:
Kertv.)
módosítása
annak
érdekében, hogy a nemesfém
az innovációért és
2018.
forgalmazáson
túlmenően
a
technológiáért
december
nemesfém
felvásárlás
I/A/1.
felelős miniszter
31.
tevékenységére is kiterjedjen a
(a továbbiakban:
Kertv. hatálya és ezáltal a
ITM)
felvásárlási
tevékenység
szabályozottá (a Kertv. alapján
bejelentés-kötelessé) váljon.
Az ágazati jogszabályokban a
szankciórendszer
módosítása
összhangban a pénzmosás és a
terrorizmus
finanszírozása
megelőzéséről
és
megakadályozásáról szóló 2017.
évi LIII. törvény (a továbbiakban
Pmt.) azon szankcióra vonatkozó
2018.
rendelkezéseivel, amely szerint a
pénzügyminiszter
december
I/A/2.
felügyeletet
ellátó
szerv
(a továbbiakban: PM)
31.
kezdeményezheti a nyilvántartást
vezető szervnél a szolgáltató
nyilvántartásból történő törlését az
ingatlanügylettel
kapcsolatos
tevékenységet,
a
könyvviteli
(könyvelői), adószakértői, okleveles
adószakértői,
adótanácsadói
tevékenységet végzők esetében.
II. JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB (A HATÉKONYSÁGOT NÖVELŐ INTÉZKEDÉS, ELJÁRÁS KIALAKÍTÁSÁHOZ
KAPCSOLÓDÓ) FELÜLVIZSGÁLATOT1 IGÉNYLŐ FELADATOK
A) A Pmt. felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
A Pmt. hatályának felülvizsgálata
ITM,
arra vonatkozóan, hogy kizárólag
Miniszterelnökséget
azon
nemesfémkereskedők
2018.
vezető miniszter
tartozzanak hatálya alá, amelyek
december
(a továbbiakban: MvM)
éves kereskedelmi forgalma eléri a
II/A/1.
31.
[Budapest Főváros
10 millió Ft-ot (dereguláció, valamint
Kormányhivatala
az I/A/1. ponthoz kapcsolódóan a
(a továbbiakban:
felvásárlási tevékenységet végzőkre
BFKH)]
a hatály kiterjesztése).

1
A Moneyval jelentésben megfogalmazott ajánlásokból nem minden esetben következik egyértelműen az igényelt hazai intézkedés.
Annak érdekében, hogy a pontos hazai intézkedés, illetve annak iránya beazonosításra kerüljön, egyes ajánlásokhoz bizonyos
vizsgálatok, elemzések elkészítésére, a jogszabályi háttér áttekintésére van szükség.
Az akciótervben meghatározott „felülvizsgálat” a főfelelősként megjelölt intézmény vezetésével összeállított olyan dokumentum
elkészítését jelenti, amely az ajánlásban megjelenő probléma jelenlegi helyzetét, a problémára válaszként megjelenő hazai
intézkedések, megoldási javaslatok jellegét, irányát, és várható hatásait vázolja fel. A főfelelősként megjelölt intézmény
e dokumentum kialakítása során – amennyiben szükséges – egyeztet más intézményekkel. A dokumentum elfogadás céljából az
akciótervben meghatározott határidőig kerül benyújtásra az EKTB 34.1. Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport részére.
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9.

II/A/2.

10.

II/A/3.

11.

II/A/4.

A Pmt. hatályának a felülvizsgálata
arra
vonatkozóan,
hogy
a
nemesfémkereskedők a felügyeletet
ellátó szervhez történő bejelentés
alapján kerüljenek a Pmt. hatálya alá,
és egyben a felügyeletet ellátó szerv
Pmt.
szerinti
nyilvántartásába,
amennyiben az éves kereskedelmi
forgalom eléri a 10 millió Ft-ot.
A
Pmt.
felülvizsgálata
arra
vonatkozóan, hogy kétség esetén a
tényleges tulajdonosok az ügyfélátvilágítási folyamatba közvetlenül
bevonásra kerüljenek.
A Pmt. felülvizsgálata a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal Központi
Irányítás
Pénzmosás
és
Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda
(a továbbiakban: NAV KI PEI) és a
szolgáltatók
közötti
értesítési
rendszer felállítására vonatkozóan,
annak érdekében, hogy a szolgáltató
a NAV KI PEI értesítése alapján a
bűnügyi
és
nemzetbiztonsági
szempontok
figyelembevételével
meghatározott személy részére ne
hajtson végre ügyleti megbízást,
vagy az ügyfelet és az őt érintő
szolgáltatásokat
kiemelten
monitoringozza.

A Pmt. és a kapcsolódó jogszabályok
felülvizsgálata a szolgáltatók által
küldött
bejelentésekben
megadandó
adatok
előírásával
kapcsolatban.

12.

II/A/5.

31

PM, ITM, MvM (BFKH)

2018.
december
31.

PM

2018.
december
31.

PM [NAV KI PEI és
a Nemzeti Adó- és
Vámhivatal Bűnügyi
Főigazgatóság
(a továbbiakban:
NAV BF)],
igazságügyi miniszter
(a továbbiakban: IM),
belügyminiszter
(a továbbiakban: BM)
[Rendőrség,
Terrorelhárítási
Központ
(a továbbiakban: TEK),
Alkotmányvédelmi
Hivatal,
Nemzetbiztonsági
Szakszolgálat,
Terrorelhárítási
Információs és
Bűnügyi Elemző
Központ],
külgazdasági és
külügyminiszter
(Információs Hivatal),
honvédelmi miniszter
(Katonai
Nemzetbiztonsági
Szolgálat)

PM (NAV BF és
NAV KI PEI), BM, MvM
(BFKH), nemzeti
vagyon kezeléséért
felelős tárca nélküli
miniszter
(Szerencsejáték
Felügyelet)

2018.
december
31.

A
Kormány
felkéri a legfőbb
ügyészt és a
Magyar Nemzeti
Bank
(a továbbiakban:
MNB) elnökét a
jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.

2018.
december
31.

A
Kormány
felkéri az MNB
elnökét,
a
Magyar
Könyvvizsgálói
Kamara elnökét,
a
Magyar
Ügyvédi Kamara
(a továbbiakban:
MÜK) elnökét és
a
Magyar
Országos
Közjegyzői
Kamara elnökét a
jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

B) Egyéb kapcsolódó ágazati törvény felülvizsgálatával kapcsolatos feladatok
A kis- és középvállalkozásokról,
fejlődésük támogatásáról szóló
2004.
évi
XXXIV.
törvény
felülvizsgálata annak érdekében,
hogy a Pmt. szankciórendszere
elérje a célját. Indokolt annak
felülvizsgálata, hogy a kivételek
között szerepeljen azon eset is,
amikor a Pmt. szerinti felügyeletet
2018.
ellátó szerv a szolgáltató által a Pmt.
II/B/1.
PM (NAV KI PEI), ITM
december
és az Európai Unió és az ENSZ
31.
Biztonsági Tanácsa által elrendelt
pénzügyi és vagyoni korlátozó
intézkedések végrehajtásáról szóló
2017.
évi
LII.
törvény
(a továbbiakban: Kit.) szerinti
kötelezettség
teljesítésének
elmaradását állapítja meg és
bírságot szab ki.
A
Pmt.
szerinti
felügyeleti
kötelezettségek
hatékonyabb
ellátása érdekében az adózás
rendjéről
szóló
törvény
módosításának a felülvizsgálata az
adóhatóság
adatszolgáltatására
2018.
jogosultak körének tekintetében
II/B/2.
PM
december
arra
vonatkozóan,
hogy
a
31.
készpénzforgalomról a Nemzeti
Adóés
Vámhivatal
adatot
biztosítson
a
Pmt.
szerinti
felügyeletet ellátó szerv részére,
azok kérésére.
C) Egyéb a hatékonyságot növelő intézkedés, eljárás kialakításával, felülvizsgálatával kapcsolatos
feladatok
Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy
szükséges-e
egyéb
intézkedés,
kötelezettség
bevezetése
arra
vonatkozóan, hogy a NAV KI PEI
felügyelete alá tartozó szolgáltatók,
2018.
különösen a könyvelők, eleget
II/C/1.
PM (NAV KI PEI)
december
tegyenek a Pmt. és a Kit.
31.
rendelkezései elsajátítását célzó
képzési kötelezettségnek, és további
szankció bevezetése kifejezetten
erre vonatkozóan.
Arra vonatkozó felülvizsgálat, hogy
miként biztosítható, hogy egységes
ingatlanközvetítői
nyilvántartás
hiányában a NAV KI PEI közvetlenül
hozzáférhessen
a
naprakész
ingatlanközvetítői adatokhoz, vagy
2018.
rendszeresen naprakész adatokat
II/C/2.
PM (NAV KI PEI)
december
kapjon az egyes ingatlanközvetítői
31.
nyilvántartásokért
felelős
hatóságoktól (pl. együttműködési
szerződés,
vagy
az
ingatlanközvetítők
esetleges
kötelezése, hogy adatait a NAV KI PEI
részére is továbbítsa).
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19.

II/C/3.

20.
21.

II/D/1.

22.

II/D/2.

23.

24.

II/D/3.

II/D/4.

25.
26.

27.

2

III/A/1.

Javaslattétel a virtuális pénzre
vonatkozó koncepció és szabályozás
kialakítására.
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PM

2019.
január 1.

D) Egyéb átfogó feladatok (felülvizsgálat)
A készpénzforgalom korlátozásának
2018.
bevezetésére
vonatkozó
PM
december
felülvizsgálat.
31.
A Magyarország belső határain a
gyanús
eredetű
készpénzek
2018.
ellenőrzése és az ehhez kapcsolódó
BM (Rendőrség)
december
esetlegesen
szükséges
31.
kényszerintézkedések
bevezetése
lehetőségének vizsgálata.
Annak vizsgálata, hogy hol és milyen
feltételekkel
biztosítható
egy
széfszolgáltatásra
vonatkozó
2019. január
PM
központi nyilvántartás létrehozása.
1.

A
Kormány
felkéri az MNB
elnökét a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.

A
Kormány
felkéri az MNB
elnökét a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.
A
Kormány
felkéri az MNB
elnökét a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.

A nem névre szóló betétekre
vonatkozó
szabályozás
felülvizsgálata,
elsősorban
arra
vonatkozóan, hogy egy kifejezetten
tiltó rendelkezés jelenjen meg a
2019. január
PM
szabályozásban a Pmt. szerinti
1.
ügyfél-átvilágítási
kötelezettség
mellett.
Az
anonim
betétek
esetleges
kivezetésének
felülvizsgálata.
III. EGYÉB, NEM JOGALKOTÁSI INTÉZKEDÉST VAGY ESZKÖZT IGÉNYLŐ FELADATOK2
A) A pénzügyi szektor vonatkozásában
A pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő
A
Kormány
pénzügyi
szolgáltatási
felkéri az MNB
tevékenységeket végző (kiemelten a
elnökét a jelzett
pénzváltási
tevékenységre),
feladat
valamint
az
egyéb
fizetési
ellátásában való
szolgáltatást végző szolgáltatókra
közreműködésre.
2018.
vonatkozóan felügyeleti vizsgálatok
december
indítása
annak
megállapítása
31.
érdekében,
hogy
a
feltárt
kockázatok az érintett szolgáltatók
vonatkozásában milyen módon
kerültek kezelésre, azok igényelneke
további
kockázatcsökkentési
intézkedéseket.

Az akciótervben meghatározott „egyéb, nem jogalkotási intézkedés vagy eszköz” a főfelelősként megjelölt intézmény(ek) részéről azon
intézkedések megtételét vagy eszközök kialakítását, kidolgozását jelenti, amelyek iránymutatást, módszertant, stratégiát stb.
fogalmaznak meg az érintett hatóságok és szolgáltatók részére az ajánlásban megfogalmazott cél elérése érdekében. (Az „egyéb, nem
jogalkotási intézkedés vagy eszköz” lehet – példálózó jelleggel – a mintaszabályzatok szükség szerinti módosítása, belső szabályzatok,
eljárásrendek, stratégiák kialakítása stb.) A főfelelősként megjelölt intézmény a megtett intézkedésekről, a kérdéskör vonatkozásában
elért előrehaladásról beszámolót készít, amely elfogadás céljából az akciótervben meghatározott határidőig benyújtásra kerül az
EKTB 34.1. Pénzmosás Elleni Szabályozási Alcsoport részére.
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28.

29.

30.

III/A/2.

III/A/3.

III/A/4.

31.

32.

III/B/1.

33.

34.

35.

III/C/1.

III/C/2.

36.

III/C/3.

37.

III/C/4.

Felügyeleti vizsgálatok indítása,
amelyek kifejezetten az ügyfélátvilágítások nagy részét az igazolt
fizetési számlán keresztül végző
befektetési szolgáltatók és a
hitelintézeti
szektor
közötti
kapcsolatok
vizsgálatára
fókuszálnak.
Piacfelügyeleti eljárások indítása a
jogosulatlan
széfszolgáltatások
feltárása érdekében.

1. szám

2018.
december
31.

2018.
december
31.

Az átfogó vizsgálatok keretében a
szolgáltatók saját tevékenységének
2018.
és
pénzküldő
szolgáltatási
december
tevékenységének (ügynökként is)
31.
elkülönítésére
vonatkozó
gyakorlatára történő fókuszálás.
B) A nem-pénzügyi szektor vonatkozásában
Az ügyvédekre vonatkozóan célzott
felügyeleti
tevékenység
annak
megállapítása érdekében, hogy a
feltárt kockázatok az érintett
2018.
szolgáltatók vonatkozásában milyen
december
módon kerültek kezelésre, a
31.
kevesebb hazai tapasztalat ellenére
azok
igényelnek-e
további
kockázatcsökkentési intézkedéseket.
C) Egyéb feladatok
A nyomozó hatóságok és az
ügyészek
részére
módszertan
biztosítása, amely elősegíti a
kábítószer-kereskedelem
miatt
2019.
BM (Rendőrség)
indult
ügyekben
pénzügyi
január 1.
nyomozás
keretében
végzett
vagyonfelderítést
és
vagyonbiztosítást.
Az
emberkereskedelem
elleni
küzdelem keretében a nyomozó
hatóságok és az ügyészek részére
módszertan
biztosítása,
amely
elősegíti az emberkereskedelem
miatt indult ügyekben pénzügyi
2019.
BM (Rendőrség)
nyomozás
keretében
végzett
január 1.
vagyonfelderítést
és
vagyonbiztosítást,
valamint
a
nemzetközi
együttműködés
erősítése
céljából
közös
nyomozócsoportok szervezése.
Az
embercsempészés
elleni
küzdelem fokozása céljából a
nemzetközi
hatósági
2019.
BM (Rendőrség)
együttműködés
erősítése
a
január 1.
nyomozás felderítési és vizsgálati
szakasza során.
A TEK és az embercsempészés
felderítésére hatáskörrel rendelkező
rendőri szerv között koordinációs
2018.
értekezletek megtartása az Országos
BM (TEK, Rendőrség)
december
Rendőr-főkapitányság
bűnügyi
31.
szakirányító szervének bevonásával
a TEK terrorizmus finanszírozására

A
Kormány
felkéri az MNB
elnökét a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.

A
Kormány
felkéri az MNB
elnökét a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.
A
Kormány
felkéri az MNB
elnökét a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.
A
Kormány
felkéri a MÜK
elnökét a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.

A
Kormány
felkéri a legfőbb
ügyészt a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.
A Kormány
felkéri a legfőbb
ügyészt a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.

A
Kormány
felkéri a legfőbb
ügyészt a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.
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38.

39.

40.

III/C/5.

III/C/6.

III/C/7.

utaló tapasztalatainak, adatainak és
információnak megosztása és a
szervek
közötti
kommunikáció
erősítése érdekében.
Az adathalászati csalás és az ezzel
összefüggésben
megvalósuló
pénzmosás
elleni
küzdelem
keretében
a
nemzetközi
információcsere
erősítése
az
információk
gyors
beszerzése
érdekében a NAV KI PEI, valamint a
nyomozó hatóságok szintjén.
A
virtuális
pénz
lehetséges
felhasználásával kapcsolatban a
nyomozó
hatóságok
érintett
állományának
részére
figyelemfelhívó
tréningek,
a
bűnügyi elemzői állomány részére
célzott képzések szervezése.

A
bűnüldözési
és
nyomozásfelügyeleti
gyakorlat
áttekintése a pénzmosásos ügyek
nyomozásának elhúzódását okozó
jelenségek megelőzése, a felmerülő
rutinfeladatok automatizálása és
priorizálása érdekében.

BM (Rendőrség), PM
(NAV KI PEI)
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2018.
december
31.

azonnal:
képzések,
konzultációk
megkezdése
BM (Rendőrség)

BM (Rendőrség), PM
(NAV BF)

2019. szeptember 30.
képzések,
konzultációk
folyamatos
lefolytatása
ezen
időpontig

2019.
január 1.

A
Kormány
felkéri a legfőbb
ügyészt a jelzett
feladat
ellátásában való
közreműködésre.
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A pénzügyminiszter 13/2018. (XII. 18.) PM rendelete
az egyes önkormányzati adózási, illetékezési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (1) bekezdésében,
az 4. alcím tekintetében a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 46. § a) 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 következőket rendelem el:

1. Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló
44/2004. (XII. 20.) PM rendelet módosítása
1. §

(1) Az eljárási illetékek megfizetésének és a megfizetés ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 44/2004. (XII. 20.)
PM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E rendelet hatálya:]
„a) a fővárosi és megyei kormányhivatalra, továbbá a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi)
hivatalára (a továbbiakban: járási hivatal), illetve a 2. § (3) bekezdése szerinti pénzügyi elszámolás megtörténtét
igazoló szervre (a továbbiakban: igazoló szerv),”
[terjed ki].
(2) Az R1. 1. § (2) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[E rendeletet]
„b) az elsőfokú adóhatóságnál kezdeményezett olyan elsőfokú illetékköteles adó-, vám- és jövedéki igazgatási
eljárások, amelyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni,
c) az adóhatóság elsőfokú döntése, intézkedése elleni olyan jogorvoslati adó-, vám- és jövedéki igazgatási eljárások,
amelyeknél az illetéket nem illetékbélyegben kell leróni,”
[esetén kell alkalmazni.]

2. §		
Az R1. az 1. §-t követően a következő „Eljárási illetékbeviteli számla száma” című alcímmel egészül ki:
„Eljárási illetékbevételi számla száma
1/A. § A Kincstár által vezetett Eljárási illetékbevételi számla száma: 10032000-01012107.”
3. §		
Az R1. 2. § (6) bekezdésében és 3. §-ában az „a 4. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe az „az 1/A. §-ban” szöveg lép.

2. Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási
szolgáltatási díjáról szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet módosítása
4. §		
Az ingatlanok forgalmi értékadatainak szolgáltatási rendjéről és az adatszolgáltatás igazgatási szolgáltatási díjáról
szóló 33/2007. (XII. 23.) PM rendelet 10. § (1) bekezdés a) pontjában a „70. § (3) bekezdés a) pontja” szövegrész helyébe
a „69. § (3) és (4) bekezdése” szöveg lép.

3. Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok
tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosítása
5. §

(1) Az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló
35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„b) az állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni helyi iparűzési adóra a 2016. évben kezdődő adóévre a 18. melléklet,
a 2017. évben kezdődő adóévre a 23. melléklet, a 2018. évben kezdődő adóévre a 24. melléklet, a 2019. évben kezdődő
adóévre a 25. melléklet,”
[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.]
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(2) Az R3. 1. § (2) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
[Az adóhatóság – az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően –]
„j) meghatalmazásra, meghatalmazás visszavonására a 8. melléklet”
[szerinti adattartalmú nyomtatványt rendszeresítheti.]
6. §

(1) Az R3.
1.
az 1. melléklet szerinti 8. melléklettel,
2.
a 2. melléklet szerinti 25. melléklettel
egészül ki.
(2) Az R3.
1.
7. melléklete helyébe a 3. melléklet,
2.
13. melléklete helyébe a 4. melléklet,
3.
22. melléklete helyébe az 5. melléklet,
4.
24. melléklete helyébe a 6. melléklet
lép.
(3) Az R3.
1.
1. melléklete a 7. melléklet,
2.
2. melléklete a 8. melléklet,
3.
3. melléklete a 9. melléklet,
4.
5. melléklete a 10. melléklet
szerint módosul.

4. Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó
köztartozások nyilvántartásának, kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati
adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló 37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet
módosítása
7. §		
Az önkormányzati adóhatóság hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásának,
kezelésének, elszámolásának, valamint az önkormányzati adóhatóság adatszolgáltatási eljárásának szabályairól szóló
37/2015. (XII. 28.) NGM rendelet (a továbbiakban: R4.) 1. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzati adóhatóság a hatáskörébe tartozó]
„h) az önkormányzati adóhatóságnál adóüggyel összefüggésben fizetendő közigazgatási hatósági eljárási illetékre,
bírságokra, pótlékokra [az a)–h) pontok a továbbiakban együtt: közteher]”
[vonatkozó nyilvántartásait, kezelését és elszámolását, és az ezzel kapcsolatos adatszolgáltatását az e rendeletben
szabályozott módon látja el.]
8. §		
Az R4. 2. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzati adóhatóság a feladatellátásának teljesítéséhez az alábbi nyilvántartásokat hozza létre:]
„d) az adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti nyilvántartás,”
9. §

(1) Az R4. 3. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„a) Az adózói törzsadat-nyilvántartás tartalmazza az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási,
bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló 35/2008. (XII. 31.) PM rendelet (a továbbiakban: PM rendelet)
22. mellékletében meghatározott adatokat, valamint a helyi adókról szóló törvény szerinti adatszolgáltatásban
szereplő adózói adatokat, továbbá, ha a vállalkozó adózó cégbejegyzési eljárás alatt áll, akkor a „b.a.”, ha csődeljárás
alatt áll, akkor a „cs.a.”, ha felszámolási eljárás alatt áll, akkor az „f.a.”, ha végelszámolási eljárás alatt áll, akkor a „v.a.”,
illetve ha kényszertörlési eljárás alatt áll, akkor a „kt.a.” jelölést, továbbá valamennyi adózó esetében az önkormányzati
adófeldolgozó program által generált technikai azonosítót.”
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(2) Az R4. 3. § d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A 2. § (1) bekezdésében meghatározott nyilvántartások a következő adatokat tartalmazzák:]
„d) Az adózónkénti bejelentkezési, változás-bejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti nyilvántartás
tartalmazza az adózó által benyújtott bejelentkezés, változás-bejelentés, adatbejelentés, adóbevallás, nyilatkozat
benyújtásának tényét és időpontját, továbbá az adózó által valamennyi bejelentett és bevallott adatot, valamint
a helyi adókról szóló törvény szerinti adatszolgáltatásban szereplő adatokat. Az adózónkénti bejelentkezési, változásbejelentési, adatbejelentési, adóbevallási és közterhenkénti nyilvántartást az önkormányzati adóhatóságok által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet tartalmi, formai és logikai
felépítésének megfelelően kell kialakítani és vezetni.”
10. §		
Az R4. 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzati adóhatóság az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendeletben
meghatározott számláit vezető belföldi hitelintézet vagy a Kincstár (e rendelet alkalmazásában a továbbiakban együtt:
hitelintézet) napi számlakivonatairól fizetési számlakivonat-nyilvántartást vezet, amely egy összegben tartalmazza
mind a hitelintézet által megküldött napi befizetéseket, mind a fizetési számlákról, azok alszámláiról (a továbbiakban
együtt: fizetési számla) kiutalt összegeket, valamint ezek nyitó és záró egyenlegét. Az önkormányzati adóhatóság
a hitelintézet számlakivonatainak adatait egyezteti a nyilvántartásaiban meglévő adatokkal és a számlakivonat
adatait a fizetési számlakivonat-nyilvántartásába rögzíti.”
11. §		
Az R4. 10. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az önkormányzati adóhatóság az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott, a külföldön bejegyzett
szervezetek tagjairól (tulajdonosairól), illetve az egyes tagokat megillető részesedés arányáról a külföldi szervezetek
építményadóról, telekadóról szóló adatbejelentéseiben feltüntetett adatokról történő adatszolgáltatását az állami
adó- és vámhatóság által meghatározott módon teljesíti.”
12. §		
Az R4.
1.
2.
3.
4.
lép.

14. § (1) bekezdésében a „május 31-éig” szövegrész helyébe a „július 15-éig” szöveg,
14. § (4) bekezdésében a „január 15-éig” szövegrész helyébe a „február 1-jéig” szöveg,
14. § (5) bekezdésében a „január 30-áig” szövegrész helyébe a „február 15-éig” szöveg,
14. § (6) bekezdésében a „február 15-éig” szövegrész helyébe a „március 1-jéig” szöveg

13. §		
Hatályát veszti az R4.
1.
6. § (1) bekezdésében az „és 20. §,” szövegrész;
2.
10. § (4) bekezdése;
3.
20. §-a.

5. Záró rendelkezések
14. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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78
1.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

1. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„8. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

„8. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
MEGHATALMAZÁS

Benyújtható a(z) ____________________________________ önkormányzati adóhatóság részére

A meghatalmazás módja, a
meghatalmazás visszavonása

Eseti meghatalmazás
Állandó meghatalmazás

Meghatalmazás visszavonása

A meghatalmazó személy adatai:
Családi (viselt) név: ____________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési név: _________________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési helye: __________________________, Születés ideje: ________________________________
Anyja családi neve: _______________________, Anyja utóneve: _______________________________
Adóazonosító jele:

Adószáma:

- -

Lakcíme vagy levelezési címe:
,
___________________________________város/község
______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
Székhelye:
, ___________________________________város/község ______________ közterület
____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
Telephelye:
, ___________________________________város/község ______________ közterület
____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
A meghatalmazó jogi személy, egyéb szervezet adózó adatai:
Neve, megnevezése: _____________________________________________________________________
Adószáma:

- -

, ___________________________________város/község ______________ közterület
Székhelye:
____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
A meghatalmazott személy adatai:
Családi (viselt) név: ____________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési név: _________________________, Utónév: _________________, Utónév: _________________
Születési helye: __________________________, Születés ideje: ________________________________
Anyja családi neve: _______________________, Anyja utóneve: _______________________________
Adóazonosító jele:

Adószáma:

- -

Lakcíme vagy levelezési címe:
,
___________________________________város/község
______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó
Képviselet jogcíme: ____________________________________________________________________
A meghatalmazott szervezeti adatai:
Neve, megnevezése: _____________________________________________________________________
Adószáma:

- -

Székhelye:
, ___________________________________város/község ______________ közterület
____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
1
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A meghatalmazás tárgya:
Valamennyi eljárási cselekményre:
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Kelt: ______________________,

év

hó

nap.

________________________
(meghatalmazó aláírása)
Előttük, mint tanúk előtt:
Név: _____________________________________
Lakóhely (tartózkodási hely):

Név: _____________________________________
Lakóhely (tartózkodási hely):

, _________________________________
Aláírás: __________________________________

, ___________________________________
Aláírás: ____________________________________

„

2

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

2.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

2. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„25. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

„25. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről
I.

Bevallás jellege

□ Éves bevallás
2. □ Záró bevallás
3. □ Előtársasági bevallás
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi
1.

bevallása

7.

□ A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő
bevallása

8.

□ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal
rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

□ A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása
10. □ A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó
9.

jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

□ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
12. □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása
13. □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
11.

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

14.

□ Önellenőrzés

3
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II.

Bevallott időszak

□□□□ év □□ hó □□ naptól□□□□ év □□ hó □□ napig.
III.

Záró bevallás

□ Felszámolás
2. □ Végelszámolás
3. □ Kényszertörlés
4. □ Adószám törlése
5. □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás
6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
7. □ Hatósági megszüntetés
8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a
1.

kérelem bejegyzés előtti visszavonása

□ Székhely áthelyezése
10. □ Telephely megszüntetése
11. □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése
12. □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
13. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
14. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése
15. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
16. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése
17. □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
18. □ Egyéb: ________________
9.

4
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IV.

A bevallásban szereplő betétlapok
A

V.

43

1.
2.
3.
4.
5.

□ B□ C□ D□ E□ F□ G□ H□ I□ J□

Adóalany
Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________
Adóalany születési családi- és utóneve: __________________________________________
Születési helye: ___________________________________________________város/község
Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község

6. Adóazonosító jele:
7.
8.

______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
9. Az adóbevallást kitöltő neve (ha az nem azonos az adóalannyal):
__________________________________________________________________________
10. Telefonszáma: ______________________________________________________________
11. E-mail címe: ______________________________________________________________
VI.
Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)
b)
c)
d)

VII.

□ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
□ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
□ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
□ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

(a 30. sor kivételével forintban)

Az adó
1. A Htv. szerinti  vállalkozási szintű 
éves nettó árbevétel (részletezése külön
lapon található)*:
2. Eladott áruk beszerzési értékének,
közvetített szolgáltatások értékének
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6)
bekezdésének hatálya alá nem tartozó
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor)
együttes összege:
3. Az alvállalkozói teljesítések értéke:

5
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4. Anyagköltség:
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen
költsége:
6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű –
adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10)
bekezdésének alkalmazása esetén: „E”
jelű lap III/11. sor]**:
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés
miatti korrekció (+,-)***:
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál
alkalmazott adóalap
[8.1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor
8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó
kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap
[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy
VIII. 1. sor]
8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév 12
hónapra számított adóalapjának összege:
8.3. Kimentési adóalap:
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál
számviteli önellenőrzési különbözet
(+,-)***:
10. A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény:
11. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási
szintű - adóalap [6+7+10; IFRS-t
alkalmazó vállalkozó esetén 7+8+9+10]:
12. Az önkormányzat illetékességi területére
jutó  a 11. sorban lévő adóalap
megosztása szerinti  települési szintű
adóalap:
13. Adómentes adóalap önkormányzati
döntés alapján [Htv. 39/C. § (2)
bekezdése szerint (maximum 2,5M forint
vállalkozási szintű adóalapig)]:
14. Adómentes adóalap önkormányzati
döntés alapján [Htv. 39/C. § (3)
bekezdése szerint a háziorvos, védőnő
vállalkozónak]:
15. Adómentes adóalap önkormányzati
döntés alapján [Htv. 39/C. § (4)
bekezdése szerint a beruházási érték
után]:
16. Az önkormányzati rendelet szerinti
adóköteles adóalap (12-13-14-15):
6
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17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x __________ %):
18. Önkormányzati döntés szerinti
adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint
(maximum 2,5M forint vállalkozási
szintű adóalapig)]:
19. Önkormányzati döntés szerinti
adókedvezmény [Htv. 39/C. § (3)
bekezdése szerint a háziorvos, védőnő
vállalkozónak]:
20. Önkormányzati döntés szerinti
adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4)
bekezdése szerint a beruházási érték
után]:
21. Az ideiglenes jellegű iparűzési
tevékenység után az adóévben megfizetett
és az önkormányzatnál levonható
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés a) pontja szerint]:
22. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a
településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja
szerint]:
23. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés b) pontja szerint]:
24. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés b) pontja szerint]:
25. Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége
10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:
26. Az iparűzési adófizetési kötelezettség
[17-(18+19+20+21+22+23+24+25)]:
27. Az önkormányzatra jutó adóátalány
összege:
28. Külföldön létesített telephelyre jutó
adóalap:
29. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:
30. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
létszámnövekmény (főben kifejezett
adat):
7
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* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja
VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja
VI. c) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel
VI. d) pont esetében = a KIVA alapja
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:
VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2,
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5,
VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,
VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
*** Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII. Adóelőlegek bevallása
1. Előlegfizetési időszak:

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.
□□□□ év □□ hó □□ nap.
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□
□□□□ év □□ hó □□ nap.
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

2. Első előlegrészlet. Esedékesség:
2.1.

Összeg (forintban):

3. Második előlegrészlet. Esedékesség:
3.1.

IX.

Összeg (forintban):

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja)
nyújtja be, jelölje X-szel*:

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására
jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.

1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________
2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________
3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________
8

1. szám

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

47

4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

„A” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint
készítő adóalany esetén]

I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

(forintban)

Nettó árbevétel

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó
árbevétel [2-3-4-5-6-7]:
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény
hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs
felárral növelt ellenérték szerinti nettó
árbevétel:
3. Jogdíjbevétel:
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve
egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki
adó összege:
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott
regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni
népegészségügyi termékadó összege:
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó:
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni
népegészségügyi termékadó:
6. Felszolgálási díj árbevétele:
7. Főtevékenységként sporttevékenységet
végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás
nettó árbevételt csökkentő tétele*:
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*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany
választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló
rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és
az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

II/A. Nyilatkozat
a
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

□ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy
□ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével
összhangban veszem igénybe.

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„B” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:
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II.

Nettó árbevétel

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás
nettó árbevétele:

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

6.

Fedezeti ügyletek
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
Fizetett kamatok és kamatjellegű
ráfordítások:
Pénzügyi lízingbe adott eszköz után
elszámolt elábé:

7.
8.
9.

_____________________
helység

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

49

hó

nap

11

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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1. szám

„C” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]:
2. Biztosítástechnikai eredmény:
3. Nettó működési költség:
4. Befektetésekből származó
biztosítástechnikai ráfordítások (csak
életbiztosítási ágnál) és az egyéb
biztosítástechnikai ráfordítások együttes
összege:
5. Fedezeti ügyletek
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
6. Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele,
befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. §
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő
tételek:
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt
csökkentések:

12

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

51

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„D” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység
bevételei:
3. Nem befektetési szolgáltatási
tevékenység bevétele:
4. Kapott kamatok és kamatjellegű
bevételek együttes összege:
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/
veszteségének nyereségjellegű
különbözete:
6. Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:

_____________________
helység

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap
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_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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1. szám

„E” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja
I.

Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

□

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén
(forintban)

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé)
összesen:
2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen:
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti export árbevételhez kapcsolódó
elábé és közvetített szolgáltatások értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell
kitölteni!):
4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti közfinanszírozásban részesülő
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó
elábé, vagy dohány kiskereskedelmiellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!):
5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és
továbbértékesített, a számvitelről szóló
törvény szerinti eladott áruk beszerzési
értékeként elszámolt földgáz és
villamosenergia beszerzési értéke (500 M
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!):
14

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján
(sávosan) megállapított, levonható elábé és
közvetített szolgáltatások értéke együttes
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell
kitölteni!):
7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített
szolgáltatások értékének együttes összege
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó
esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:
III.
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén
(forintban)
1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
nettó árbevétele:
2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által
figyelembe vehető összes anyagköltség,
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás,
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége:
3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
eladott áruk beszerzési értéke:
4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
közvetített szolgáltatások értéke:
5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti export árbevételhez kapcsolódó
összes elábé és közvetített szolgáltatások
értéke:
6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti közfinanszírozásban részesülő
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó
elábé, vagy dohány kiskereskedelmiellátónál a dohány bekerülési értéke:
7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti földgázpiaci és villamos energia
piaci ügyletek elszámolása érdekében
vásárolt és tovább értékesített, a
számvitelről szóló törvény szerinti eladott
áruk beszerzési értékeként elszámolt
földgáz és villamos energia beszerzési
értéke:
8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4)
és (5) bekezdése alapján (sávosan)
megállapított, levonható elábé és közvetített
szolgáltatások értéke együttes összege:
9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési
értékének és a közvetített szolgáltatások
értékének együttes összege [5+6+7+8]:
10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív
előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű
adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1.
sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:
_____________________
helység

□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„F” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
A vállalkozási szintű adóalap megosztása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

□ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
□ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás
□ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás
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III.

(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével
forintban)

A megosztás

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv.
melléklete szerint – figyelembeveendő
összes személyi jellegű ráfordítás összege:
2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi
területén foglalkoztatottak után az adóévben
– a Htv. melléklete szerint –
figyelembeveendő személyi jellegű
ráfordítás összege:
3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely,
telephely szerinti településekhez tartozó – a
Htv. melléklete szerinti – összes
eszközérték összege:
4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi
területén figyelembeveendő – a Htv.
melléklete szerinti – eszközérték összege:
5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergiavagy földgázkereskedő villamosenergia
vagy földgáz végső fogyasztók részére
történő értékesítésből származó összes
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:
6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi
területére jutó számviteli törvény szerinti
nettó árbevétele:
7. Villamosenergia-elosztó hálózati
engedélyes és földgázelosztói engedélyes
esetén az összes végső fogyasztónak
továbbított villamosenergia vagy földgáz
mennyisége:
8. A 7. sorból az önkormányzat illetékességi
területén lévő végső fogyasztónak
továbbított villamosenergia vagy földgáz
mennyisége:
9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24.
pontja] származó, számviteli törvény
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az
adóév utolsó napján fennálló, építőipari
tevékenységgel összefüggésben készletre
vett befejezetlen termelés, félkésztermék,
késztermék értéke együttes összege:
10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre
jutó összeg:
11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőinek száma:
17

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

55

56

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található számlázási cím szerinti
vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe vevő előfizetők száma:
13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység
szolgáltatási helyeinek száma:
14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található vezetékes szolgáltatási
helyeinek száma:
15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek
száma:
16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található számlázási cím szerinti
vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe vevő előfizetők száma:
_____________________
helység

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap
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_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1. szám

1. szám

„G” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Nyilatkozat a túlfizetésről
I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

2. Adóazonosító jele:

3.
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

II. Nyilatkozat

4.

□ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
□ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.
□ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
□ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes

5.

□ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más

1.
2.
3.

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési
kötelezettségre kívánom felhasználni.
19

57

7.

58

6.

□

A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes iparűzési adó fizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

□ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

IV.

Köztartozás
fajtája

Összeg
(forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti
számlaszám

Intézmény által
alkalmazott
ügyfél azonosító szám

A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.

_______________________
helység

Közteher megnevezése

Összeg (forint)

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1.
2.
3.
4.
5.

Köztartozást
nyilvántartó
intézmény
megnevezése

______________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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1. szám

1. szám

„H” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

Önellenőrzés
1. Adóalap változása
(+,-)

_____________________
helység

2. Adóösszeg változása
(+,-)

3. Az önellenőrzési pótlék
alapja

□□□□ □□ □□
év

hó

4. Az önellenőrzési pótlék
összege

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

II.

_________________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

nap

21
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60
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1. szám

„I” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel
(forintban)

II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
+15+16+17-18-19-20-21-22-23+24]
2. Bevétel IFRS 15 szerint:
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti
árbevételként elszámolni rendelt tételek:
4. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:
5. Bevételt nem eredményező csere keretében
elcserélt áru, szolgáltatás értéke:
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag
adott (fizetendő) szerződés szerinti
engedmény:
7. Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés
alapján elszámolt kamat:
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a
bevételt csökkentő kötbér:
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített
szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:
10. Saját név alatt történt bizományosi áruértékesítés számviteli törvény szerinti
bekerülési értéke:
11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez
kapcsolódó fedezeti ügylet
bevételcsökkentő hatása:
22

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket
nem tartalmazó ellenértéke:
13. Nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítés,
szolgáltatásnyújtás árbevétele:
14. Operatív lízingből származó összeg:
15. Az IFRS 15 Vevői standard 70-71.
bekezdése alapján az ügyleti ár
csökkenéseként elszámolt, vevőnek
fizetendő ellenérték:
16. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard
szerint biztosítóként a biztosítási
szerződésből kapott bevétel:
17. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja
szerinti korrekció:
18. Jogdíjbevétel:
19. Felszolgálási díj árbevétele:
20. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó,
regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő
népegészségügyi termékadó összege:
A 20. sorból:
20.1. jövedéki adó:
20.2. regisztrációs adó:
20.3. az alkoholos italt terhelő
népegészségügyi termékadó:
21. Bevételt keletkeztető ügyletekhez
kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő
hatása:
22. Az IFRS 15 Vevői standard 60-65.
bekezdése alapján elszámolt
kamatráfordítás összege:
23. Az adóévet megelőző bármely adóévben
figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017.
január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont
szerinti bevételnövelő tétel összege:
24. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó
árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!
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II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-1011+12+13]:
2. Kapott kamatként elszámolt bevétel:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti
évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak,
jutalékok összegével:
4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak,
jutalék összege):
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség,
nyereségjellegű különbözet összege:
6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem
tartalmazó ellenértéke:
7. Operatív lízingből származó árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:
9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt
(fizetett, járó) kamat:
10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:
11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett,
az üzleti évben elszámolt nyereség összege:
12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele
(+,-):*
13. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-1011-12-13+14+15]:
2. Kapott kamatként elszámolt:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti
évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak,
jutalékok összegével:
4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak,
jutalékok összege):
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség,
nyereségjellegű különbözet összege:
24

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

1. szám

1. szám
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6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem
tartalmazó ellenértéke:
7. Operatív lízingből származó árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:
9. Díjbevétel:
10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett,
az üzleti évben elszámolt nyereség összege:
11. Az adóalany által ráfordításként elszámolt
kamat:
12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:
13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások
teljesítése során elszámolt ráfordítás:
14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele
(+,-):*
15. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:

63

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

III.
1.
2.
3.

4.

(forintban)

Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6+7-8+9+10]:
Kereskedelmi áruk értékesítéskor
nyilvántartott könyv szerinti értéke:
A kereskedelmi áru beszerzési költségének
meghatározása során figyelembe vett, a
számvitelről szóló törvény szerinti – nem
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény
szerződés szerinti összege:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában
említett csere esetén a cserébe kapott készlet
csereszerződés szerinti értéke:

25

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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5.

Az IFRS 16 Lízingek című standard alapján
pénzügyi lízingnek minősülő szerződés
alapján a lízingbeadónál kereskedelmi
áruként nyilvántartásba nem vett eszköz IAS
2 Készletek című standard alapján
megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor
meglévő könyv szerinti értékével, ide nem
értve azt az összeget, mellyel a vállalkozó a
40/D. § (3) bekezdés b) pontja szerint a
bevételt csökkentette
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján
az értékesített termék (ingó, ingatlan)
számvitelről szóló törvény szerint
megállapítandó bekerülési értéke:
Nem a szokásos tevékenység keretében
értékesített áru, telek vagy más ingatlan
értékesítéskori könyv szerinti értéke:
Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv.
40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv
szerinti érték növeléseként már figyelembe
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az
következik, hogy az az adóévben az (1) és (2)
bekezdés szerint a könyv szerinti érték
összegét növeli:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó elábé
(+,-):*

6.

7.
8.

9.

10.

Megszűnt tevékenységből származó elábé:

1. szám

□ □□□ □□□ □□□ □□□

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

IV.

(forintban)

Anyagköltség

1.

Anyagköltség [2+3-4+5+6]:

2.

Az anyag üzleti évben ráfordításként
elszámolt felhasználáskori könyv szerinti
értéke:
Az anyag könyv szerinti értékének
megállapítása során az IAS 2 Készletek című
standard 11. bekezdése alapján figyelembe
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti
utólag kapott (járó) – nem számlázott –
szerződés szerinti engedménynek minősülő
kereskedelmi engedmények, rabattok és
hasonló tételek összege:

3.

26

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

1. szám
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4.

Annak az anyagnak a ráfordításként
elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az
IAS 2 Készletek című standard 35.
bekezdésében említettek szerint saját
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések
alkotórészeként használtak fel és amelynek
könyv szerinti értékét a saját előállítású
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési
értékében figyelembe vették:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység anyagköltsége
(+,-):*
Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó
anyagköltség:

5.
6.

65

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

V.
1.

(forintban)

Közvetített szolgáltatások értéke
Közvetített szolgáltatások értéke
[2+3+4+5]:
Az IFRS-ek szerint nem ügynökként
közvetített szolgáltatások értéke:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján
bevételnövelő tételként figyelembe vett
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített
szolgáltatás könyv szerinti értéke:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység keretében
közvetített szolgáltatások értéke (+,-):*
Megszűnt tevékenység során közvetített
szolgáltatás értéke:

2.
3.

4.
5.

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VI.

(forintban)

Alvállalkozói teljesítés értéke

1.

Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

2.

Folytatódó tevékenység során alvállalkozói
teljesítés értéke:

3.

Megszűnt tevékenység során alvállalkozói
teljesítés értéke:

27

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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VII.

Áttérési különbözet az IFRS-ek első
alkalmazásakor

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti
áttérési különbözet:
2.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa)

alpont szerinti áttérési különbözet:

2.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab)

alpont szerinti áttérési különbözet:
3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti
különbözet:
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba)
alpont szerinti áttérési különbözet:
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb)
alpont szerinti áttérési különbözet:

1. szám

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII. Áttérési különbözet a számviteli
politika változásakor

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*
2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti
áttérési különbözet:
2.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont aa)

alpont szerinti áttérési különbözet:

2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab)

alpont szerinti áttérési különbözet:
3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti
különbözet:

3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba)

alpont szerinti áttérési különbözet:

3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb)

alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó
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_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„J” JELŰ BETÉTLAP
2019. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany
tagjainak nyilatkozata
I.

Nyilatkozat

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében,
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.
Oldalszám: __/__
II.

Adóalanyok adatai

1. Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi
gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________
2. Adószáma:

□□□□□□□□-□-□□

1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________
1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________
*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

_______________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

29

nap

_______________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

”
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3. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„7. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

„7. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

1. szám

3.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

ADÓBEVALLÁS
az idegenforgalmi adóról

FŐLAP
(Benyújtandó a szálláshely vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlan fekvése szerinti
_____________________________________ önkormányzat adóhatóságához)
Fővárosi kerület esetében ahhoz az adóhatósághoz, amelynek önkormányzata az idegenforgalmi adó
bevezetésére jogosult volt

I.

A bevallott időszak, a betétlapok száma és a fizetendő idegenforgalmi adó összege

□ Bevallás
□ Önellenőrzés
Bevallott (vagy önellenőrzött)
időszak:

□□□□-□□

Betétlapok száma:

□□□□
db

Fizetendő idegenforgalmi adó
összege (az „A” vagy a „B” jelű
betétlap(ok) II. pont 8. sorában
szereplő összesített összeg):

□□□□□□□□□
forint

év/hónap

30

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

II.

Az adóbeszedésre kötelezett adatai:

1. Viselt név
1.1. Családi név: ____________________, 1.2. Utónév: ________________________,
1.3. Utónév: _______________________, 1.4. Utónév: ________________________.
2. Születési név
2.1. Családi név: ____________________, 2.2. Utónév: ________________________,
2.3. Utónév: _______________________, 2.4. Utónév: ________________________.
3. Anyja születési neve
3.1. Családi név: ____________________, 3.2. Utónév: ________________________,
3.3. Utónév: _______________________, 3.4. Utónév: ________________________.
4. Születési hely: ___________________________________________________város/község
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap
6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.

□□□□□□□□□□
8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□
11. Lakóhely, székhely: □□□□,____________________________________város/község
7. Adóazonosító jel:

__________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

□□□□

,_______________________________________város/község
12. Levelezési cím:
__________ közterület _______ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13. Az adóbevallást kitöltő neve (ha eltér a benyújtótól, vagy szervezet estén):
__________________________________________________________________________
14. Telefonszám: _______________, 15. elektronikus levelezési cím: ____________________

31
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III.

1. szám

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
Az adóbeszedésre kötelezett vagy
képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

□

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a
bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő

Betétlapok száma: ___, Oldalszám: ___/___

„A” jelű betétlap vendégéjszakán alapuló adózás esetén

(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként
egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!)

I.

A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a

szálláshely, ingatlan címe

1. Cím:

□□□□

,______________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.

II.

Az adó kiszámítása

1. Tárgyhavi összes vendégéjszakák száma összesen (db):

2. Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák száma
[Htv. 30. § (1) bek. a) pont]:

32

□□□□
□□□□
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3. Törvény alapján mentes vendégéjszakák száma összesen (db):

[3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.]:

71

□□□□

3.1. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt
vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség
céljából tartózkodó fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy
alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai
szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött
vendégéjszakák száma [Htv. 3/A. §]:

□□□□

3.2. A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött
vendégéjszakák száma [Htv. 31. § a) pont]:

□□□□

3.3. Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális
intézményben ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák
száma [Htv. 31. § b) pont]:

□□□□

3.4. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói
jogviszony alapján a településen eltöltött vendégéjszakák száma
[Htv. 31. § c) pont]:

□□□□

3.5. Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen
eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § c) pont]:
3.6. Szakképzés keretében a településen eltöltött vendégéjszakák száma
[Htv. 31. § c) pont]:
3.7. Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák
száma [Htv. 31. § c) pont]:
3.8. A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy
ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák száma [Htv.
31. § c) pont]:
3.9. Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy
bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti
tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött
vendégéjszakák száma [Htv. 31. § d) pont]:
3.10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken
vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi
személy által eltöltött vendégéjszakák száma [Htv. 31. § e) pont]:
3.11. A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
állományába tartozó személy hozzátartozója eltöltött vendégéjszakák
száma [Htv. 31. § f) pont]:

4. Önkormányzati rendelet alapján mentes vendégéjszakák
száma összesen (db) [4.1.+4.2.]*
4.1. A(z)________________________________________ jogcímen
mentes vendégéjszakák száma:
4.2. A(z)________________________________________ jogcímen
mentes vendégéjszakák száma:

□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□
□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi
rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.
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1. szám

6. Számított idegenforgalmi adó összege (forintban):
[5. sor * ______ forint]

□□□□
□□□□□□□

7. Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege
összesen (forintban):
[7.1.+7.2.]*

□□□□□□□

5. Adóköteles vendégéjszakák száma összesen (db):
[1-2-3-4]

7.1. A(z)________________________________________
biztosított adókedvezmény összege:

jogcímen

7.2. A(z)________________________________________
biztosított adókedvezmény összege:

jogcímen

□□□□□□□
□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi
rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

8. Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege**:
[6.-7. sor]

□□□□□□□

**Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett - külföldi pénznemben is
beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi
pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a
Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.

III.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
Az adóbeszedésre kötelezett vagy
képviselője aláírása

Betétlapok száma: ___, Oldalszám: ___/___

„B” jelű betétlap vendégéjszakára eső szállásdíjon, egyéb ellenértéken
alapuló adózás esetén
(Szálláshelyenként vagy bármely más ingyenesen átengedett ingatlanonként
egy-egy betétlapot kell kitölteni és az önkormányzati adóhatóságnak benyújtani!)

I.

A szálláshely vagy bármely más ingatlan ingyenesen történő átengedése esetén a

szálláshely, ingatlan címe

1. Cím:

□□□□

,______________________________________________________város/község
____________________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.

2. Helyrajzi szám: _________/_________/_________/_________.

34

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

II.

73

Az adó kiszámítása

1. Tárgyhavi összes vendégéjszakák szállásdíja összesen (forintban):

□□□□□□□

2. Az adó alapjába nem számítandó, állandó lakosként az önkormányzat
illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák szállásdíja:

□□□□□□□

3. Törvény alapján mentes szállásdíj összesen (forintban):

□□□□□□□

[Htv. 30. § (1) bek. a) pont]:

[3.1.+3.2.+3.3.+3.4.+3.5.+3.6.+3.7.+3.8.+3.9.+3.10.+3.11.]:

3.1. Az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak a Békepartnerség más részt
vevő államainak, Magyarországon kizárólag szolgálati kötelezettség
céljából tartózkodó fegyveres erői személyi állományába tartozó vagy
alkalmazásában álló nem magyar állampolgárságú, katonai
szolgálatban lévő és polgári állományú személyek által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 3/A. §]:

□□□□□□□

3.2. A 18. életévét be nem töltött magánszemély által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § a) pont]:

□□□□□□□

3.3. Gyógyintézetben fekvőbeteg szakellátásban részesülő vagy szociális
intézményben ellátott magánszemély(ek) által eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja [Htv. 31. § b) pont]:

□□□□□□□

3.4. A közép- és felsőfokú oktatási intézménynél tanulói vagy hallgatói
jogviszony alapján a településen eltöltött vendégéjszakák szállásdíja
[Htv. 31. § c) pont]:

□□□□□□□

3.5. Valamely hatóság vagy bíróság intézkedése folytán a településen
eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:
3.6. Szakképzés keretében a településen
szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:

eltöltött

vendégéjszakák

3.7. Közszolgálati kötelezettség teljesítése során eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja [Htv. 31. § c) pont]:
3.8. A településen székhellyel, vagy telephellyel rendelkező vagy
ideiglenes iparűzési tevékenységet végző vállalkozó esetén
vállalkozási tevékenység vagy ezen vállalkozó munkavállalója által
folytatott munkavégzés céljából eltöltött vendégéjszakák szállásdíja
[Htv. 31. § c) pont]:
3.9. Az önkormányzat illetékességi területén lévő üdülő tulajdonosa vagy
bérlője, lakásszövetkezet tulajdonában álló üdülő lakásszövetkezeti
tag, a tulajdonos, a bérlő hozzátartozója által eltöltött
vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § d) pont]:
3.10. Az egyházi jogi személy tulajdonában lévő építményben, telken
vendégéjszakát - kizárólag az egyházi jogi személy hitéleti
tevékenységéhez kapcsolódó részvétel céljából - eltöltő egyházi
személy által eltöltött vendégéjszakák szállásdíja [Htv. 31. § e) pont]:
3.11. A honvédelmi vagy rendvédelmi feladatokat ellátó szervek
állományába tartozó személy hozzátartozója eltöltött vendégéjszakák
szállásdíja [Htv. 31. § f) pont]:
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4. Önkormányzati rendelet alapján mentes szállásdíj összesen:
(forintban) [4.1.+4.2.]*
4.1. A(z)________________________________________ jogcímen
mentes vendégéjszakák szállásdíja (forintban):
4.2. A(z)________________________________________ jogcímen
mentes vendégéjszakák szállásdíja (forintban):

1. szám

□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi
rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

5. Adóköteles vendégéjszakák szállásdíja összesen (forintban):
[1-2-3-4]
6. Számított idegenforgalmi adó összege (forintban):
[5. sor * ______ %]
7. Önkormányzati rendeletben biztosított kedvezmény összege
összesen: [7.1.+7.2.]*
7.1. A(z)________________________________________
biztosított adókedvezmény összege:

jogcímen

7.2. A(z)________________________________________
biztosított adókedvezmény összege:

jogcímen

□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□□
□□□□□□□

*Az adóhatóság a bevallási nyomtatványt az önkormányzati adórendeletben szabályozott mentességi, kedvezményi
rendelkezések végrehajtása, illetve a fizetendő adó megállapítása érdekében kiegészítheti.

8. Az önkormányzati adóhatóságnak fizetendő adó összege**:
[6.-7. sor]

□□□□□□□

**Az idegenforgalmi adót az adó beszedője abban a - Magyar Nemzeti Bank által jegyzett - külföldi pénznemben is
beszedheti, amelyben a szállásdíj megfizetését lehetővé teszi. A beszedésre kötelezett az adó összegének külföldi
pénznemben való megállapításakor és az adónak az önkormányzati adóhatóság számára forintban való befizetésekor a
Magyar Nemzeti Bank hivatalos - az adóévet megelőző év utolsó napján érvényes - devizaárfolyamát veszi alapul.

III.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

36

nap

_________________________
Az adóbeszedésre kötelezett vagy
képviselője aláírása
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„C” JELŰ BETÉTLAP
az önellenőrzési pótlék bevallásához

Önellenőrzési pótlék kiszámítása
Adóalap változása
(+,-)

Adóösszeg változása
(+,-)

Önellenőrzési pótlék
alapja

Az önellenőrzési pótlék
összege

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□

□□□□□□

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adóbevallásban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek
_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
Az adóbeszedésre kötelezett vagy
képviselője aláírása

Jelölje X-szel:

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a

bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett
pénzügyi képviselő

37
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4. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

4.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

„13. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
ADATBEJELENTÉS
a gépjárműadóról
Benyújtandó a/az ________________________
(települési önkormányzati, fővárosban a kerületi) önkormányzati adóhatóságnak.
(Gépjárművenként külön-külön adatbejelentést kell benyújtani!)

I.

Az adatbejelentő adatai

1. Viselt név
1.1. Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ________________________,
1.3.
.
1.2.
Utónév: __________________________, 1.4. Utónév:
________________________.
2. Születési név
2.1.Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: _________________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: _________________________.
3. Anyja születési neve
3.1.Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _________________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: _________________________.
4. Születési hely:
__________________________________________________________város/község
5.

Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.

Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ________________________________________.

7.

Adóazonosító jel:

□□□□□□□□□□
8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11. Lakóhely, székhely: _____,___________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
12. Levelezési cím: _____,______________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet estén):
_____________________________________________________________________________
38
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14. Telefonszám: ______________________, 15. elektronikus levelezési cím: ______________

II.

Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonjoga, üzembentartói joga

1. Az adatbejelentő (adóalany) tulajdonos:

III.

□

2. Az adatbejelentő (adóalany) üzembentartó:

□

A gépjármű rendszáma, alvázszáma

1. Rendszám: ___________________
2. Alvázszám: _________________________

1.1.Amennyiben volt, akkor előző
rendszám: ________________

IV.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXVII. törvény szerinti mentesség jogcíme:

2.

□ Költségvetési szerv (Gjt. 5. § a) pont)
□ Egyesület, alapítvány tulajdonos-adóalany gépjárműve (Gjt. 5. § b) pont)

3.

□ Autóbusz (Gjt. 5. § c) pont)

1.

4.
5.
6.
7.

(feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben az adóalanynak társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett)
1

(feltéve, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább
75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott)1

□ Egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű (Gjt. 5. § d) pont)
□ Létesítményi tűzoltóság szerkocsinak minősülő gépjárműve (Gjt. 5. § e) pont)
□ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő adóalany gépjárműve (Gjt. 5. §

f) pont)2

□ Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító,
vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó (adóalany) gépjárműve (Gjt. 5. § f) pont)2

9.

□ Környezetkímélő gépkocsi (Gjt. 5. § g) pont)
□ Az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyezmény vagy viszonosság

10.

□

8.

3

biztosítja (Gjt. 5. § j) pont)4

Az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szerződés alapján felállított
nemzetközi katonai parancsnokságok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a
Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon tartózkodó fegyveres erői, és e
fegyveres erők és parancsnokságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában álló
nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő és polgári állományú személyek
tulajdonában lévő gépjármű. (Gjt. 5. § k) pont)
39
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1. A feltételek teljesüléséről az adóalanynak nyilatkoznia kell.
2. Súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő az a személy, aki a súlyos mozgáskorlátozott személyek
közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet 2016. április 1-jén hatályos 2. § a) pontja szerint
súlyos mozgáskorlátozottnak vagy 2. § h) pontja szerint egyéb fogyatékossággal élőnek minősül, és ezt a tényt az ott
meghatározott szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás, igazolás, hatósági határozat másolatával igazolja.
3. Az a gépjármű, amely a KöHÉM rendelet 2015. július 1-jén hatályos 2. § (6) bekezdése szerint környezetkímélő
gépkocsinak minősül.
4. A viszonosság tekintetében az adópolitikáért felelős miniszter álláspontja irányadó!

V.

Adómentességre való jogosultság kezdő és befejező időpontja:

1. Adómentességre való jogosultság
kezdő időpontja:

2. Adómentességre való jogosultság
megszűnésének időpontja:

□□□□ év □□ hó □□ nap

□□□□ év □□ hó □□ nap

Nyilatkozat a Gjt. 5. § c) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

VI.

□

Nyilatkozom, hogy a tárgyévet megelőző évben elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételem
____ %-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegközlekedés folytatásából származott.

VII.

Tájékoztató adat a Gjt. 5. § f) pontja szerinti mentesség igénybevételéhez

□

Tájékoztatom az adóhatóságot, hogy a Gjt. 5. § f) pontja szerinti adómentességet kizárólag egy, a
III/1. ponjta szerinti forgalmi rendszámú, ________kW teljesítményű gépjárműre kívánom igénybe
venni, azt személytaxi-szolgáltatásra, más személygépkocsis személyszállító szolgáltatásra nem
használom.

VIII. Adófizetési kötelezettség szünetelése
1.

□

A gépjármű jogellenes eltulajdonítása (az adófizetési kötelezettség szüneteltetésének
kérelme)

2. Az igazolást kiállító hatóság
megnevezése:
________________________________________
4.

□ Az adófizetési kötelezettség szünetelés

végének bejelentése

40

3. Az igazolás kelte:

□□□□ év □□ hó □□ nap

5. Az adófizetési kötelezettség szünetelés
végének időpontja

□□□□ év □□ hó □□ nap

1. szám

1. szám
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Felelősségem tudatában kijelentem, hogy az adatbejelentésben szereplő adatok a
valóságnak megfelelnek

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
Az adatbejelentő vagy képviselője
aláírása

Jelölje X-szel:

□

Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, az
adatbejelentés aláírására jogosult állandó
meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett

pénzügyi képviselő
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5.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

5. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

„22.
melléklet
a 35/2008.
(XII.
31.) PM
„22.
melléklet
a 35/2008.
(XII. 31.) PM
rendelethez

rendelethez

BEJELENTKEZÉS,
VÁLTOZÁS-BEJELENTÉS
a/az ______________________ önkormányzat adóhatóságához
I. Bejelentés jellege
Adóköteles tevékenység Változás-bejelentés
megkezdése
megszűntetése

Adóköteles tevékenység megszűnése,

1. Idegenforgalmi adóbeszedési kötelezettség
2. Helyi iparűzési adó
a) állandó jellegű iparűzési tevékenység
b) ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység
II. Helyi iparűzési adóelőleg bejelentése (állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén)
1. Előlegfizetési időszak:

év

hó

naptól

év

hó

napig

2. I. előlegrészlet esedékessége:

év

hó

nap, összege:

Ft

3. II. előlegrészlet esedékessége:

év

hó

nap, összege:

Ft

4. III. előlegrészlet esedékessége:

év

hó

nap, összege:

Ft

III. Adózó
1. Adózó neve (cégneve): ___________________________________________________________________________________________
2. Születési helye: ___________________________________________________________város/község, ideje:

év

hó

nap

3. Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________________________________
4. Adóazonosító jele:

Adószáma:

-

-

(10, ill. 8 rovat kell)

Külföldi vállalkozás esetén a külföldi állam hatósága által megállapított adóazonosító szám:______________________________________
5. Civil szervezet (alapítvány, egyesület) bírósági nyilvántartási száma:________________________________________________________
6. Statisztikai számjele:

-

-

-

7. Gazdálkodási formája megnevezése: _____________________________________________, GFO kódja:
8. Főtevékenysége megnevezése: _____________________________________________, TEÁOR kódja:
9. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter

)

-

-

10. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter

)

-

-

11. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter

)

-

-

12. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter

)

-

-

13. Pénzintézeti számlaszáma (külföldi esetén az első négy IBAN karakter

)

-

-

14. Naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napja:

év

hó

nap

15. Székhelye, lakóhelye, külföldi vállalkozás fióktelepe:
____________________________________________________________________________ város/község
_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
16. Központi ügyintézés helye, ha az a székhelytől eltér:
________________________________________________________________________________________________ város/község
_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
17. Levelezési címe:

________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
18. Telefonszáma:________________________________________, e-mail címe:_________________________________________________
19. Honlapja:________________________________________________________________________________________________________
20. Iratok őrzésének helye:

___________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
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IV. Adózó személyét, működését érintő adatok
1. Létesítő okirat (bírósági, egyéni vállalkozói nyilvántartásba vétel) kelte:
száma:_________________________________
2. Alakulás módja:

1. új szervezet

2. társasági formaváltás

3. Adóköteles tevékenység megkezdésének időpontja:

év

3. egyesülés
év

hó

hó

nap,

4. beolvadás

5. szétválás

6. kiválás

nap

4. Adóköteles tevékenység megkezdésének jogcíme:
1. székhely létesítése

2. telephely nyitása

3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

5. Közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetként történő nyilvántartásba vétel napja:
6. Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése

év

hó

naptól

7. Felszámolás, végelszámolás, kényszertörlési eljárás kezdő napja

év

év
év

hó

8. Csődeljárás, felszámolási eljárás egyezségkötéssel való megszűnésének időpontja

hó

hó

nap

napig

nap
év

hó

nap

9. Az adózó cég, bírósági vagy egyéni vállalkozói nyilvántartásból való törlésének (megszűnés) időpontja:

év

hó

nap

10. Adóköteles tevékenység megszűnésének
időpontja:

év

hó

nap

jogcíme:
1. székhelyáthelyezés

2. telephelyzárás

3. ideiglenes jellegű iparűzési tevékenység

4. idegenforgalmi adó beszedési kötelezettség

5. adókötelezettség végleges megszűnése

V. Kisadózó vállalkozás Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás, választásának, megszűnésének bejelentése
1. A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapuló adózás választásának időpontja
év

hó

nap

[lábjegyzet: *fizetendő adó összege :2,5 millió forint adóalap* az önkormányzat által megállapított adómérték * az adóévi adókötelezettség
időtartamának naptári napjai /365 nap/2
1.2. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság kezdő napja

év

hó

nap

év

hó

nap

2. A Htv. 39/B. § (3) bekezdésén alapulóadózás megszűnése
2.1. A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnésének napja
2.2. A Htv. 39/B § (3) bekezdésén alapuló adózás alkalmazásáról a … évtől való lemondás bejelentése
VI. Jogelőd(ök)
1. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________
Adószáma:

-

-

2. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________
Adószáma:

-

-

3. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________
Adószáma:

-

-

4. Jogelőd neve (cégneve): ____________________________________________________________________________________________
Adószáma:

-

-

VII. Kézbesítési meghatalmazott, székhelyszolgáltató
1. Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező külföldi személy esetében a magyarországi kézbesítési meghatalmazottjának
Neve (cégneve): ______________________________________________________________________________________________
Székhelye, lakóhelye:

______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
2. Székhely szolgáltatás biztosítása esetén
Az ügyvéd, ügyvédi iroda neve (elnevezése): ______________________________________________________________________________
Szerződés kezdő időpontja, időtartama:

év

hó

naptól

év

hó

napig

Iratok köre: ________________________________________________________________________________________________________
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VIII. Könyvvizsgáló
Könyvvizsgáló szervezet neve: __________________________________________________________________________________________
Könyvvizsgálatért személyében felelős személy neve:
______________________________________________________________________________
Nyilvántartási száma: ________________________________________________________________________________________________
Székhelye, lakóhelye:

_______________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
jogviszony időtartama határozott:

év

hó

naptól

év

hó

napig, határozatlan (kezdő napja)

IX. Cégek és egyéni vállalkozók főtevékenységen kívüli, ténylegesen végzett tevékenységei
1. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:
2. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:
3. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:
4. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:
5. Tevékenység megnevezése: _________________________________________________________________, TEÁOR kódja:

Oldalszám:
X. Az adóalany szervezet (a közkereseti társaság, a betéti társaság, a korlátolt felelősségű társaság, az egyesülés, valamint a közös vállalat)
tulajdonosai (tagjai) (szükség esetén több oldalon is részletezhető)
1. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________
Illetősége:

Belföldi

Adóazonosító jele:
Székhelye, lakóhelye:

Külföldi: _________________________________________________________________ ország
Adószáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
2. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________
Illetősége:

Belföldi

Adóazonosító jele:
Székhelye, lakóhelye:

Külföldi: _________________________________________________________________ ország
Adószáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
3. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________
Illetősége:

Belföldi

Adóazonosító jele:
Székhelye, lakóhelye:

Külföldi: _________________________________________________________________ ország
Adószáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
4. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________
Illetősége:

Belföldi

Adóazonosító jele:
Székhelye, lakóhelye:

Külföldi: _________________________________________________________________ ország
Adószáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
5. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________
Illetősége:

Belföldi

Adóazonosító jele:
Székhelye, lakóhelye:

Külföldi: _________________________________________________________________ ország
Adószáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
6. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________
Illetősége:

Belföldi

Adóazonosító jele:
Székhelye, lakóhelye:

Külföldi: _________________________________________________________________ ország
Adószáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
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7. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________
Illetősége:

Belföldi

Adóazonosító jele:
Székhelye, lakóhelye:

Külföldi: _________________________________________________________________ ország
Adószáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
8. Tulajdonos neve: ___________________________________________________________ tulajdoni részesedés aránya: ________________
Illetősége:

Belföldi

Adóazonosító jele:
Székhelye, lakóhelye:

Külföldi: _________________________________________________________________ ország
Adószáma:

-

-

_____________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
Oldalszám:
XI. Az adózó telephelyei (szükség esetén több oldalon is részletezhető)
1.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
2.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
3.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
4.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
5.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
6.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
7.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
8.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
9.Telephely megnevezése, jellege: ________________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
10.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
11.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
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12.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
13.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
14.Telephely megnevezése, jellege: _______________________________________________________________________________________
Címe:

___________________________________________________________________________________________ város/község

_________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó
XII. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bejelentésben közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
_____________________________
helység

év

hó

_________________________________________
a bejelentésbenyújtó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása

nap

„

46

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

6.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

6. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
„24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez

„24. melléklet a 35/2008. (XII. 31.) PM rendelethez
BEVALLÁS
a helyi iparűzési adóról
állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén
FŐLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________________________ önkormányzat
illetékességi területén folytatott tevékenység utáni adókötelezettségről

I.

Bevallás jellege

□ Éves bevallás
2. □ Záró bevallás
3. □ Előtársasági bevallás
4. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó bevallása
5. □ Év közben kezdő adózó bevallása
6. □ Naptári évtől eltérő üzleti évet választó adózó áttérésének évéről készült évközi
1.

bevallása

7.
8.

□

A személyi jövedelemadóról szóló törvény szerinti mezőgazdasági őstermelő
bevallása

□ A Htv. 41. § (8) bekezdés alapján, közös őstermelői igazolványban adószámmal

rendelkező őstermelő (adózó), családi gazdálkodó bevallása

□

9.

A mezőgazdasági őstermelőnek is minősülő egyéni vállalkozó bevallása [Htv.
41/B. § (1) bekezdés]

10.

A Htv. 37. § (2) bekezdés a) pontja és a (3) bekezdés alapján adóévben állandó
jellegű iparűzési tevékenységgé váló tevékenység után benyújtott bevallás

□

□ A kisadózó vállalkozás tételes adójának alanyaként benyújtott bevallás
12. □ A Htv. 39/E. §-a szerint mentes adóalany bevallása
13. □ A Htv. 39/F. §-a szerint mentes adóalany bevallása
11.

(Az adóelőny de minimis támogatásnak minősül, melynek igénybevételéhez nyilatkozat kitöltése és az
adóhatóság részére történő megküldése is szükséges!)

14.

□ Önellenőrzés
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II.

Bevallott időszak

□□□□ év □□ hó □□ naptól□□□□ év □□ hó □□ napig.
III.

Záró bevallás

□ Felszámolás
2. □ Végelszámolás
3. □ Kényszertörlés
4. □ Adószám törlése
5. □ Átalakulás, □ Egyesülés, □ Szétválás
6. □ A tevékenység saját elhatározásból történő megszüntetése
7. □ Hatósági megszüntetés
8. □ Előtársaságként működő társaság cégbejegyzés iránti kérelemnek elutasítása vagy a
1.

kérelem bejegyzés előtti visszavonása

□ Székhely áthelyezése
10. □ Telephely megszüntetése
11. □ Egyszerűsített vállalkozói adóalanyiság megszűnése
12. □ Egyéni vállalkozói tevékenység szüneteltetése
13. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság keletkezése
14. □ A kisadózó vállalkozások tételes adójában az adóalanyiság megszűnése
15. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság keletkezése
16. □ A kisvállalati adóban az adóalanyiság megszűnése
17. □ A települési önkormányzat adórendeletének hatályon kívül helyezése
18. □ Egyéb: ________________
9.
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IV.

A bevallásban szereplő betétlapok
A

V.

87

1.
2.
3.
4.
5.

□ B□ C□ D□ E□ F□ G□ H□ I□ J□

Adóalany
Adóalany viselt neve (családi- és utóneve, cégneve): ________________________________
Adóalany születési családi- és utóneve: __________________________________________
Születési helye: ___________________________________________________város/község
Születési ideje: ________ év ____ hó ____ nap
Anyja születési családi- és utóneve: _____________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Székhelye, lakóhelye: □□□□___________________________________város/község

6. Adóazonosító jele:
7.
8.

______________ közterület ____ közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
9. Az adóbevallást kitöltő neve (,ha az nem azonos az adóalannyal):
__________________________________________________________________________
10. Telefonszáma: ______________________________________________________________
11. E-mail címe: ______________________________________________________________
VI.
Az adó alapjának egyszerűsített meghatározási módját választók nyilatkozata
Az adóévre az adóalap egyszerűsített megállapítási módját választom:
a)
b)
c)
d)

VII.

□ a személy jövedelemadóról szóló törvény szerinti átalányadózóként
□ az egyszerűsített vállalkozói adó alanyaként
□ a 8 millió forintot meg nem haladó nettó árbevételű adóalanyként
□ a kisvállalati adó hatálya alá tartozó adóalanyként

(a 29. sor kivételével forintban)

Az adó
1. A Htv. szerinti  vállalkozási szintű 
éves nettó árbevétel (részletezése külön
lapon található)*:
2. Eladott áruk beszerzési értékének,
közvetített szolgáltatások értékének
figyelembe vehető (a Htv. 39. § (6)
bekezdésének hatálya alá nem tartozó
adóalany esetén: „E” lap II/7. sor)
együttes összege:
3. Az alvállalkozói teljesítések értéke:
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4. Anyagköltség:
5. Alapkutatás, alkalmazott kutatás, kísérleti
fejlesztés adóévben elszámolt közvetlen
költsége:
6. Htv. szerinti – vállalkozási szintű –
adóalap
[(1-(2+3+4+5) vagy a Htv. 39. § (6), (10)
bekezdése alkalmazása esetén: „E” jelű
lap III/11. sor]**:
7. Szokásos piaci árra való kiegészítés
miatti korrekció (+,-)***:
8. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozóknál
alkalmazott adóalap
[8.1. sor; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1., akkor
8.2.; ha 8.2. nagyobb, mint 8.1. és az adózó
kimentési kérelmet nyújtott be, akkor 8.3.]

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.1. Áttérési különbözettel korrigált adóalap
[6. sor + „I” jelű betétlap VII. 1. vagy
VIII. 1. sor]

□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.2. Az áttérés adóévét megelőző adóév 12
hónapra számított adóalapjának összege:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

8.3. Kimentési adóalap:
9. Az IFRS-t alkalmazó vállalkozónál
számviteli önellenőrzési különbözet
(+,-)***:
10. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
adóalap-mentesség:
11. A foglalkoztatás csökkentéséhez
kapcsolódó adóalap-növekmény:
12. Korrigált Htv. szerinti - vállalkozási
szintű - adóalap [6+7+9-10+11; IFRS-t
alkalmazó vállalkozó esetén
7+8+9-10+11]:
13. Az önkormányzat illetékességi területére
jutó  a 12. sorban lévő adóalap
megosztása szerinti  települési szintű
adóalap:
14. Adómentes adóalap önkormányzati
döntés alapján [Htv. 39/C. § (2)
bekezdése szerint]:
15. Adómentes adóalap önkormányzati
döntés alapján [Htv. 39/C. § (4)
bekezdése szerint]:
16. Az önkormányzati rendelet szerinti
adóköteles adóalap (13-14-15):
17. Adóalapra jutó iparűzési adó összege
(16. sor x __________ %):
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18. Önkormányzati döntés szerinti
adókedvezmény
[Htv. 39/C. § (2) bekezdése szerint]:
19. Önkormányzati döntés szerinti
adókedvezmény [Htv. 39/C. § (4)
bekezdése szerint]:
20. Az ideiglenes jellegű iparűzési
tevékenység után az adóévben megfizetett
és az önkormányzatnál levonható
adóátalány összege [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés a) pontja szerint]:
21. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt belföldi útdíj 7,5 %-ának a
településre jutó összege
[Htv. 40/A. § (1) bekezdés b) pontja
szerint]:
22. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt külföldi útdíj 7,5 %-ának a
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés b) pontja szerint]:
23. A ráfordításként, költségként az adóévben
elszámolt úthasználati díj 7,5 %-ának a
településre jutó összege [Htv. 40/A. § (1)
bekezdés b) pontja szerint]:
24. Az önkormányzati döntés szerint
a vállalkozó az adóévben elszámolt
alapkutatás, alkalmazott kutatás vagy
kísérleti fejlesztés közvetlen költsége
10%-ának településre jutó hányada
[Htv. 40/A. § (3) bekezdése]:
25. Az iparűzési adófizetési kötelezettség
[17-(18+19+20+21+22+23+24)]:
26. Az önkormányzatra jutó adóátalány
összege:
27. Külföldön létesített telephelyre jutó
adóalap:
28. Az adóévben megfizetett útdíj 7,5%-a:
29. A foglalkoztatás növeléséhez kapcsolódó
létszámnövekmény (főben kifejezett
adat):
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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* Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 1. sorban a nettó árbevétel a:
VI. a) pont szerinti esetben = az átalányadó alapja
VI. b) pont szerinti esetben = az EVA alapja
VI. c) pont szerinti esetben = az „A” jelű betétlap szerinti nettó árbevétel
VI. d) pont esetében = a KIVA alapja
**Egyszerűsített adómegállapítási mód választása esetében a VII. 6. sorban az adóalap a:
VI. a) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 1,2,
VI. b) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,5,
VI. c) pont szerinti esetben = VII. 1. sor x 0,8,
VI. d) pont esetében = VII. 1. sor x 1,2.
***Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII. Adóelőlegek bevallása
1. Előlegfizetési időszak:

□□□□ év □□ hó □□ naptól-

□□□□ év □□ hó □□ napig.
□□□□ év □□ hó □□ nap.
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□
□□□□ év □□ hó □□ nap.
□□□ □□□ □□□ □□□ □□□

2. Első előlegrészlet. Esedékesség:
2.1.

Összeg (forintban):

3. Második előlegrészlet. Esedékesség:
3.1.

Összeg (forintban):

IX. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő adatok a valóságnak
megfelelnek

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

Ha az adóbevallást az adózó helyett annak képviselője (meghatalmazottja)
nyújtja be, jelölje X-szel*:

□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására
jogosult állandó meghatalmazott

□ Meghatalmazott (meghatalmazás csatolva)
□ Az önkormányzati adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő
*A NAV útján benyújtott bevallás esetén nem kell jelölni.
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1. Jelen adóbevallást ellenjegyzem: ____________________________________________
2. Adótanácsadó, adószakértő neve: ____________________________________________
3. Adóazonosító száma: _____________________________________________________
4. Bizonyítvány, igazolvány száma: ____________________________________________

„A” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Vállalkozók nettó árbevételének kiszámítása [éves beszámolóját a számviteli törvény szerint
készítő adóalany esetén]

I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

(forintban)

Nettó árbevétel

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves nettó
árbevétel [2-3-4-5-6-7]:
2. A számviteli törvény, az Szja. törvény
hatálya alá tartozó vállalkozó kompenzációs
felárral növelt ellenérték szerinti nettó
árbevétel:
3. Jogdíjbevétel:
4. Egyéb szolgáltatások értékeként, illetve
egyéb ráfordítások között kimutatott jövedéki
adó összege:
5. Egyéb ráfordítások között kimutatott
regisztrációs adó, az alkoholos italok utáni
népegészségügyi termékadó összege:
5.1. Az 5. sorból a regisztrációs adó:
5.2. Az 5. sorból az alkoholos italok utáni
népegészségügyi termékadó:
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. Felszolgálási díj árbevétele:
7. Főtevékenységként sporttevékenységet
végző, a Sport tv. szerinti sportvállalkozás
nettó árbevételt csökkentő tétele*:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

*A Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó árbevétel csökkentés miatti adócsökkenés az adóalany
választása szerint az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: csekély összegű támogatásokról szóló
rendelet) szabályaival összhangban, vagy a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső
piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL L 187., 2014.6.26., 1. o.), és
az azt módosító, a 651/2014/EU rendeletnek a kikötői és repülőtéri infrastruktúrákra irányuló támogatás, a kultúrát és a kulturális
örökség megőrzését előmozdító támogatásra és a sportlétesítményekre és multifunkcionális szabadidős létesítményekre nyújtott
támogatásra vonatkozó bejelentési határértékek, továbbá a legkülső régiókban biztosított regionális működési támogatási programok
tekintetében, valamint a 702/2014/EU rendeletnek a támogatható költségek összegének meghatározása tekintetében történő
módosításáról szóló, 2017. június 14-i 2017/1084/EU bizottsági rendelet (HL L 156., 2017.6.20., 1. o.) szerinti, sportlétesítményekre
nyújtott működési támogatásnak minősül. A támogatás igénybevételéről e bevallásban nyilatkozni kell!

II/A. Nyilatkozat
a
Nyilatkozom, hogy a Htv. 52. § 22. pont i) alpontja szerinti („A” jelű betétlap II./7. sora) nettó
árbevétel csökkentés miatti adócsökkenést választásom szerint

□ a csekély összegű támogatásokról szóló rendelettel vagy
□ a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső

piaccal összeegyeztethetővé nyilvánításáról szóló, 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági
rendelet hatályos szabályaival, különösen 55. cikkével
összhangban veszem igénybe.

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„B” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása
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Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel

(forintban)

1.

Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8-9]:

2.

Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek:

3.

Egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételei:

4.

Nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás
nettó árbevétele:

5.

Befektetési szolgáltatás bevétele:

6.

Fedezeti ügyletek
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
Fizetett kamatok és kamatjellegű
ráfordítások:
Pénzügyi lízingbe adott eszköz után
elszámolt elábé:

7.
8.
9.

_____________________
helység

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap
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_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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1. szám

„C” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Biztosítók nettó árbevételének kiszámítása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel

(forintban)

1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7-8]:
2. Biztosítástechnikai eredmény:
3. Nettó működési költség:
4. Befektetésekből származó
biztosítástechnikai ráfordítások (csak
életbiztosítási ágnál) és az egyéb
biztosítástechnikai ráfordítások együttes
összege:
5. Fedezeti ügyletek
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
6. Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:
7. Nem biztosítási tevékenység bevétele,
befektetések nettó árbevétele, a Htv. 52. §
22. pont c) alpontja szerint egyéb növelő
tételek:
8. Htv. 52. § 22. pont c) alpontjában foglalt
csökkentések:
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

nap
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_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„D” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Befektetési vállalkozások nettó árbevételének kiszámítása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel
1. Htv. szerinti – vállalkozási szintű – éves
nettó árbevétel [2+3+4+5+6]:
2. Befektetési szolgáltatási tevékenység
bevételei:
3. Nem befektetési szolgáltatási
tevékenység bevétele:
4. Kapott kamatok és kamatjellegű
bevételek együttes összege:
5. Fedezeti ügyletek nyereségének/
veszteségének nyereségjellegű
különbözete:
6. Alapügyletek (fedezett tételek)
nyereségének/veszteségének
nyereségjellegű különbözete:

_____________________
helység

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap
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_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
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„E” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Az eladott áruk beszerzési értéke és a közvetített
szolgáltatások értéke figyelembe vehető együttes összege, kapcsolt vállalkozás adóalapja
I.

Adóalany
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdése szerinti kapcsolt vállalkozás tagja:

□

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá nem tartozó vállalkozás esetén
(forintban)

1. Eladott áruk beszerzési értéke (elábé)
összesen:
2. Közvetített szolgáltatások értéke összesen:
3. Az 1. és 2. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti export árbevételhez kapcsolódó
elábé és közvetített szolgáltatások értéke
(500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell
kitölteni!):
4. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti közfinanszírozásban részesülő
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó
elábé, vagy dohány kiskereskedelmiellátónál a dohány bekerülési értéke (500 M
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!):
5. Az 1. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti földgázpiaci és villamosenergia piaci
ügyletek elszámolása érdekében vásárolt és
továbbértékesített, a számvitelről szóló
törvény szerinti eladott áruk beszerzési
értékeként elszámolt földgáz és
villamosenergia beszerzési értéke (500 M
Ft-ot meg nem haladó nettó árbevételű
vállalkozónak nem kell kitölteni!):
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□ □□□ □□□ □□□ □□□
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6. A Htv. 39. § (4) és (5) bekezdése alapján
(sávosan) megállapított, levonható elábé és
közvetített szolgáltatások értéke együttes
összege (500 M Ft-ot meg nem haladó nettó
árbevételű vállalkozónak nem kell
kitölteni!):
7. Figyelembe vehető elábé és a közvetített
szolgáltatások értékének együttes összege
[legfeljebb 500 M Ft nettó árbevételű adózó
esetén: (1+2), 500 M Ft feletti nettó
árbevétel esetén: (3+4+5+6)]:
III.
A Htv. 39. § (6), (10) bekezdésének hatálya alá tartozó kapcsolt vállalkozás esetén
(forintban)
1. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
nettó árbevétele:
2. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok által
figyelembe vehető összes anyagköltség,
alvállalkozói teljesítések értéke, alapkutatás,
alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
adóévben elszámolt közvetlen költsége:
3. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
eladott áruk beszerzési értéke:
4. A kapcsolt vállalkozás adóalanyok összes
közvetített szolgáltatások értéke:
5. A 3. és 4. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti export árbevételhez kapcsolódó
összes elábé és közvetített szolgáltatások
értéke:
6. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti közfinanszírozásban részesülő
gyógyszerek értékesítéséhez kapcsolódó
elábé, vagy dohány kiskereskedelmiellátónál a dohány bekerülési értéke:
7. A 3. sorból a Htv. 39. § (7) bekezdése
szerinti földgázpiaci és villamos energia
piaci ügyletek elszámolása érdekében
vásárolt és tovább értékesített, a
számvitelről szóló törvény szerinti eladott
áruk beszerzési értékeként elszámolt
földgáz és villamos energia beszerzési
értéke:
8. A kapcsolt vállalkozásoknál a Htv. 39. § (4)
és (5) bekezdése alapján (sávosan)
megállapított, levonható elábé és közvetített
szolgáltatások értéke együttes összege:
9. A kapcsolt vállalkozás tagjai által összesen
figyelembe vehető eladott áruk beszerzési
értékének és a közvetített szolgáltatások
értékének együttes összege [5+6+7+8]:
10. A kapcsolt vállalkozások összesített pozitív
előjelű különbözete (adóalap) [1-2-9]:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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11. Az adóalanyra jutó vállalkozási szintű
adóalap
[„E” jelű betétlap III. /10. sor x („A” vagy
„B” vagy „C” vagy „D” jelű betétlap II/1.
sor ÷ „E” jelű betétlap III./1. sor)]:
_____________________
helység

□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

„F” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
A vállalkozási szintű adóalap megosztása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

III.

Az alkalmazott adóalap megosztási módszere

□ A Htv. melléklet 1.1. pontja szerinti személyi jellegű ráfordítással arányos megosztás
□ A Htv. melléklet 1.2. pontja szerinti eszközérték arányos megosztás
□ A Htv. melléklet 2.1. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.2. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.3. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.4.1. pontja szerinti megosztás
□ A Htv. melléklet 2.4.2. pontja szerinti megosztás
(A 7-8. és a 11-16. sorok kivételével
forintban)

A megosztás

1. A vállalkozás által az adóévben – a Htv.
melléklete szerint – figyelembeveendő
összes személyi jellegű ráfordítás összege:
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□ □□□ □□□ □□□ □□□

1. szám

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

2. Az 1. sorból az önkormányzat illetékességi
területén foglalkoztatottak után az adóévben
– a Htv. melléklete szerint –
figyelembeveendő személyi jellegű
ráfordítás összege:
3. A vállalkozásnak az adóévben a székhely,
telephely szerinti településekhez tartozó – a
Htv. melléklete szerinti – összes
eszközérték összege:
4. A 3. sorból az önkormányzat illetékességi
területén figyelembeveendő – a Htv.
melléklete szerinti – eszközérték összege:
5. Egyetemes szolgáltató, villamosenergiavagy földgázkereskedő villamosenergia
vagy földgáz végső fogyasztók részére
történő értékesítésből származó összes
számviteli törvény szerinti nettó árbevétele:
6. Az 5. sorból az önkormányzat illetékességi
területére jutó számviteli törvény szerinti
nettó árbevétele:
7. Villamosenergia-elosztó hálózati
engedélyes és földgázelosztói engedélyes
esetén az összes végső fogyasztónak
továbbított villamosenergia vagy földgáz
mennyisége:
8. A 7. sorból az önkormányzat illetékességi
területén lévő végső fogyasztónak
továbbított villamosenergia vagy földgáz
mennyisége:
9. Az építőipari tevékenységből [Htv. 52. § 24.
pontja] származó, számviteli törvény
szerinti értékesítés nettó árbevétele és az
adóév utolsó napján fennálló, építőipari
tevékenységgel összefüggésben készletre
vett befejezetlen termelés, félkésztermék,
késztermék értéke együttes összege:
10. A 9. sorból az önkormányzat illetékességi
területén a Htv. 37. § (2) bekezdés b) pont
és (3) bekezdés szerint létrejött telephelyre
jutó összeg:
11. A vezeték nélküli távközlési tevékenységet
végző vállalkozó távközlési szolgáltatást
igénybe vevő előfizetőinek száma:
12. A 11. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található számlázási cím szerinti
vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe vevő előfizetők száma:
13. A vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó vezetékes távközlési tevékenység
szolgáltatási helyeinek száma:
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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14. A 13. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található vezetékes szolgáltatási
helyeinek száma:
15. A vezetékes távközlési tevékenységet végző
vállalkozó vezeték nélküli távközlési
szolgáltatást igénybe vevő előfizetőinek
száma:
16. A 15. sorból az önkormányzat illetékességi
területén található számlázási cím szerinti
vezeték nélküli távközlési tevékenységet
igénybe vevő előfizetők száma:
_____________________
helység

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

□□□□ □□ □□
év

hó

nap
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_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1. szám

1. szám

„G” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Nyilatkozat a túlfizetésről
I. Adóalany
1. Adóalany neve (cégneve): ________________________________________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□

2. Adóazonosító jele:

3.
4. A túlfizetés visszautalására szolgáló pénzforgalmi számlaszáma:

II. Nyilatkozat

4.

□ Nyilatkozom, hogy más adóhatóságnál nincs fennálló adótartozásom.
□ Nyilatkozom, hogy nincs az önkormányzati adóhatóság által nyilvántartott köztartozásom.
□ A túlfizetés összegét később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.
□ A túlfizetés összegéből _______________________ forintot kérek visszatéríteni, a fennmaradó összeget később esedékes

5.

□ A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek visszatéríteni, _______________________forintot kérek más

1.
2.
3.

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□-□□□□□□□□

adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési
kötelezettségre kívánom felhasználni.
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101

7.

102

6.

□

A túlfizetés összegéből _______________________forintot kérek más adónemben/hatóságnál nyilvántartott lejárt esedékességű
köztartozásra átvezetni, a fennmaradó összeget később esedékes adófizetési kötelezettségre kívánom felhasználni.

□ A túlfizetés teljes összegének visszatérítését kérem.

III. Más adónemben, hatóságnál nyilvántartott, lejárt esedékességű köztartozásra átvezetendő összegek

Sorszám

Köztartozás
fajtája

Összeg
(forint)

Köztartozáshoz tartozó pénzintézeti
számlaszám

Intézmény által
alkalmazott
ügyfél azonosító szám

IV. A más közteherben fennálló jövőbeni fizetési kötelezettség
Sorszám
1.
2.
3.
4.
5.
_______________________
helység

Közteher megnevezése

Összeg (forint)

□□□□ □□ □□
év

hó

nap
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1.
2.
3.
4.
5.

Köztartozást
nyilvántartó
intézmény
megnevezése

______________________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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1. szám

1. szám

„H” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
Önellenőrzési pótlék bevallása
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): _____________________________________________________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

Önellenőrzés
1. Adóalap változása
(+,-)

_____________________
helység

2. Adóösszeg változása
(+,-)

3. Az önellenőrzési pótlék
alapja

□□□□ □□ □□
év

hó

4. Az önellenőrzési pótlék
összege
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II.

_________________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

nap
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1. szám

TERVEZET

„I” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
éves beszámolóját az IFRS-ek alapján készítő vállalkozó részére
I.

Adóalany

Adóalany neve (cégneve): ____________________________________________________

□□□□□□□□□□
Adószáma: □□□□□□□□-□-□□
Adóazonosító jele:

II.

Nettó árbevétel
(forintban)
II/1. A Htv. 40/C. §-a szerinti nettó árbevétel

1. Nettó árbevétel
[2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14
+15+16+17+18-19-20-21-22-23-24+25]
2. Bevétel IFRS 15 szerint:
3. Más standardok által az IFRS 15 szerinti
árbevételként elszámolni rendelt tételek:
4. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:
5. Bevételt nem eredményező csere keretében
elcserélt áru, szolgáltatás értéke:
6. Sztv. szerint – nem számlázott – utólag
adott (fizetendő) szerződés szerinti
engedmény:
7. Az IFRS 15 standard 60-65. bekezdés
alapján elszámolt kamat:
8. Az IFRS 15 standard 51. bekezdés alapján a
bevételt csökkentő kötbér:
9. A Htv. 52. § 40. pontja szerinti közvetített
szolgáltatásnak megfelelő ügylet keretében
közvetített szolgáltatás bekerülési értéke:
10. Saját név alatt történt bizományosi áruértékesítés számviteli törvény szerinti
bekerülési értéke:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

1. szám
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11. Bevételt keletkeztető ügyletekhez
kapcsolódó fedezeti ügylet
bevételcsökkentő hatása:
12. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket
nem tartalmazó ellenértéke:
13. Nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítés,
szolgáltatásnyújtás árbevétele:
14. Üzletág-átruházás esetén az átadott
eszközök kötelezettségekkel csökkentett
értékét meghaladó ellenérték:
15. Operatív lízingből származó összeg:
16. Az IFRS 15 Vevői standard 70-71.
bekezdése alapján az ügyleti ár
csökkenéseként elszámolt, vevőnek
fizetendő ellenérték:
17. IFRS 4. Biztosítási szerződések c. standard
szerint biztosítóként a biztosítási
szerződésből kapott bevétel:
18. A Htv. 40/C. § (2) bekezdés m) pontja
szerinti korrekció:
19. Jogdíjbevétel:
20. Felszolgálási díj árbevétele:
21. Az adóhatósággal elszámolt jövedéki adó,
regisztrációs adó, az alkoholos italt terhelő
népegészségügyi termékadó összege:
A 21. sorból:
21.1. jövedéki adó:
21.2. regisztrációs adó:
21.3. az alkoholos italt terhelő
népegészségügyi termékadó:
22. Bevételt keletkeztető ügyletekhez
kapcsolódó fedezeti ügylet bevételnövelő
hatása:
23. Az IFRS 15 Vevői standard 60-65.
bekezdése alapján elszámolt
kamatráfordítás összege:
24. Az adóévet megelőző bármely adóévben
figyelembe vett, a Htv. 2016. december 31ig hatályos (2) bekezdés k) vagy a 2017.
január 1-től hatályos (2) bekezdés m) pont
szerinti bevételnövelő tétel összege:
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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25. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó
árbevétele (+,-):*

□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/2. A Htv. 40/D. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8-9-1011+12+13]:
2. Kapott kamatként elszámolt bevétel:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti
évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak,
jutalékok összegével:
4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak,
jutalék összege):
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség,
nyereségjellegű különbözet összege:
6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem
tartalmazó ellenértéke:
7. Operatív lízingből származó árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:
9. Az adóalany által ráfordításként elszámolt
(fizetett, járó) kamat:
10. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:
11. A saját követelés értékesítéséből keletkezett,
az üzleti évben elszámolt nyereség összege:
12. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele
(+,-):*
13. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

*Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

II/3. A Htv. 40/E. §-a szerinti nettó árbevétel
1. Nettó árbevétel [2+3+4+5+6+7+8+9-1011-12-13+14+15]:
2. Kapott kamatként elszámolt:
3. A kamatbevétel csökkentéseként az üzleti
évben elszámolt fizetett, fizetendő díjak,
jutalékok összegével:
68

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

1. szám

1. szám
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4. A nyújtott szolgáltatások után az IFRS 15
szerint elszámolt bevétel (kapott, járó díjak,
jutalékok összege):
5. Az IAS 32 szerinti pénzügyi instrumentum
értékesítésével elért nyereség,
nyereségjellegű különbözet összege:
6. Pénzügyi lízing esetén a lízingbe adónál a
lízing-futamidő kezdetekor megjelenített
követelés kezdeti közvetlen költségeket nem
tartalmazó ellenértéke:
7. Operatív lízingből származó árbevétel:
8. A nem a szokásos tevékenység keretében
keletkezett áruértékesítésből,
szolgáltatásnyújtásból származó bevétel:
9. Díjbevétel:
10. A saját követelés értékesítéséből keletkezett,
az üzleti évben elszámolt nyereség összege:
11. Az adóalany által ráfordításként elszámolt
kamat:
12. Pénzügyi lízingbe adott, kereskedelmi árunak
nem minősülő eszköz könyv szerinti értéke:
13. A biztosítási szerződés szerinti szolgáltatások
teljesítése során elszámolt ráfordítás:
14. Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó árbevétele
(+,-):*
15. Megszűnt tevékenységből származó
árbevétel:
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

III.
1.
2.
3.

4.

(forintban)

Eladott áruk beszerzési értéke
Eladott áruk beszerzési értéke
[2+3+4+5+6+7-8+9+10]:
Kereskedelmi áruk értékesítéskor
nyilvántartott könyv szerinti értéke:
A kereskedelmi áru beszerzési költségének
meghatározása során figyelembe vett, a
számvitelről szóló törvény szerinti – nem
számlázott – utólag kapott (járó) engedmény
szerződés szerinti összege:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés a) pontjában
említett csere esetén a cserébe kapott készlet
csereszerződés szerinti értéke:

69

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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5.

Az IAS 17 Lízingek című standard alapján
pénzügyi lízingnek minősülő szerződés
alapján a lízingbe adónál kereskedelmi
áruként nyilvántartásba nem vett eszköz
IAS 2 Készletek című standard alapján
megállapított, a pénzügyi lízingbe adáskor
meglévő könyv szerinti értéke:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján
az értékesített termék (ingó, ingatlan)
számvitelről szóló törvény szerint
megállapítandó bekerülési értéke:
Nem a szokásos tevékenység keretében
értékesített áru, telek vagy más ingatlan
értékesítéskori könyv szerinti értéke:
Az adóévet megelőző adóév(ek)ben a Htv.
40/F. § (2) bekezdés d) pontja szerint a könyv
szerinti érték növeléseként már figyelembe
vett összeg, ha az IFRS-ek alkalmazásából az
következik, hogy az az adóévben az (1) és (2)
bekezdés szerint a könyv szerinti érték
összegét növeli:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység nettó elábé
(+,-):*

6.

7.
8.

9.

10.

Megszűnt tevékenységből származó elábé:

1. szám

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

IV.

(forintban)

Anyagköltség

1.

Anyagköltség [2+3-4+5+6]:

2.

Az anyag üzleti évben ráfordításként
elszámolt felhasználáskori könyv szerinti
értéke:
Az anyag könyv szerinti értékének
megállapítása során az IAS 2 Készletek című
standard 11. bekezdése alapján figyelembe
vett, a számvitelről szóló törvény szerinti
utólag kapott (járó) – nem számlázott –
szerződés szerinti engedménynek minősülő
kereskedelmi engedmények, rabattok és
hasonló tételek összege:

3.
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

1. szám

4.
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Annak az anyagnak a ráfordításként
elszámolt könyv szerinti értéke, amelyet az
IAS 2 Készletek című standard 35.
bekezdésében említettek szerint saját
előállítású ingatlanok, gépek, berendezések
alkotórészeként használtak fel és amelynek
könyv szerinti értékét a saját előállítású
ingatlanok, gépek, berendezések bekerülési
értékében figyelembe vették:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység anyagköltsége
(+,-):*
Megszűnt tevékenységhez kapcsolódó
anyagköltség:

5.
6.
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□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

V.
1.

(forintban)

Közvetített szolgáltatások értéke
Közvetített szolgáltatások értéke
[2+3+4+5]:
Az IFRS-ek szerint nem ügynökként
közvetített szolgáltatások értéke:
A Htv. 40/C. § (2) bekezdés e) pontja alapján
bevételnövelő tételként figyelembe vett
szolgáltatásnyújtás esetén a közvetített
szolgáltatás könyv szerinti értéke:
Az IFRS 11 szerinti közös megállapodás
alapján végzett tevékenység keretében
közvetített szolgáltatások értéke (+,-):*
Megszűnt tevékenység során közvetített
szolgáltatás értéke:

2.
3.

4.
5.

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VI.

(forintban)

Alvállalkozói teljesítés értéke

1.

Alvállalkozói teljesítés értéke (2+3):

2.

Folytatódó tevékenység során alvállalkozói
teljesítés értéke:
Megszűnt tevékenység során alvállalkozói
teljesítés értéke:

3.

71

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
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VII.

Áttérési különbözet az IFRS-ek első
alkalmazásakor

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*
2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont szerinti
áttérési különbözet:
2.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont aa)
alpont szerinti áttérési különbözet:
2.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés a) pont ab)
alpont szerinti áttérési különbözet:
3. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont szerinti
különbözet:
3.1. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont ba)
alpont szerinti áttérési különbözet:
3.2. A Htv. 40/J. § (1) bekezdés b) pont bb)
alpont szerinti áttérési különbözet:

1. szám

(forintban)

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

VIII. Áttérési különbözet a számviteli
politika változásakor

(forintban)

1. Az áttérési különbözet összege [2-3] (+,-):*
2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont szerinti
áttérési különbözet:
2.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont aa)

alpont szerinti áttérési különbözet:
2.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés a) pont ab)
alpont szerinti áttérési különbözet:
3. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont szerinti
különbözet:
3.1. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont ba)

alpont szerinti áttérési különbözet:

3.2. A Htv. 40/J. § (3) bekezdés b) pont bb)

alpont szerinti áttérési különbözet:

□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□
□ □□□ □□□ □□□ □□□

* Negatív érték esetén az előjelet a számadat előtt kell feltüntetni!

_____________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

72

nap

_________________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása

1. szám
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„J” JELŰ BETÉTLAP
2018. évben kezdődő adóévről a/az ________________ önkormányzat illetékességi területén
folytatott állandó jellegű iparűzési tevékenység utáni adókötelezettségről szóló helyi
iparűzési adóbevalláshoz
a közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalanyok és családi gazdaság adóalany
tagjainak nyilatkozata
I.

Nyilatkozat

Alulírott II. pont szerinti adóalanyok kijelentjük, hogy közös őstermelői tevékenység keretében,
családi gazdaságban végzett adóévi állandó jellegű iparűzési adókötelezettségről kizárólag az
adószámmal rendelkező adóalany, családi gazdálkodó adóalany nyújt be bevallást.
Oldalszám: __/__
II.

Adóalanyok adatai

1. Adószámmal és közös őstermelői igazolvánnyal rendelkező adóalany és/vagy családi
gazdálkodó adóalany neve: ____________________________________________________
2. Adószáma:

□□□□□□□□-□-□□

1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________
1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________

1. Adóalany neve:______________________________________________________________

□□□□□□□□□□

2. Adóazonosító jele:
3. Aláírása (törvényes képviselőjének aláírása): ______________________________________
*4-nél több adóalany esetén egy másik „J” jelű lapot is ki kell tölteni!

_______________________
helység

□□□□ □□ □□
év

hó

73

nap

_______________________
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
”
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7.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

7. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

Az R3. 1. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS az épület, épületrész utáni építményadóról”
elnevezésű nyomtatvány FŐLAP II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
II.

Az adatbejelentő adatai

1. Viselt név
1.1.Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2. Születési név
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3. Anyja születési neve
3.1.Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: ______________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.
4.

Születési hely: ____________________________________________________város/község

5.

Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap

6.

Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.

7.

Adóazonosító jel:

□□□□□□□□□□
8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□

11. Lakóhely, székhely: _____,__________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
12. Levelezési cím: _____,_____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):
__________________________________________________________________________
14. Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: _________________
„
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8.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

8. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

Az R3. 2. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a reklámhordozó utáni építményadóról”
elnevezésű nyomtatvány FŐLAP II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
II.

Az adatbejelentő adatai

1. Viselt név
1.1.
1.2.Családi
név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2. Születési név
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3. Anyja születési neve
3.1.Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.
4. Születési hely: ____________________________________________________város/község
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap
6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: _______________________________________.

□□□□□□□□□□
8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□
7. Adóazonosító jel:

11. Lakóhely, székhely: _____,__________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
12. Levelezési cím: _____,_____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):
__________________________________________________________________________
14. Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: _________________
„
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9. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

9.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

Az R3. 3. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a telekadóról” elnevezésű nyomtatvány II.
pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
II.

Az adatbejelentő adatai

1. Viselt név
1.1. Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2. Születési név
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3. Anyja születési neve
3.1. Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.
4. Születési hely: __________________________________________________város/község
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap
6. Cég, szervezet, civil szervezet elnevezése: ______________________________________.

□□□□□□□□□□
8. Adószám: □□□□□□□□-□-□□
9. Statisztikai számjel: □□□□□□□□-□□□□-□□□-□□
10. Civil szervezet nyilvántartási száma: □□-□□-□□□□□□□
7. Adóazonosító jel:

11. Lakóhely, székhely: _____,________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
12. Levelezési cím: _____,____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
13. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):
_________________________________________________________________________
14. Telefonszám: ___________________, 15. elektronikus levelezési cím: ________________
„
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10.melléklet a(z) …/2018. ( . ) PM rendelethez

10. melléklet a 13/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

Az R3. 5. melléklete szerinti, az „ADATBEJELENTÉS a magánszemély kommunális adójáról”
elnevezésű nyomtatvány II. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„
II.

Az adatbejelentő adatai

1. Viselt név
1.1. Családi név: ________________________, 1.2. Utónév: ______________________,
1.3. Utónév: ___________________________, 1.4. Utónév: ______________________.
2. Születési név
2.1. Családi név: ________________________, 2.2. Utónév: ______________________,
2.3. Utónév: ___________________________, 2.4. Utónév: ______________________.
3. Anyja születési neve
3.1. Családi név: ________________________, 3.2. Utónév: _____________________,
3.3. Utónév: ___________________________, 3.4. Utónév: ______________________.
4. Születési hely: __________________________________________________város/község
5. Születési idő: ________ év ____ hó ____ nap
6. Adóazonosító jel:

□□□□□□□□□□

7. Lakóhely, székhely: _____,________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
8. Levelezési cím: _____,____________________________________________város/község
_________ közterület ____közterület jelleg ___ hsz. ___ ép. ___ lh. ___em. ___ajtó.
9. Az adatbejelentést kitöltő neve (ha eltér az adatbejelentőtől vagy szervezet esetén):
_________________________________________________________________________
10. Telefonszám: _______________, 11. elektronikus levelezési cím: __________________
”
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1. szám

A pénzügyminiszter 14/2018. (XII. 18.) PM rendelete
a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendeletnek
a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvénnyel összefüggő módosításáról
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. pont 14. alpontjában 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. §		
A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
2. §		
A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat D:29–E:29 mezőjében az „OFA Országos” szövegrészek helyébe
az „Országos” szöveg lép.
3. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter

1. melléklet a …./2018. (…..) PM rendelethez

1. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat a következető 10a. sorral egészül ki:

(Áht.
Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

1. szám

1. melléklet a 14/2018. (XII. 18.) PM rendelethez

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Lebonyolító szerv

"

10a.

Végrehajtási ügyek ellátásához kapcsolódó
fejlesztések

375406

Az előirányzat célja az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény alapján az állami adó- és vámhatóság feladat- és hatáskörébe
kerülő végrehajtási ügyek ellátásához és a központi költségvetést megillető
kötelezettségek egységes nyilvántartásának kialakításához szükséges
beruházások finanszírozása.

Nemzeti Adó- és Vámhivatal

-

előirányzatátcsoportosítással

-

-

-

-

-

"

2. A Rendelet 1. mellékletében foglalt táblázat 20. sora helyébe a következő sor lép:

(Áht.
Azonosító

Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoport
név

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben részesülők köre

Támogatás biztosításának módja

Támogatási előleg

Rendelkezésre bocsátás
módja

Visszafizetés határideje

Biztosíték

Kezelő szerv

Európai uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete)

Lebonyolító szerv

"

349562

Nagyvállalati beruházási támogatások

1. Egyedi döntés alapján, pályázati rendszeren
kívül, kérelem útján – támogatási szerződéssel
vagy támogatói okirattal.
egyösszegű kifizetéssel,
2. Egyedi döntés alapján, pályázat útján
részletekben történő
– támogatási szerződéssel vagy támogatói
előleg biztosítható
kifizetéssel – időarányosan
okirattal.
3. Jogszabály alapján, pályázati rendszeren kívül
vagy teljesítésarányosan
– támogatási szerződéssel vagy támogatói
okirattal.
4. Ávr. 101/A. § alapján támogatói okirattal.

-

Biztosíték lehet:
a) a kedvezményezett valamennyi
– jogszabály alapján beszedési
megbízással megterhelhető –
fizetési számlájára vonatkozó, a
támogató javára szóló beszedési
megbízás benyújtására vonatkozó
felhatalmazó nyilatkozata,
b) bankgarancia,
c) biztosítók által vállalt garancia
vagy készfizető kezesség.

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

20.

1. A támogatás nagyvállalkozások, továbbá azon kis- és középvállalkozások számára nyújtható, amelyek a
támogatott projekt hatására, legkésőbb annak fizikai befejezését követő második üzleti évben a 651/2014/EU
bizottsági rendelet 2. cikk 24. pontban rögzített nagyvállalatnak minősülnek, amennyiben
a) a fejlesztendő tevékenység a Központi Statisztikai Hivatal által a feldolgozóipari ág (TEÁOR 10-33) vagy
építőipari (TEÁOR 41-43) ág körébe sorolt ágazat valamelyikébe esik, vagy a nagykereskedelem és
kiskereskedelem ágazatok (TEÁOR 46-47) esetén a fejlesztés élőmunka kiváltását eredményező, saját
használatra történő raktárkapacitás bővítésére, automatizálására irányul,
b) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása Magyarországon rendelkezik saját tulajdonú székhellyel,
telephellyel vagy fiókteleppel,
c) a támogatást igénylő vagy kapcsolt vállalkozása rendelkezik legalább három lezárt (beszámolóval
alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem
számít bele,
d) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti árbevétele meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
e) a támogatást igénylőnek vagy kapcsolt vállalkozásának a támogatási igény benyújtását megelőző jóváhagyott
(közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló
szerinti mérlegfőösszege meghaladja a projekt elszámolható összköltségét,
f) a beruházás a támogatást igénylőnél az átlagos éves nettó árbevétel növekedését eredményezi a beruházás
megkezdését megelőző üzleti év éves nettó árbevételéhez képest,
g) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházásban érintett
székhelyén, telephelyén, fióktelepén vagy kapcsolt vállalkozásánál új munkahelyet létesít legkésőbb a projekt
fizikai befejezését követő 60 napon belül, azzal, hogy az újonnan felvételre kerülő munkavállaló nem lehet a
támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban a támogatást igénylőnél kölcsönzött munkaerőként
dolgozó munkavállaló és az újonnan felvételre kerülő munkavállaló legutolsó bejelentett munkahelye nem lehet a
támogatást igénylő kapcsolódó vállalkozásának, partnervállalkozásának vagy a támogatást igénylő természetes
Az előirányzat célja a nagyvállalkozások, továbbá a beruházás hatására a
személy többségi tulajdonosa közeli hozzátartozójának többségi tulajdonában álló vállalkozásnak a megvalósítás
nagyvállalati méretkategóriát elérő kis- és középvállalkozások minimum
helyszíne szerinti megyében működő telephelye; az újonnan létesített munkahelyek számába csak azon
100 millió forint elszámolható összköltségű
munkavállalók számítanak bele, akikkel a támogatást igénylő a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény
a) induló vagy új gazdasági tevékenység végzésére irányuló induló
szerinti munkaviszonyt létesít,
beruházásainak,
h) a támogatást igénylő vállalja, hogy a beruházást a támogatási szerződésben vállalt feltételek mellett az érintett
b) az a) ponthoz kapcsolódó energiahatékonysági beruházásainak,
régióban legalább a projekt befejezését követő 5 évig fenntartja,
c) az a) ponthoz kapcsolódó megújuló energia használatát célzó
i) munkahely-teremtési célú beruházás esetén a támogatást igénylő – illetve amennyiben a g) pontban foglaltak
beruházásainak
teljesítésénél a kapcsolt vállalkozásnál létrehozott munkahelyek is figyelembe vételre kerülnek, úgy a kapcsolt
a támogatása.
vállalkozás is – vállalja, hogy a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 hónapban meglévő vagy ha az
Az előirányzat tartalmazza a kezelésével és működtetésével járó költségeket is, magasabb, a támogatást igénylő más támogatási szerződésben rögzített létszámvállalásban szereplő
valamint fedezetet nyújt a felhasználással kapcsolatban a PM-et terhelő
foglalkoztatottak átlagos statisztikai állományi létszámát és ennek a beruházás során létrejött tényleges
pénzügyi tranzakciós illetékekre és kincstári díjakra.
növekményét, illetve a kölcsönzött munkaerőnek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 12 havi
átlagállományát a kötelező üzemeltetési időszak alatt fenntartja, azzal, hogy a kölcsönzött munkaerő
csökkentésére abban az esetben van lehetőség, ha ezzel egyidejűleg és legalább ezzel megegyező
nagyságrendben sor kerül a statisztikai állományi létszám növelésére is,
j) a támogatást igénylő az elszámolható költségek legalább 25%-át saját forrásból biztosítsa és a teljes beruházás
megvalósításához szükséges költségek forrását a támogató számára bemutatja.
2. Nem nyújtható támogatás, ha a támogatási igény:
a) benyújtójának lejárt esedékességű, 60 napot meghaladó nyilvántartott adó- vagy egyéb köztartozása van,
kivéve, ha a tartozás szerint illetékes hatóság számára fizetési halasztást vagy részletfizetést engedélyezett,
b) benyújtója esetében a közigazgatási hatóság határozatával vagy annak bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság
munkavállalók bejelentés nélküli vagy munkavállalási engedély nélküli foglalkoztatását a támogatási kérelem
benyújtását megelőző 2 naptári éven belül véglegesen megállapította vagy annak megállapítására irányuló eljárás
a támogatási kérelem benyújtásakor folyamatban van,
c) az e) pont hatálya alá tartozó vállalkozások kivételével, benyújtójának a kapcsolt vállalkozásaival
egybeszámított foglalkoztatotti létszáma eléri a 12 ezer főt,
d) benyújtója a beruházást vagy a fejlesztést olyan bérelt vagy lízingelt ingatlanon kívánja megvalósítani, amely
esetében a bérleti, illetve a lízing szerződés kizárólagos joggal nem biztosítja a támogatással megvalósuló
létesítmény üzemeltetésének lehetőségét legalább a kötelező üzemeltetési időszak idejére vagy a befektető nem
vállalja, hogy bérleti, illetve a lízing szerződés lejárta előtt a fenti feltételeknek megfelelő helyszín rendelkezésre
állását igazolja,
e) benyújtójában a szavazati jogok legalább 25%-át közvetlenül vagy közvetve, egyénileg vagy közösen, egy vagy
több állami szerv irányítja, kivéve az alábbi szak- és alágazati kódú fejlesztendő tevékenységek esetén:
10.11. Húsfeldolgozás, -tartósítás, 10.13. Hús-, baromfihús készítmény gyártása, 10.89. M.n.s. egyéb élelmiszer
gyártása, 15.11. Bőr, szőrme kikészítése, 16.21. Falemezgyártás, 16.22. Parkettagyártás, 16.23. Épületasztalosipari termék gyártása, 19.20. Kőolaj-feldolgozás, 20.1. Vegyi alapanyag gyártása, 23.6 Beton-, gipsz,
cementtermék gyártása, 25.11 Fémszerkezet gyártása, 29.10. Közúti gépjármű gyártása,
29.31. Járművillamossági-, elektronikai készülékek gyártása, 29.32. Közúti jármű alkatrészeinek gyártása.

-

igénybe vehető

-

"
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A pénzügyminiszter 15/2018. (XII. 18.) PM rendelete
a jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló
45/2016. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény 148. § (2) bekezdés a)–g) 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 következőket rendelem el:
1. §		
A jövedéki adóról szóló 2016. évi LXVIII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 45/2016. (XI. 29.)
NGM rendelet (a továbbiakban: 45/2016. NGM rendelet) 2. § (2) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell)
„p) jogi személy jogutódlása esetén a cégbírósághoz benyújtott cégbejegyzés vagy változásbejegyzés iránti kérelem
másolatát,
q) öröklés esetén az elhunyt engedélyes halotti anyakönyvi kivonatának és az örökös adóraktárra vonatkozó használati
jogcímének megállapítására alkalmas okirat másolatát.”
2. §		
A 45/2016. NGM rendelet 49. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A lefoglalt dolognak az állami adó- és vámhatóság által üzemeltetett raktárban történt tárolásáért – a Jöt. 102. §
(4) bekezdése szerinti esetben és időszakra – megkezdett naponként és 10 kilogrammonként 220 forint tárolási
költséget kell fizetni.”
3. §		
A 45/2016. NGM rendelet 61. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(1) A Jöt. 9. § (4) bekezdés b) pontja szerinti elismert mennyiségű hiány a tényleges hiánynak legfeljebb
a 7. mellékletben meghatározott mértéke, ha az állami adó- és vámhatóság a Jöt. 9. § (4a) bekezdése szerint nem
állapított meg ettől eltérő mértéket.
(2) Tárolás esetében elismert mennyiségű hiány a nyilvántartás szerinti napi zárókészletek elszámolási időszakra
vetített átlagára számolható el.
(2a) Az állami adó- és vámhatóság az olyan új tevékenységet kezdő gazdálkodó esetében, amelynek tevékenysége
során a 7. melléklet szerinti hiány alkalmazására kerülhet sor, és a gazdálkodó nem kérte tevékenysége megkezdésekor
a Jöt. 9. § (4a) bekezdése szerinti eljárás alkalmazását, az új tevékenység megkezdésétől számított legfeljebb egy éven
belül a Jöt. 9. § (4a) bekezdése szerinti eljárást alkalmazza.”
4. §		
A 45/2016. NGM rendelet 72. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a Jöt. 112. § (1) bekezdés b) pontja szerinti adófizetési kötelezettség alóli mentesülés és a hozzá
kapcsolódó adó-visszaigénylés, valamint a 113. § (1) bekezdése szerinti adó-visszaigénylés mértéke meghaladja
a Jöt. 95. § (9) bekezdése szerinti határértéket, az ezt meghaladóan érvényesített mentesülés vagy adó-visszaigénylés
összegét az állami adó- és vámhatóság felszólításának közlését követő 8 napon belül meg kell fizetni az állami adó- és
vámhatóságnak.”
5. §		
A 45/2016. NGM rendelet 92. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A lefoglalt termékről az állami adó- és vámhatóság által vezetett nyilvántartás tartalmazza)
„a) annak a személynek a nevét (elnevezését), adatait, lakóhelye (székhelye) pontos címét, akitől a terméket lefoglalták,
és akinek a terméket kiadták;”
6. §		
A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
7. §		
A 45/2016. NGM rendelet
1.
4. § (2) bekezdésében az „A Jöt. 24. § (1) bekezdése szerint adatszolgáltatásra nem kötelezett” szövegrész
helyébe az „Az” szöveg,
2.
14. § (3) bekezdés c) pontjában az „alkalmazott mértékegységben” szövegrész helyébe az „alkalmazott
mértékegységben, jövedéki engedélyes kereskedő esetében az energiatermék kivételével kiszerelési
egységben” szöveg,
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21. § (2) bekezdésében a „hulladék” szövegrész helyébe a „hulladék, a Jöt. 3. § (3) bekezdés 22. pontja szerinti
sörnek minősülő, erjesztést követően előállított még nem késztermék” szöveg,
34. § (3) és (4) bekezdésében, 44. § (1) bekezdésében, 45. §-ában, 49. § (5) bekezdésében és 64. § (2) bekezdésében
az „ügyfél” szövegrész helyébe az „adózó” szöveg,
34. § (4) bekezdésében az „ügyfélnek” szövegrész helyébe az „adózónak” szöveg

8. §		
Hatályát veszti a 45/2016. NGM rendelet
1.
4. § (1) bekezdés b) és c) pontja,
2.
77. § (2) bekezdés b) pontja,
3.
81. § (2) bekezdése.
9. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2. § az e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 15/2018. (XII. 18.) PM rendelethez
1. A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*,
jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi
eladási ár is]*) pont 2. alpont 2.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.1. Előállított jövedéki termék*
2.1.1. Bioetanol esetében az alábbi bontásban
2.1.1.1. EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.1.2. EU termelésű alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
2.1.1.3. Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással rendelkezik
2.1.1.4. Harmadik országban termelt alapanyagból fenntarthatósági igazolással nem rendelkezik
2.1.2. A Jöt. 3. § (3) bekezdés 22. pontja szerint sörnek minősülő, erjesztést követően előállított még nem késztermék”
2. A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*,
jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi
eladási ár is]*) pont 2. alpont 2.6. pontja helyébe a következő pont lép:
„2.6. Adófelfüggesztési eljárás keretében átvett csendes és habzóbor*
2.6.1. Egyszerűsített adóraktártól
2.6.2. Kisüzemi bortermelőtől
2.6.3. Másik tagállamból a Jöt. 51. §-a szerint”
3. A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*,
jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi
eladási ár is]*) pont 2. alpontja a következő 2.24. és 2.25. ponttal egészül ki:
„2.24. A Jöt. 9. § (1) bekezdés a) pontja szerint értékesített jövedéki termék kiszállítást követő 72 órán belül részben
vagy teljes mennyiségben történő visszaszállítása*
2.25. Adóraktárban végzett felhasználói engedélyes tevékenységből átvett termék a Jöt. 24. § (11) bekezdése szerint*”
4. A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*,
jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi
eladási ár is]*) pont 3. alpont 3.1. pontja helyébe a következő pont lép:
„3.1. Jövedéki termék előállításához felhasznált jövedéki termék*
3.1.1. A Jöt. 3. § (3) bekezdés 22. pontja szerint sörnek minősülő, erjesztést követően előállított még nem késztermék”
5. A 45/2016. NGM rendelet 1. melléklet II. Termékkészlet elszámolás (termék megnevezése, jövedéki termék KN-kódja*,
jövedéki termék fajtakódja*, termék mennyisége*, [dohánygyártmány esetében kiszerelési egység és kiskereskedelmi
eladási ár is]*) pont 3. alpontja a következő 3.33. ponttal egészül ki:
„3.33. Adóraktárban végzett felhasználói engedélyes tevékenységhez kiadott termék a Jöt. 24. § (11) bekezdése
szerint*”
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A pénzügyminiszter 16/2018. (XII. 19.) PM rendelete
a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról
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. pont 1. alpont a) pontjában, 10. alpont
b) pontjában, 13. és 14. alpontjában, 16. alpont b) pontjában, 19. alpont a) pontjában, 21. alpontjában, 27. és 28. alpontjában 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. §		
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 1. mellékletében
meghatározott, a pénzügyminiszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok felhasználási szabályait
az 1–9. melléklet tartalmazza.
2. §		
Ha az e rendelet alapján kijelölt kezelő szerv az e rendelet hatálya alá tartozó központi kezelésű előirányzatok
vonatkozásában e rendelet hatálybalépését megelőzően tett kötelezettségvállalást és teljesített kifizetést, azt az arra
jogosult kezelő szerv által tett kötelezettségvállalásnak és kifizetésnek kell tekintetni.
3. §		
Ha törvény vagy kormányrendelet központi költségvetésből juttatott támogatás jogszabálysértés esetén történő
csökkentését, valamint ugyanezen jogszabálysértés miatt ennek megfelelő mértékű összeg központi költségvetésbe
történő befizetését írja elő, a Magyar Államkincstár
a)
a törvényben vagy kormányrendeletben előírt módon csökkentett összegű központi költségvetési támogatást
folyósít, valamint
b)
a törvényben vagy kormányrendeletben előírt fizetési határidő megszegése esetén, az adók módjára történő
behajtás érdekében megkeresi az állami adóhatóságot.
4. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
5. §		
Hatályát veszti a nemzetgazdasági miniszter irányítása alá tartozó központi kezelésű előirányzatok kezeléséről és
felhasználásáról szóló 49/2017. (XII. 29.) NGM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
1. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez

I. Országgyűlés fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1.
2.

4. 000220
5. 294102
6. 294113
7. 000208
8. 347451
9. 347462
10.
11. 375473

Jogcímcsoport

Cím

E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

K

L

M

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Pártok támogatása
Országos listán mandátumot
szerzett pártok támogatása

A pártok működéséről és
gazdálkodásáról szóló
FIDESZ - Magyar Polgári 1989. évi XXXIII. törvény
(a továbbiakban: Párt tv.) 5. §-a
Szövetség
alapján a FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Magyar Szocialista Párt
Magyar Szocialista Párt
támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Jobbik Magyarországért
Jobbik Magyarországért
Mozgalom - Párt
Mozgalom - Párt támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Lehet Más a Politika
Lehet Más a Politika
támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Kereszténydemokrata
Kereszténydemokrata Néppárt
Néppárt
támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Demokratikus Koalíció
Demokratikus Koalíció
támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Párbeszéd
Párbeszéd Magyarországért
Magyarországért Párt
Párt támogatása
Országos listán
mandátumot nem szerzett
pártok támogatása
A Párt tv. 5. §-a alapján a
Momentum Mozgalom
Momentum Mozgalom
támogatása

FIDESZ - Magyar
Polgári Szövetség

Magyar Szocialista
Párt
Jobbik
Magyarországért
Mozgalom - Párt
Lehet Más a Politika
Kereszténydemokrata Néppárt
Demokratikus
Koalíció
Párbeszéd
Magyarországért
Párt

Momentum
Mozgalom

A Magyar Államkincstár
(a továbbiakban:
Kincstár) általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.

Kincstár

Kincstár
Kincstár

N

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
Lebonyoköltséglító szerv
vetési
támogatás
közreműködő
szervezete
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3. 000187

B C D

Alcím

Áht.
azonosító

A

Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár

Kincstár

1. szám

13.
14. 253967

15. 253956
16. 301091
17. 294235
18. 271745
19. 348017

21. 265823

22. 376062
23.

24. 303580

Pártalapítványok támogatása

A Párt tv. 5. §-a alapján a
Magyar Kétfarkú Kutyapárt
támogatása

A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Szövetség a Polgári
Magyarországért Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Táncsics Mihály Alapítvány
Táncsics Mihály Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Gyarapodó Magyarországért
Gyarapodó Magyarországért
Alapítvány
Alapítvány támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az
Ökopolisz Alapítvány
Ökopolisz Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Barankovics István
Barankovics István Alapítvány
Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Megújuló Magyarországért
Megújuló Magyarországért
Alapítvány
Alapítvány támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján az
Új Köztársaságért
Új Köztársaságért Alapítvány
Alapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Momentum Mozgalom által
Tartalék
létrehozandó Pártalapítvány
támogatása
A Párt tv. 9/A. §-a alapján a
Savköpő Menyét Alapítvány Savköpő Menyét Alapítvány
támogatása
Közszolgálati
médiaszolgáltatás
támogatása
A közszolgálati média
működtetése, valamint a
médiaszolgáltatásokról és a
tömegkommunikációról szóló
Közszolgálati hozzájárulás
2010. évi CLXXXV. törvényben
(a továbbiakban: Média tv.)
rögzített médiapolitikai célok
megvalósítása.
Szövetség a Polgári
Magyarországért Alapítvány

Magyar Kétfarkú
Kutyapárt

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.

Kincstár

Szövetség a Polgári
Magyarországért
Alapítvány

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.

Kincstár

Táncsics Mihály
Alapítvány
Gyarapodó
Magyarországért
Alapítvány
Ökopolisz
Alapítvány
Barankovics István
Alapítvány
Megújuló
Magyarországért
Alapítvány
Új Köztársaságért
Alapítvány
Momentum
Mozgalom által
létrehozandó
Pártalapítvány

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.
A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.

Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár
Kincstár

Átcsoportosítással a
Kormány a Kvtv. 46. §
(3) bekezdése alapján.

Kincstár

Savköpő Menyét
Alapítvány

A Kincstár általi utalás a
Párt tv-ben előírt
határidőkben.

Kincstár

Médiaszolgáltatástámogató és
Vagyonkezelő Alap

A Kincstár által a Média
tv. 136. § (4) bekezdése
szerint.

Kincstár
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20. 349528

Magyar Kétfarkú
Kutyapárt
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12. 375484
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2. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
2. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez

1.

C

D

Alcím

E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

Központi kezelésű
előirányzatok
Települési és területi
nemzetiségi
önkormányzatok
támogatása

Helyi nemzetiségi
Helyi nemzetiségi
önkormányzatok működésének és
önkormányzatok
feladatainak támogatása.

Jogszabály
alapján

Igen

Vissza nem
térítendő
támogatás
formájában.

Bethlen Gábor
Alapkezelő
Nonprofit Zrt.
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2. 285012

B

Cím

Áht.
azonosító

A

Jogcímcsoport

XI. Miniszterelnökség fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1. szám

1. szám

3. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
3. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez

1.

C

D

Alcím

E

Jogcímnév

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Központi kezelésű
előirányzatok

K-600 hírrendszer
működtetésére

Az előirányzat célja a K-600
távközlési és informatikai
rendszer fenntartása,
működtetésének és
fejlesztésének biztosítása.

A kormányzati célú
hálózatokról szóló
346/2010. (XII. 28.)
Korm. rendeletben
kijelölt kormányzati
célú hírközlési
szolgáltató

A
közszolgáltatási
szerződésben
előírtak szerint
amennyiben az
Közszolgáltatási előlegszámla
összege
szerződés,
magasabb, mint
közvetlen
a végszámla
kifizetés, egy
összegben vagy összege, úgy a
különbözetet a
részletekben,
központi
előleg
szolgáltató a
nyújtásával
közszolgáltatási
szerződésben
rögzítettek
szerint
visszafizeti.

Késedelmes
teljesítési,
hibás
teljesítési,
illetve
meghiúBelügyminisztérium
sulási
kötbér a
közszolgáltatási
szerződés
alapján

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
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2. 031194

B

Cím

Áht.
azonosító

A

Jogcímcsoport

XIV. Belügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

125
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4. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
4. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez

XV. Pénzügyminisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

2.

E

Jogcímnév

D

Jogcímcsoport

Cím

C

F

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

H

Támogatás
biztosításának
módja

I

Támogatási
előleg

J

3. 297102

Rendkívüli
kormányzati
intézkedések

4. 271734

Országvédelmi Alap

Az államháztartási egyenlegcél
teljesülését veszélyeztető
kockázatok tompítása

5.

Céltartalékok

Visszafizetés
határideje

Az
előirányzatátcsoportosításról
szóló
Korm.
határozatban
meghatározott
időpont.

Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű
előirányzatok, központi
kezelésű előirányzatok

A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként.

A Kormány döntése
alapján

Esetleges felhasználásról
a Kvtv. 19. §-ának
(2)-(4) bekezdése alapján
a Kormány dönt.

A költségvetési szerveknél és a
nevelési-oktatási, felsőoktatási,
egészségügyi, karitatív,
szociális, család-, gyermek- és
ifjúságvédelmi, kulturális vagy
Közszférában
Költségvetési szervek,
sporttevékenységet önmaga
foglalkoztatottak
egyházi jogi személyek
bérkompenzációja vagy intézménye útján ellátó
egyházi jogi személynél
foglalkoztatottak részére a
tárgyévben - jogszabály alapján
- járó többlet személyi juttatások

A Kvtv. 4. §
(1)
bekezdése
szerint, a
Kormány
egyedi
határozata

K

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Központi kezelésű
előirányzatok
Központi tartalékok

Év közben meghozott
kormányzati döntésekből
következő feladatok
finanszírozása és az
előirányzott, de elháríthatatlan
ok miatt elmaradó költségvetési
bevételek pótlása

6. 329928

G

A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként.

L

Biztosíték

M

Kezelő
szerv

N

O

Európai
uniós
forrásból
finanszíroLebonyo- zott költségvetési
lító szerv
támogatás
közreműködő
szervezete

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1.

B

Alcím

Áht.
azonosító

A

Az
előirányzatátcsoportosításról
szóló
Korm.
határozatban
meghatározott

1. szám

Különféle
kifizetések

8. 352239

A Kvtv. 4. § (3) bekezdése
szerint, a jogszabály alapján
Ágazati életpályák járó többlet személyi juttatások
és az azokhoz kapcsolódó
és
munkaadókat terhelő járulékok
bérintézkedések
és szociális hozzájárulási adó
kifizetése.

9. 375373

10. 375739

A Kvtv. 4. § (2) bekezdése
szerinti célok

Közszolgáltatások A Kvtv. 4. § (6) bekezdése
fejlesztése
szerinti célok

Beruházás
Előkészítési Alap

Az állami beruházások
megvalósításának elősegítése,
a beruházások előkészítési
folyamatának javítása.

Előirányzat
átcsoportosítás

Költségvetési szervek,
önkormányzatok,
fejezeti kezelésű
előirányzatok

Az
államháztartásért felelős
miniszter
intézkedése

Előirányzat
átcsoportosítás

A Kvtv. 19. §
(9) bekezdés szerinti
fejezetek

A Kvtv. 4. §
(6)
bekezdése
szerint, a
Kormány
egyedi
határozata

A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként

A Kvtv. 4. §
(2) bekezdése szerinti
szervek

A Kormány döntése
alapján

A Kormány egyedi
határozata alapján,
előirányzat
átcsoportosításként

Előirányzat
módosítással, az
intézkedésben
meghatározottak
szerint
Előirányzat
módosítással, az
intézkedésben
meghatározottak
szerint
Az
előirányzatátcsoportosításról
szóló
Korm.
határozatban
meghatározott
időpont.
Az előirányzatátcsoportosításról
szóló
Korm.
határozatban
meghatározott
időpont.

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

7. 235149

A Kvtv. 4. §
(2)
bekezdése
szerint, a
Kormány
egyedi
határozata
vagy az
államháztartásért felelős
miniszter
intézkedése

1. szám

időpont.

és az azokhoz kapcsolódó
munkaadókat terhelő járulékok
és szociális hozzájárulási adó
kifizetése.

127

128

5. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
5. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

3.

303868

348273

A vasúti
pályahálózat
működtetésének
költségtérítése

Vasúti
személyszállítási
közszolgáltatások
költségtérítése

A vasúti pályahálózat
működtetésével kapcsolatban
felmerült bevételekkel nem
fedezett indokolt költségek és az
ágazatban szokásos mértékű
észszerű nyereség megtérítése.

A vasúti
közlekedésről szóló
2005. évi
CLXXXIII. törvény
28. §-a szerinti
szerződéssel
rendelkező, vasúti
pályaműködtetést
végző társaságok

A vasúti személyszállítási
közszolgáltatás bevételekkel nem
fedezett indokolt költségei és az
ágazatban szokásos mértékű
észszerű nyereség megtérítése.

A személyszállítási
szolgáltatásokról
szóló 2012. évi
XLI. törvény
(a továbbiakban:
Sztv.) 25. §-a szerinti
szerződéssel
rendelkező, vasúti
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társaságok

A költségtérítés
havonta folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
egyetértésével a
társasággal kötött
pályaműködtetési
szerződés
záradékában
határozza meg.
A költségtérítés
havonta folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
Igen
államháztartásért
felelős miniszter
egyetértésével a
társasággal kötött
vasúti
személyszállítási
közszolgáltatási

A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a Nemzeti
Adó- és Vámhivatal
(a továbbiakban:
NAV) folyósítja.

Innovációs és
Technológiai
Minisztérium
(a
továbbiakban:
ITM)

A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV
folyósítja.

ITM

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

2.

5.

C

Központi kezelésű
előirányzatok
Közszolgáltatások
ellentételezése
Közlekedési
közszolgáltatások
költségtérítése

1.

4.

B

Cím

Áht.
azonosító

A

Alcím

XVII. Innovációs és Technológiai Minisztérium fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

1. szám

8.

348295

359595

Vasúti
személyszállítás
korábbi
költségtérítéseinek elszámolása

Az Sztv. 25. §-a
A vasúti személyszállítási
szerinti szerződéssel
közszolgáltatás korábbi
rendelkező, vasúti
költségtérítései elszámolásából
személyszállítási
fennmaradt költségtérítési igények
közszolgáltatást
megtérítése.
végző társaságok

Elővárosi
közösségi
közlekedés
költségtérítése

Az elővárosi személyszállítási
közszolgáltatás bevételekkel nem
fedezett indokolt költségei és az
ágazatban szokásos mértékű
észszerű nyereség megtérítése.

Az Sztv. 25. §-a
szerinti szerződéssel
rendelkező, elővárosi
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társaságok

A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV
folyósítja.

ITM

A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV
folyósítja.

ITM

A költségtérítést a
kedvezményezett
tárgyhónap első
napjától
benyújtható
igénylésétől
számított 15 napon
belül a NAV
folyósítja.

ITM

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

7.

348284

Az autóbusszal végzett helyközi
személyszállítási közszolgáltatás
bevételekkel nem fedezett indokolt
költségei és az ágazatban
szokásos mértékű észszerű
nyereség megtérítése.

1. szám

6.

Az Sztv. 25. §-a
szerinti szerződéssel
rendelkező,
autóbusszal helyközi
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társaságok

Autóbusszal
végzett
személyszállítási
közszolgáltatások
költségtérítése

szerződés
záradékában
határozza meg.
A költségtérítés
folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
Igen
egyetértésével az
autóbusszal
személyszállítási
közszolgáltatást
végző társasággal
kötött közszolgáltatási
szerződés
záradékában
határozza meg.
A költségtérítés
folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
egyetértésével a
társasággal kötött
vasúti
személyszállítási
közszolgáltatási
szerződés
záradékában
határozza meg.
A költségtérítés
folyósítandó
mértékét, ütemezését
és feltételeit a
közlekedésért felelős
miniszter az
államháztartásért
felelős miniszter
Igen
egyetértésével a
társasággal kötött
elővárosi
személyszállítási
közszolgáltatási
szerződés
záradékában
határozza meg.

129

059262

130

9.

Mecseki uránbányászok
baleseti járadékainak és
egyéb kártérítési
kötelezettségeinek
átvállalása

A költségvetési támogatás a
Bányavagyon-hasznosító
Nonprofit Közhasznú Kft. által
kifizetett, az uránbányászatban
1993. december 31-ig keletkezett
baleseti járadékokat és a
munkavégzéssel kapcsolatos
egyéb kártérítési
kötelezettségeket téríti meg.

Bányavagyonhasznosító Nonprofit
Közhasznú Kft.

Utólagos
utalványozás havonta

A folyósításról havi
elszámolás alapján
a NAV
gondoskodik.

ITM

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
1. szám

1. szám
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2.
3.

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

Jogcímcsoport

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Központi kezelésű
előirányzatok
Nemzeti Család- és
Szociálpolitikai Alap
Családi
támogatások

4. 003539

Családi pótlék

A családok támogatásáról szóló
1998. évi LXXXIV. törvényben (a
továbbiakban: Cst.) meghatározott
célok megvalósítása.

5. 018911

Anyasági
támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.

A Cst.-ben
meghatározott
jogosulti kör

6. 011462

Gyermekgondozást segítő
ellátás

A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.

A Cst.-ben
meghatározott
jogosulti kör

7. 226099

Gyermeknevelési támogatás

A Cst.-ben meghatározott célok
megvalósítása.

A Cst.-ben
meghatározott
jogosulti kör

A Cst.-ben
meghatározott
jogosulti kör

Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.
Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.

M

N

Kezelő Lebonyolító
szerv
szerv

Kincstár

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1.

B

Cím

Áht.
azonosító

A

Alcím

XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

Kincstár

Kincstár

Kincstár

131

9. 267434

Életkezdési
támogatás

10. 265990

12.

13. 329817

14. 329839

15.

16. 003595

A gyermekek védelméről és a
Pénzbeli és
gyámügyi igazgatásról szóló 1997.
természetbeni
évi XXXI. törvényben (a
gyermekvédelmi
továbbiakban: Gyvt.) meghatározott
támogatások
cél.

Gyermektartásdíjak
A Gyvt.-ben meghatározott cél.
megelőlegezése
Korhatár alatti
ellátások
A korhatár előtti öregségi nyugdíjak
megszüntetéséről, a korhatár előtti
ellátásról és a szolgálati
járandóságról szóló 2011. évi
CLXVII. törvényben (a
Szolgálati
továbbiakban: T1.), továbbá az
járandóság
egyszeri juttatásról szóló törvényben
vagy kormányrendeletben (a
továbbiakban: Ejsz.) meghatározott
cél.
Korhatár előtti
ellátás,
balettművészeti
életjáradék

Az R1.-ben
meghatározott
jogosulti kör

Az előirányzatok folyósítása
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai
/pénzellátási tervei alapján a támogatások teljesítéséhez
igazodóan történik.

Kincstár

A Fétám. tv-ben
meghatározott
jogosulti kör

A Kincstár a kifizetéseket a
Fétám. tv. alapján teljesíti.

Kincstár

A Gyvt.-ben
meghatározott
jogosulti kör

A Gyvt.-ben
meghatározott
jogosulti kör

A Kincstár az előirányzat
folyósítását a
gyámhatóságokról, valamint a
gyermekvédelmi és gyámügyi
eljárásról szóló 149/1997.
(IX. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Gyer.)
68. §-a, 68/B. §-a és
68/D-E. §-a alapján, továbbá
a támogatások teljesítéséhez
igazodóan végzi.
A Kincstár az előirányzat
folyósítását a Gyer. 69-76. §-a
alapján végzi.

Kincstár

Kincstár

A T1.-ben,
valamint az
Ejsz-ben
megahatározott
jogosulti kör

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.

Kincstár

A T1.-ben, továbbá az Ejsz-ben
meghatározott cél.

A T1.-ben,
valamint az
Ejsz-ben
megahatározott
jogosulti kör

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.

Kincstár

A bányászatról szóló 1993. évi
XLVIII. törvényben (a továbbiakban:
Bt.), a nyugdíjas bányászok
szénjárandóságának pénzbeli

A Bt.-ben, az
R2-ben, az R3ban és az Ejszben

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a

Kincstár

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

11. 329851

A gyermek születése esetén az apát
megillető pótszabadság
igénybevételéről és a
pótszabadsággal összefüggő
költségek megtérítéséről szóló
350/2014. (XII. 29.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R1.)
meghatározott cél.
A fiatalok életkezdési támogatásáról
szóló 2005. évi CLXXIV. törvényben
(a továbbiakban: Fétám. tv.)
meghatározott cél.

132

8. 245623

Gyermekek
születésével
kapcsolatos
szabadság
megtérítése

Jövedelempótló és
jövedelem
kiegészítő szociális
támogatások
Átmeneti
bányászjáradék,
szénjárandóság
kiegészítése és

1. szám

megváltásáról szóló 145/1992.
(XI. 4.) Korm. rendeletben (a
továbbiakban: R2.), a mecseki
bányászatban munkát végzők
bányászati keresetkiegészítéséről
szóló 6/1994. (II. 18.) IKM-PM-NM
együttes rendeletben (a
továbbiakban: R3.) és az Ejsz-ben
meghatározott cél.
A mezőgazdasági
termelőszövetkezeti tagok öregségi
és munkaképtelenségi járadékáról
szóló 6/1960. (II. 14.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R4.)
és az Ejsz-ben meghatározott cél.

meghatározott
jogosulti kör

Az R4-ben és
az Ejsz-ben
meghatározott
jogosulti kör

Mezőgazdasági
járadék

18. 011374

Fogyatékossági
támogatás és a
vakok személyi
járadéka

A fogyatékos személyek jogairól és
esélyegyenlőségük biztosításáról
szóló 1998. évi XXVI. törvényben (a
továbbiakban: Fot.) és az Ejsz-ben
meghatározott cél.

A Fot-ban és az
Ejsz-ben
meghatározott
jogosulti kör

Politikai
rehabilitációs és
más nyugdíjkiegészítések

A honvédek jogállásáról szóló
2012. évi CCV. törvényben
(a továbbiakban: Hjt.), a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvényben
(a továbbiakban: Szoc. tv.), az 1945
és 1963 között törvénysértő módon
elítéltek, az 1956-os forradalommal
és szabadságharccal
összefüggésben elítéltek, valamint a
korábbi nyugdíjcsökkentés
megszüntetéséről, továbbá az
egyes személyes szabadságot
korlátozó intézkedések hatálya alatt
állt személyek társadalombiztosítási
és munkajogi helyzetének
rendezéséről szóló 93/1990.
(XI. 21.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R5.), az egyes
nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg
egyes nyugdíjkiegészítések
megszüntetéséről szóló 1991. évi
XII. törvényben (a továbbiakban:
T2.), a Magyar Tudományos
Akadémia hazai tagjai és a Magyar
Tudományos Akadémia Doktora
címmel rendelkező személyek
tiszteletdíjáról, illetve az akadémikus
elhalálozása esetén megállapítható
hozzátartozói ellátásokról szóló
4/1995. (I. 20.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R6.), a nemzeti
gondozásról szóló 1992. évi
LII. törvényben (a továbbiakban:

A Hjt-ben, a
Szoc. tv.-ben,
az R5-ben,
a T2-ben,
az R6-ban,
az Ngtv-ben,
az Nhpr-ben,
az R7-ben, a
T3-ban,
az R8-ban,
a Pttv-ben,
az R9-ben és
az Ejsz-ben
meghatározott
jogosulti kör

19. 003584

Kincstár rendelkezése alapján
történik.

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Az előirányzat folyósítását a
folyósító szerv
adatszolgáltatása/pénzellátási
terve alapján - a támogatások
teljesítéséhez igazodóan a Kincstár végzi.

Kincstár

Kincstár

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

17. 016939

1. szám

keresetkiegészítése

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.

Kincstár
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20. 003616

Házastársi
pótlék

A társadalombiztosításról szóló
1975. évi II. törvény végrehajtásáról
szóló 89/1990. (V. 1.) MT
rendeletben (a továbbiakban: R10.)
és az Ejsz-ben meghatározott cél.

21. 243878

Egyéb
támogatások
(Cukorbetegek
támogatása,
Lakbértámogatás)

Az R10-ben és a cukorbetegek
anyagi támogatásáról szóló
18/1987. (XII. 24.) EüM rendeletben
(a továbbiakban: R11.)
meghatározott cél.

Az R10-ben és
az R11-ben
meghatározott
jogosulti kör

22. 030614

Megváltozott
munkaképességűek keresetkiegészítése

Az egyes bányászati dolgozók
társadalombiztosítási
kedvezményeiről szóló 23/1991.
(II. 9.) Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R12.)
meghatározott cél.

Az R12-ben
meghatározott
jogosulti kör

23. 348562

Járási szociális
feladatok
ellátása

A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

Az R10-ben és
az Ejsz-ben
meghatározott
jogosulti kör

A Szoc. tv.-ben
meghatározott
jogosulti kör

Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Az előirányzat folyósítása a
folyósító szerv által benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez igazodóan a
Kincstár rendelkezése alapján
történik.
Az előirányzat folyósítását
- a folyósító szerv
adatszolgáltatásai,
pénzellátási tervei alapján
- a támogatások
teljesítéséhez igazodóan a
Kincstár végzi.
Az előirányzat folyósítását az
egyes pénzbeli szociális
ellátások elszámolásának
szabályairól szóló 62/2006.
(III. 27.) Korm. rendelet
1. §-ában foglaltak szerint
végzi a Kincstár.

Kincstár
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Ngtv.), a nemzeti helytállásért
elnevezésű pótlék bevezetéséről
szóló 173/1995. (XII. 27.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban:
Nhpr.), az egyes nyugdíjjogi
hátrányok enyhítéséről szóló
141/1992. (X. 22.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R7.),
a Kiváló Művész, az Érdemes
Művész és a Népművészet Mestere
járadékáról szóló 2004. évi CVI.
törvényben (a továbbiakban: T3.),
az egyes, tartós időtartamú
szabadságelvonást elszenvedettek
részére járó juttatásról szóló
267/2000. (XII. 26.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R8.),
a polgármesteri tisztség ellátásának
egyes kérdéseiről és az
önkormányzati képviselők
tiszteletdíjáról szóló 1994. évi LXIV.
törvényben (a továbbiakban: Pttv.) a
szépkorúak jubileumi köszöntéséről
szóló 255/2008. (X. 21.) Korm.
rendeletben (a továbbiakban: R9.)
és az Ejsz-ben meghatározott cél.

Kincstár

Kincstár

Kincstár

1. szám

Különféle jogcímen
adott térítések

Közgyógyellátás A Szoc. tv.-ben meghatározott cél.

A Szoc. tv.-ben
meghatározott
jogosulti kör

26. 030571

Egészségügyi
feladatok
ellátásával
kapcsolatos
hozzájárulás

Az egészségügyről szóló 1997. évi
CLIV. törvényben és a magzati élet
védelméről szóló 1992. évi
LXXIX. törvényben meghatározott
cél

Egészségbiztosítási Alap

Folyósított
ellátások utáni
térítés

A folyósított ellátások utáni térítés a
jövedelempótló és
jövedelemkiegészítő szociális
támogatásokkal összefüggő
igazgatási feladatok elvégzésével
kapcsolatos költségek fedezetéül
szolgál.

Ellátást
folyósító szerv

Helyi nemzetiségi önkormányzatok
működésének és feladatainak
támogatása.

Helyi
nemzetiségi
önkormányzatok

27. 030603

28. 375773

Roma települési és
területi nemzetiségi
önkormányzatok
támogatása

Jogszabály alapján

Igen

Kincstár

Kincstár

A folyósítás havonta, egyenlő
részletekben történik.

Kincstár

Vissza nem térítendő
támogatás formájában.

Emberi
Erőforrás
Támogatáskezelő
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25. 030560

A kiadás teljesítését a
folyósító szerv által benyújtott
és az államháztartásért
felelős miniszter által
jóváhagyott finanszírozási terv
alapján végzi a Kincstár az
államháztartásról szóló
törvény végrehajtásáról szóló
368/2011. (XII. 31.) Korm.
rendelet (a továbbiakban:
Ávr.) 139. § (1b) bekezdése
szerint.
Az előirányzat folyósítása az
államháztartásért felelős
miniszter által jóváhagyott
finanszírozási terv alapján
havonta végzi a Kincstár az
államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 82. §
(1) bekezdése alapján.

1. szám

24.
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Cím

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M
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Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

Központi kezelésű
előirányzatok

1.

295980

Peres ügyek

A magyarországi jogerős bírósági
ítéleten, végzésen, illetve a
bíróság jogerős végzésével
jóváhagyott egyezségen alapuló,
az államot terhelő kifizetések
finanszírozása.
A stabil vérkészítménytől
HCV-vírussal megfertőződött
veleszületett vérzékenységben
szenvedő állampolgárok egységes
állami kártalanításáról szóló
1093/2000. (XI. 24.) Korm.
határozatból eredő kötelezettség,
valamint az ehhez kapcsolódó
szakértői tevékenység
költségeinek teljesítését szolgálja.
Az állam polgári jogviszonyokban
történő képviselete ügyvédi és
bírósági költségeinek biztosítása
(külföldi székhelyű ügyvédi
irodákkal kötött jogi szerződések
esetén általános forgalmi
adókötelezettség teljesítése is).
Az állammal szemben
kezdeményezett valamennyi
választottbírósági eljárás
költségeire, illetve az államot
bármely nemzetközi
választottbíróság vagy külföldi
rendes bíróság kötelező erejű
határozatából eredően terhelő
kifizetési kötelezettségre, továbbá

jogerős döntésben
foglaltak szerint
megjelöltek, stabil
vérkészítménytől
HCV-vírussal
megfertőződött
veleszületett
vérzékenységben
szenvedő
állampolgárok,
ügyvédek, ügyvédi
irodák,
választottbíróságok,
bíróságok

A kártalanításról
szóló
megállapodás,
jogerős és
végrehajtható,
illetőleg előzetesen
végrehajtható
bírósági határozat,
eljárási díj- és
költségfizetési
kötelezettséget
megállapító
határozat, ügyvédi
megbízási
szerződések
alapján.

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
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2.

C

Alcím

B

Jogcímcsoport

A

Áht.
azonosító

XXII. Miniszterelnöki Kormányiroda fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

Miniszterelnöki
Kormányiroda

1. szám

1. szám

az állam adós elleni végrehajtási
eljárásban az államot terhelő,
bírósági határozaton vagy a
végrehajtó felhívásán alapuló
fizetési kötelezettségekből eredő
kifizetések finanszírozása.

3.

368206

Egyetemes postai
szolgáltató méltánytalan
többletterhének
megtérítése

Egyetemes postai szolgáltató
méltánytalan többletterhének
megtérítése

A postai
szolgáltatásokról
szóló 2012. évi
CLIX. törvény 18. §
(1) bekezdése alapján
kijelölt egyetemes
postai szolgáltató

Az előirányzat
kezelője a
rendelkezésre álló
forrás mértékéig
gondoskodik a
szolgáltató részére
történő kifizetésről.

Miniszterelnöki
Kormányiroda

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

Az előirányzat
kezelője a
szolgáltató által
benyújtott
kompenzációs
igényt ellenőrzi és a
teljesítés
elfogadását
követően a
költségvetési
előirányzaton
rendelkezésre álló
forrás mértékéig
30 napon belül
gondoskodik a
kompenzáció
szolgáltató részére
történő
kifizetéséről.
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A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K
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Áht.
azonosító

Cím

Alcím

Jogcímcsoport

XLI. Adósságszolgálattal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító
szerv

1.

3. 028475

Nemzetközi pénzügyi
szervezetektől felvett
devizahitelek kamata

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Magyarország
gazdasági
stabilitásáról szóló
2011. évi
CXCIV. törvény
(a továbbiakban:
Gst.) 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
Államadósság
Kezelő Központ Zrt.
(a továbbiakban:
ÁKK. Zrt.) útján jár
el. Az ÁKK Zrt. a
Magyar Nemzeti
Banknál (a
továbbiakban:
MNB) és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
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2.

Devizában fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
Devizahitelek
kamatelszámolásai

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás közreműködő
szervezete

ÁKK Zrt.

1. szám

Egyéb devizahitelek
kamata

5. 358717

Átvállalt
önkormányzati
devizahitelek
külföldi
pénzintézetek felé

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

6. 358728

Egyéb devizahitelek

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

8.

9. 358740

10.

11. 358762

Devizakötvények
kamatelszámolásai
Nemzetközi
devizakötvények

Devizakötvények
kamata

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

ÁKK Zrt.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.

ÁKK Zrt.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.

ÁKK Zrt.

Belföldi devizakötvények

Devizakötvények
kamata

ÁKK Zrt.
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7.

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.

1. szám

4.
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13.
14.

15. 007560

17.

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

ÁKK Zrt.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.

ÁKK Zrt.

A forintban fennálló adósság és
követelések kamatelszámolásai
Forinthitelek
kamatelszámolásai

Nemzetközi pénzügyi
szervezetektől felvett
forinthitelek kamata

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

Államkötvények
kamatelszámolása
Piaci értékesítésű
államkötvények
kamatelszámolásai

18. 007537

Hiányt finanszírozó
és adósságmegújító
államkötvények
kamatelszámolásai

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

19. 358828

Lakossági
kötvények

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
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16.

Egyéb devizaműveletek
kamatelszámolásai

140

12. 358773

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

1. szám

21.

Nem piaci értékesítésű
államkötvények
kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

Kincstárjegyek
kamatelszámolásai

Diszkont kincstárjegyek
kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

23. 233574

Lakossági kincstárjegyek
kamatelszámolása

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

24. 358839

Repóügyletek
kamatelszámolásai

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

22. 233563

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.

1. szám

20. 223098

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.

ÁKK Zrt.

141

26.

142

25.

Adósság és követeléskezelés
egyéb kiadásai
Jutalékok és egyéb költségek

Deviza elszámolások

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

28. 234384

Forint elszámolások

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

Állampapírok értékesítését
támogató kommunikációs
kiadások

Az adósságszolgálathoz
kapcsolódóan az előirányzatban
nevesített fizetési kötelezettség
teljesítése.

A fizetési
kötelezettség
kedvezményezettje

Adósságkezelés költségei

Adósságkezelés költségeinek
fedezése.

29. 014803

30. 233321

ÁKK Zrt.

Az összeget a
Kincstár minden
hónap 5-éig
folyósítja egyenlő
részletekben.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.

ÁKK Zrt.
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27. 223296

A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.
A Gst. 13. §-a
alapján az
államháztartásért
felelős miniszter az
ÁKK Zrt. útján jár el.
Az ÁKK Zrt. az
MNB-nél és a
Kincstárnál vezetett
fizetési számláiról
közvetlenül teljesít
kifizetést.

Kincstár

1. szám

1. szám

9. melléklet a 16/2018. (XII. 19.) PM rendelethez
9. melléklet a …/2018. (…..) PM rendelethez
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Cím

Jogcímcsoport

Áht.
azonosító

A

Alcím

XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet központi kezelésű előirányzatai
2019. évi költségvetési kiadási előirányzatainak feladatterve

Jogcímnév

Előirányzat célja

Kifizetésben
részesülők
köre

Támogatás
biztosításának
módja

Támogatási
előleg

Rendelkezésre
bocsátás
módja

Visszafizetés
határideje

Biztosíték

Kezelő
szerv

Lebonyolító szerv

2. 334262

Diákhitel 2 konstrukció
kamattámogatása

3.

Lakástámogatások

4. 005137

Egyéb lakástámogatások

Diákhitel konstrukció
kamattámogatása
A lakáscélú állami
támogatásokról szóló
12/2001. (I. 31.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R14.),
a fiatalok, valamint a
többgyermekes családok
lakáscélú kölcsöneinek
állami támogatásáról
szóló 134/2009. (VI. 23.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R15.),
a lakásépítési
támogatásról szóló
256/2011. (XII. 6.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R16.),
az otthonteremtési
kamattámogatásról szóló
341/2011. (XII. 29.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R17.),
a devizakölcsönök

A hallgatói
hitelrendszerről szóló
1/2012. (I. 20.) Korm.
rendeletben
(a továbbiakban: R13.)
meghatározott kör

A támogatás
folyósítása az
R13. 18/D. §-a
alapján történik

Kincstár

Az R13. alapján
meghatározott kör

A támogatás
folyósítása az
R13. 29. §-a
alapján történik

Kincstár

Költségvetési szervek,
államháztartáson kívüli
jogi személyek

Az R14., az R15.,
az R16., az R17.,
az R18., az R19.,
az R20., az R21.,
az R22., az R23.
és a három- vagy
többgyermekes
családok lakáscélú
jelzáloghiteltartozásainak
csökkentéséről
szóló 337/2017.
(XI.14.) Korm.
rendelet alapján
a Kincstár végzi.

A
kötelezettségvállalás
és a
szakmai
teljesítésigazolás
kivételével a
Kincstár

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

Diákhitellel rendelkezők
Diákhitel tartozás csökkentésének gyermekvállalásának
1. 368940
támogatása
támogatása

O
Európai
uniós
forrásból
finanszírozott
költségvetési
támogatás
közreműködő
szervezete
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törlesztési árfolyamának
rögzítését érintő
megtérítésről és
a közszférában dolgozók
támogatásáról szóló
57/2012. (III. 30.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R18.),
a lakás-előtakarékosság
állami támogatásáról
szóló 215/1996. (XII. 23.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R19.),
az adósságrendezésben
részt vevő természetes
személyek lakhatási
feltételeinek megtartása
céljából nyújtott
törlesztési támogatásról
szóló 274/2015. (IX. 21.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R20.),
az új lakások építéséhez,
vásárlásához kapcsolódó
lakáscélú támogatásról
szóló 16/2016. (II. 10.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R21.),
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez
igényelhető családi
otthonteremtési
kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.)
Korm. rendeletben
(a továbbiakban: R22.),
a nemzeti otthonteremtési
közösségekről szóló
törvény végrehajtásának
szabályairól szóló
115/2016. Korm. rendeletben (a továbbiakban:
R23.), és a három- vagy
többgyermekes családok
lakáscélú jelzáloghiteltartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017.
(XI.14.) Korm. rendeletben meghatározott
támogatások nyújtása és
az ahhoz kapcsolódó
szolgáltatások
igénybevételével
összefüggő kiadások
teljesítése.

1. szám

Szociálpolitikai menetdíj
támogatás

6.
7.

Egyéb költségvetési kiadások
Vegyes kiadások

9. 031017

Szanálással kapcsolatos
kiadások

Felszámolók,
végelszámolók,
járadékos hitelezők,
bérgarancia biztosok

Felszámoló

A támogatás
folyósításával
kapcsolatban az
Sztv.-ben és az
R24-ben
nem szabályozott
kérdésekben a
NAV az adózás
rendjéről szóló
törvény
költségvetési
támogatásokra
vonatkozó
rendelkezései
alapján jár el.

A Tvr-ben, a Cstv.ben és a Ctv.-ben
meghatározott
módon.

NAV
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8. 031006

Felszámolásokkal
kapcsolatos kiadások

A felszámolási eljárásról
szóló 1986. évi 11.
törvényerejű rendeletből
(a továbbiakban: Tvr.), a
csődeljárásról és a
felszámolási eljárásról
szóló 1991. évi
XLIX. törvényből
(a továbbiakban: Cstv.),
a cégnyilvánosságról,
a bírósági cégeljárásról
és a végelszámolásról
szóló 2006. évi
V. törvényből
(a továbbiakban: Ctv.),
valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről
és támogatásáról szóló
2011. évi
CLXXV. törvényből eredő
fizetési kötelezettségek
kiegyenlítése.
Az állami szanálási
eljárás megszűnésével
kapcsolatos feladatokról
szóló 28/1992. (XII. 4.)
PM rendeletben
(a továbbiakban: R25.)
rögzített fizetési
kötelezettségekből adódó
feladatok elvégzése.

Az Sztv.
felhatalmazása
alapján
a szociálpolitikai
menetdíjtámogatás
megállapításának
és
igénybevételének
szabályairól
szóló 121/2012.
(VI. 26.) Korm.
rendelet
(a továbbiakban:
R24.) alapján.

1. szám

5. 196835

A közlekedési
szolgáltató, ha a
személyszállítási
közszolgáltatási
tevékenységet
A közszolgáltatási utazási
közszolgáltatási
kedvezményekből
szerződés alapján
származó bevételkiesés
nyújtja, vagy a
ellentételezése.
közlekedésszervező, ha
a közszolgáltatással
összefüggő díjakból
származó bevételek
beszedését végzi

Az R25.-ben
meghatározott
módon.
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11.

Védelmi felkészítés
előirányzatai

12. 265767

Honvédelmi- és
gazdasági
felkészülés központi
kiadásai

Az egyes bírósági
határozatok, peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó iratok
alapján az állam által
kártérítésben részesülő
magánszemélyek

Az előirányzat a
honvédelmi igazgatási
feladatok támogatására, a
fővárosi és megyei
védelmi bizottságok
működésének
támogatására, a területi
és helyi védelmi
igazgatás feladatainak
támogatására,
költségvetési szervek,
honvédelmi igazgatási
fejezeti kezelésű
képzések
előirányzatok
finanszírozására, a
gazdaságfelkészítés
feladatainak
támogatására és a
közszolgálati média
különleges jogrendi
időszaki működésre
történő felkészítésére,
a honvédelmi feladatok
(pl. állami céltartalék
készletek fenntartása,

A jogerős bírósági
határozatok,
ítéletek, peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó iratok
alapján.
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Magán- és egyéb jogi
személyek kártérítése

146

10. 031028

A pénzügyminiszter által
képviselt állam számára
fizetési kötelezettség
alapját képező jogerős
bírósági ítéletben,
végzésben vagy peren
kívüli egyezséget
jóváhagyó iratban
meghatározott
kártérítések, illetve a
peres eljárással
kapcsolatos költségek
megtérítése.
A Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által fizetett
járadék megtérítése.
Emellett az állami vezetői
mulasztások, illetve az
állam nevében elkövetett
jogsértések áldozatait
megillető kártérítésekről
szóló 33/2010. (VI. 11.)
OGY határozat III. 1.
pontja szerinti igények
forrásbiztosítása is ezen
előirányzatról történik.

A honvédelmi
miniszter által
előkészített
kormányhatározat
alapján történő
végleges
átcsoportosítás

Honvédelmi
Minisztérium
(a
továbbiakban:
HM)

1. szám

Egyéb vegyes kiadások

Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű
előirányzatok és
központi kezelésű
előirányzatok

A honvédelmi
miniszter által
előkészített
kormányhatározat
alapján történő
végleges
átcsoportosítás

HM
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14. 031039

1. szám

13. 265778

Honvédelmi Tanács
és a Kormány
speciális működési
feltételeinek
biztosítása

védőeszköz készletek
karbantartása)
támogatására szolgál.
Az előirányzat a speciális
objektumok
üzemeltetésére, a
védelmi igazgatás
infokommunikációs
rendszerének
működtetésére,
fenntartására,
fejlesztésére, a NATO
Válságreagálási
Rendszerrel összhangban
álló Nemzeti Intézkedési
Rendszer működtetésére,
és a különleges
jogrendben történő
vezetési feltételek
biztosítására szolgál.
Az előirányzat a volt
nyugati hadifoglyok
hitelutalványainak
rendezésére, a külföldiek
földmegváltási ügyeinek
rendezésére, illetve az
ismeretlen helyen
tartózkodók forint
követeléseinek
rendezésére szolgál.
Az előirányzat a
kárpótlási jegyek Központi
Elszámolóház és Értéktár
(Budapest) Zrt.-be történő
beszállításához
kapcsolódó feladatok
ellátására szolgál.
Az Országos
Betétbiztosítási Alappal a
hitelintézetekről és
pénzügyi vállalkozásokról
szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény
alapján kötött megbízási
szerződésből eredő,
megbízás ellátásával
összefüggésben felmerült
költségek megtérítése.
Az előirányzat a
szerencsejáték
szervezéséről szóló
1991. évi XXXIV. törvény
alapján a koncessziós
szerződések
összefüggésében

A kifizetésre jogosult
magánszemélyek

Kincstár
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16. 220822

Mehib és Eximbank
behajtási jutaléka

A személyi
jövedelemadó
meghatározott részének
az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi
CXXVI. törvényben
(a továbbiakban:
Szf. tv.) meghatározott
kedvezményezetti kör

A NAV az e célra
megnyitott számláról – az Szf. tv.
3. §-a előírásainak
figyelembevételével – a támogatást folyósítja.

Eximbank Zrt. és
MEHIB Zrt.

Az R26. alapján.
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1% SZJA közcélú
felhasználása
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15. 202996

felmerülő kiadások
fedezetéül szolgál.
Az előirányzat nyújt
fedezetet a központi
költségvetés közvetlen
kiadásainak és
bevételeinek
pénzforgalmához
kapcsolódóan felmerült
kiadásokra, ideértve a
postaköltségeket, a GIRO
és a VIBER költségeit,
Elektronikus Fizetési és
Elszámolási Rendszer
díjszámla teljesítésével
kapcsolatos költségeket,
a devizaköltségeket,
illetve az MNB negatív
kamatelszámolásait.
Fedezetül szolgál továbbá
az országgyűlési
képviselők választása
kampányköltségeinek
átláthatóvá tételéről szóló
2013. évi LXXXVII.
törvény szerint folyósított
támogatásoknak.
A személyi
jövedelemadóról szóló
törvény lehetővé teszi a
magánszemélyeknek,
hogy befizetett adója
meghatározott részének
felhasználásáról az
adóévet követő évben
külön törvényben rögzített
mértékben, megjelölt
kedvezményezett(ek)
javára és eljárás szerint
nyilatkozatban
rendelkezzék. A magánszemély e jogának
megvalósulását szolgálja
az előirányzat.
A Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaságról és a Magyar
Exporthitel Biztosító
Részvénytársaságról
szóló 1994. évi
XLII. törvény 8/A. §
(2) bekezdése és a
Magyar Export-Import
Bank Részvénytársaság
és a Magyar Exporthitel

NAV

Kincstár

1. szám

1. szám

Biztosító Részvénytársaság központi
költségvetéssel történő
elszámolásának részletes
szabályairól szóló
16/1998. (V. 20.)
PM rendelet
(a továbbiakban: R26.).
alapján az Eximbank Zrt.-t
és a MEHIB Zrt.-t
megillető, az állam
részére behajtott
követelések után járó
jutalék kifizetése.

17. 331173

19. 206158

20. 341739

Gazdálkodó szervezetek
által befizetett termékdíjvisszaigénylés

Átmeneti hulladékközszolgáltatással
kapcsolatos kiadások

Az egyes
közszolgáltatások
ellátásáról és az ezzel
összefüggő
törvénymódosításokról
A katasztrófavédelem
szóló 2013. évi
által kijelölt közérdekű
CXXXIV. törvény alapján közszolgáltató
a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ideiglenes
ellátásának
finanszírozása.

Egyéb megszűnt
jogcímek miatt járó
támogatás

A korábbi évek során a
vállalkozások folyó
támogatásai között
szerepelt, de azóta már
Kifizetésre jogosult jogi
megszűnt egyes
személyek
támogatások utólagos
rendezéséhez kapcsolódó
kötelezettségek
rendezése.

Fuvarozók
kamattámogatása

Az Útdíj Hitelprogramhoz
kapcsolódó
hitelszerződéseken
alapuló kölcsönök
kamattámogatásának
finanszírozása.

A KAVOSZ
Vállalkozásfejlesztési
Zrt-n keresztül a
kamattámogatás
jogosultja

A folyósításról a
NAV gondoskodik.

A KAVOSZ
Vállalkozásfejlesz
tési Zrt.
autópályák,
autóutak és
főutak
használatáért
fizetendő, megtett
úttal arányos díj
fizetését szolgáló

Havonta a
KAVOSZ
rendeletben
meghatározottak
szerint.

NAV
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18. 348551

Visszaigénylési
eljárást követően a
NAV a gazdálkodó
szervezetek által
befizetett termékdíjvisszaigénylés
céljából nyitott
számláról folyósítja.
A katasztrófavédelem által
kijelölt közérdekű
közszolgáltató
átmeneti ellátásért
járó közszolgáltatási díjból nem
fedezhető, indokolt
költségeit a
központi
költségvetés az
ellátásért felelős
önkormányzat útján
téríti meg.

A környezetvédelmi
termékdíjról szóló
2011. évi
LXXXV. törvényben
meghatározott
jogosulti kör

A gazdálkodó
szervezetek által
befizetett termékdíjvisszaigénylésekkel
kapcsolatos kiadások
teljesítése.
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22.

24. 016423

25. 031183

Az Eximbank Zrt. által,
állami készfizető
kezesség mellett vállalt
Eximbank Zrt. által vállalt
garanciaügyletekből
garanciaügyletekből eredő
eredő fizetési
fizetési kötelezettség
kötelezettség teljesítése
az R26. alapján.
A MEHIB Zrt. által, állami
készfizető kezesség
MEHIB Zrt. általi biztosítási
mellett vállalt biztosítási
tevékenységből eredő fizetési
ügyletekből eredő fizetési
kötelezettség
kötelezettség teljesítése
az R26. alapján.
A Garantiqa Hitelgarancia
Zrt. garanciaügyleteihez
kapcsolódó állami
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése a költségvetési
Garantiqa Hitelgarancia Zrt.
viszontgarancia
garanciaügyleteiből eredő
vállalásának és
fizetési kötelezettség
érvényesítésének
részletes szabályairól
szóló 48/2002. (XII. 28.)
PM rendelet
(a továbbiakban: R27.)
alapján.

Magyar Nemzeti
Filmalap Közhasznú
Nonprofit Zrt.

Negyedévenkénti
folyósítás az Mktv.
alapján.

az Eximbank Zrt-n
keresztül a garancia
jogosultja

Az R26.-ban
meghatározottak
szerint.

Kincstár

a MEHIB Zrt.-n
keresztül a biztosítás
jogosultja

Az R26.-ban
meghatározottak
szerint.

Kincstár

Garantiqa Hitelgarancia
Zrt.

Az R27.-ben
meghatározottak
szerint.

Kincstár

NAV
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23. 016412

Állam által vállalt kezesség és
viszontgarancia érvényesítése

A mozgóképről szóló
2004. évi II. törvény
(a továbbiakban: Mktv.)
31/D. § (13) bekezdése
szerinti fizetési
kötelezettség teljesítése.
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21. 359395

Filmszakmai közvetett
támogatások mozgókép
törvény szerinti
kiegészítő finanszírozása

programjához
kapcsolódó állami
kezességvállalásról és
kamattámogatásról szóló
232/2013.
(VI. 30.) Korm.
rendelet alapján
(a továbbiakban:
KAVOSZ
rendelet).

1. szám

1. szám

Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia
Alapítvány

27. 256067

A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt
kezességből eredő fizetési
kötelezettség

A közszférában dolgozók
lakáshiteleihez vállalt
állami készfizető
kezességből eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi
intézmények

28. 265834

A "fészekrakó" programhoz
vállalt kezességből eredő
fizetési kötelezettség

A fiatalok
lakáskölcsönéhez
kapcsolódó állami
készfizető kezességekből
eredő fizetési
kötelezettség teljesítése.

hitelnyújtó pénzügyi
intézmények

MFB Zrt. által nyújtott
hitelekből és vállalt
garanciaügyletekből eredő
fizetési kötelezettség

A Magyar Fejlesztési
Bank Zrt. által állami
készfizető kezesség
mellett nyújtott hitelekből
és vállalt
garanciaügyletekből
eredő fizetési
kötelezettség teljesítése.

Magyar Fejlesztési
Bank Zrt.

A Kezesség
rendeletben
meghatározottak
szerint.

A T4.-ben
meghatározott jogosulti
kör

Az előirányzat
folyósítása a
folyósító szerv által
benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez
igazodóan,
a Kincstár
rendelkezése
alapján történik.

26. 208471

29. 254012

30.
31.

32. 001436

Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
garanciaügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség

Kormányzati rendkívüli
kiadások
Pénzbeli kárpótlás

Pénzbeli kárpótlás

Az életüktől és
szabadságuktól politikai
okból jogtalanul
megfosztottak
kárpótlásáról szóló
1992. évi
XXXII. törvényben
(a továbbiakban: T4.)
foglaltak végrehajtása.

Az R27.-ben
meghatározottak
szerint.

Az állam által vállalt
kezesség
előkészítésének
és a kezesség
beváltásának
eljárási rendjéről
szóló 110/2006.
(V. 5.) Korm.
rendeletben
(a továbbiakban:
Kezesség rendelet)
meghatározottak
szerint.
A fiatalok
lakáskölcsönéhez
kapcsolódó állami
kezesség
vállalásának és
érvényesítésének
részletes
szabályairól szóló
4/2005. (I. 12.)
Korm. rendelet
alapján.

Kincstár
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Az Agrár-Vállalkozási
Hitelgarancia Alapítvány
garanciaügyleteihez
kapcsolódó állami
viszontgaranciából eredő
fizetési kötelezettség
teljesítése az R27.
alapján

NAV

Kincstár
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34. 209511

35.

Pénzbeli kárpótlás
folyósítási költségei

Az előirányzat a pénzbeli
kárpótlási
előirányzatokkal
összefüggő igazgatási
feladatok elvégzésével
kapcsolatos költségek
fedezetéül szolgál.

Garancia és hozzájárulás a
társadalombiztosítási
ellátásokhoz
Nyugdíjbiztosítási Alap
támogatása

37. 368317

Kiadások támogatására
pénzeszköz-átadás

38.

Egészségbiztosítási Alap
támogatása

39. 266101

A folyósítást végző
szerv folyósítási
költségtérítésben
részesül.

Járulék címen átadott
pénzeszköz

Az előirányzat a
Nyugdíjbiztosítási Alap
bevételeként szolgál.

Nyugdíjbiztosítási Alap

A társadalombiztosítás
ellátásaira és a
magánnyugdíjra
jogosultakról, valamint e
szolgáltatások fedezetéről
szóló 1997. évi
Egészségbiztosítási
LXXX. törvényben
meghatározott személyek Alap
után a központi
költségvetés által
fizetendő egészségügyi
szolgáltatási járulék
fedezetét biztosítja az
előirányzat.

Kincstár

Kincstár

Az átutalást
a Kincstár az
Ávr. 139. §
(1a) bekezdésében
meghatározottak
szerint végzi.

Kincstár

Az átutalást a
Kincstár
finanszírozási terv
alapján végzi az
Ávr. 136. §
(2) bekezdése
szerint.

Kincstár
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36.

Az 1947-es párizsi
békeszerződésből eredő
kárpótlás

Az előirányzat
folyósítása a
folyósító szerv által
benyújtott
elszámolás alapján,
teljesítéshez
igazodóan,
a Kincstár
rendelkezése
alapján történik.
Az előirányzat
folyósítását
a folyósító szerv
által benyújtott és
az államháztartásért felelős
miniszter által
jóváhagyott
finanszírozási terv
alapján végzi
a Kincstár.
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33. 196934

A Párizsi
Békeszerződésről szóló
1947. évi XVIII. törvény
A T5.-ben
27. Cikke 2. pontjában
meghatározott jogosulti
foglaltak végrehajtásáról
kör
szóló 1997. évi X. törvény
(a továbbiakban: T5.)
végrehajtása.

1. szám

41.

Nemzetközi pénzügyi
intézmények felé vállalt
kötelezettségek kiadásai
Nemzetközi tagdíjak

IBRD alaptőkeemelés

43. 346739

IFC tőkeemelés

44. 208987

CEB tagdíj

45. 257978

Bruegel tagdíj

46. 352040

AIIB alaptőke
hozzájárulás

47.

48. 010795

49. 010849

Nemzetközi multilaterális
segélyezési tevékenység
IDA alaptőkehozzájárulás

Egyéb kiadások

Magyarországnak a
Nemzetközi Újjáépítési és
Fejlesztési Bankban
fennálló tulajdoni
részaránya szinten
tartását szolgáló
tőkeemelés teljesítése.
Magyarországnak a
Nemzetközi Pénzügyi
Társaságban fennálló
tulajdoni részaránya
szinten tartását szolgáló
tőkeemelés teljesítése.
Magyarországnak az
Európa Tanács
Fejlesztési Bankban lévő
tagsága fenntartását
szolgáló tagdíj fizetése.
Magyarországnak a
brüsszeli Európai
Nemzetközi Gazdasági
Kutatóközpontban lévő
tagsága fenntartását
szolgáló tagdíj fizetése
Az Ázsiai Infrastrukturális
Beruházási Bankhoz
történő csatlakozásból
adódó fizetési
kötelezettség teljesítése.
A Világbankhoz tartozó
Nemzetközi Fejlesztési
Társulás alapfeltöltéséhez
vállalt hozzájárulás
teljesítése.
Magyarország
nemzetközi pénzügyi
szervezetekben vállalt
tagságaihoz kapcsolódó
járulékos jellegű kiadások
teljesítése.

Nemzetközi Újjáépítési
és Fejlesztési Bank

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisztérium utalványa
alapján.

Nemzetközi Pénzügyi
Társaság

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisztérium utalványa
alapján.

Európa Tanács
Fejlesztési Bank

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisztérium utalványa
alapján.

Európai Nemzetközi
Gazdasági
Kutatóközpont

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisztérium utalványa
alapján.

Ázsiai Infrastrukturális
Beruházási Bank

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisztérium utalványa
alapján.

Nemzetközi Fejlesztési
Társulás

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisztérium utalványa
alapján.

nemzetközi pénzügyi
szervezetek

A Kincstár folyósít
a Pénzügyminisztérium utalványa
alapján.
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50.

Hozzájárulás az EU
költségvetéséhez

51. 269945

ÁFA alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez
való áfaalapú befizetési
kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

52. 269956

GNI alapú hozzájárulás

Az EU költségvetéséhez
való GNI-alapú befizetési
kötelezettség teljesítése.

Európai Bizottság

53. 269967

Brit korrekció

54. 351828

Dánia, Hollandia és
Svédország számára
teljesítendő bruttó GNI
csökkentés

56.

Alapok támogatása

Európai Bizottság

Európai Bizottság

A fizetési kötelezettség
kedvezményezettje

57. 263478

Bethlen Gábor Alap
támogatása

A Bethlen Gábor Alap
részére központi
költségvetési támogatás
biztosítása.

58. 226165

Központi Nukleáris Pénzügyi
Alap támogatása

A Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap részére
központi költségvetési
támogatás biztosítása.

Központi Nukleáris
Pénzügyi Alap

Kormányzati döntésekből
következő, illetve év
közben jelentkező
finanszírozási problémák
kezelése.

Költségvetési szervek,
fejezeti kezelésű
előirányzatok, központi
kezelésű előirányzatok

374873 Központi Maradványelszámolási
59.
Alap

Bethlen Gábor Alap

A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlájára.
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlájára.
A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlájára.

Havonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján

A Kincstár utal az
Európai Bizottság
MNB-nél vezetett
számlájára.

Részletekben
történik.

Az Áht. 82. §
(2) bekezdése és
az Ávr. 133. §
(4) bekezdése
szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.
Az Áht. 82. §
(2) bekezdése és
az Ávr. 133. §
(4) bekezdése
szerint, előirányzatfelhasználási terv
alapján.

Kincstár

Kincstár
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55. 209533 Követeléskezelés költségei

Az EU költségvetéséhez
való, ún. brit korrekciós
befizetési kötelezettség
teljesítése.
Az EU költségvetése felé
teljesítendő befizetési
kötelezettség, ami abból
adódik, hogy egyes
tagállamok
kedvezményben
részesülnek a GNI-alapú
befizetés tekintetében.
Az állam külföldi és
belföldi követeléseinek
rendezése során
felmerülő járulékos jellegű
kiadások teljesítése.

Havonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
Havonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján
Havonta az
Európai Bizottság
fizetési felhívása
alapján

Kincstár

Átcsoportosítással
a Kormány egyedi
határozata alapján.

1. szám

1. szám
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A Kormány 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről
A Kormány az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 17. pontjában,
a 16. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (1) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Bejelentés és nyilvántartás
1. §

(1) Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.) 248. §-a és 250. §-a szerinti tevékenység
folytatására irányuló bejelentést az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők nyilvántartását
vezető szervezethez (a továbbiakban: nyilvántartásba vételt végző szervezet) az egységes Kormányzati Portálon
közzétett tájékoztatóban megjelölt címre kell megküldeni. Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles
adószakértői tevékenység vonatkozásában külön-külön kell bejelentést tenni.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentőnek a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és
folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szolg. törvény) 22. § (1) bekezdése,
valamint az Art. 255. § (1) bekezdés b)–c) és e)–g) pontja szerinti adatait.
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentésnek tartalmaznia kell a bejelentő nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan
tényről, körülményről, amely az Art. 248. §-a és 250. §-a szerinti tevékenység folytatását vagy a nyilvántartásba
történő felvételét kizárná, továbbá arról, hogy az Art. 255. § (4) bekezdésében foglaltak alapján mely bejelentésében
feltüntetett egyéb adatainak nyilvánosságra hozatalához járul hozzá.
(4) Adótanácsadói tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik adótanácsadó szakképesítéssel.
(5) Adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik
a)
felsőfokú végzettséggel,
b)
adótanácsadó vagy pénzügyi tanácsadó (adó és illeték szakon vagy adó, illeték és vámszakon) vagy okleveles
könyvvizsgálói szakképesítéssel, és
c)
a b) pont szerinti szakképesítés megszerzését követően, a bejelentés benyújtását megelőzően adótanácsadás
vagy pénzügyi tanácsadás területén megszerzett 3 éves szakmai gyakorlattal.
(6) Okleveles adószakértői tevékenységet az végezhet, aki rendelkezik okleveles adószakértő szakképesítéssel.
(7) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek igazolnia kell
a)
az Art. 251. § (1) bekezdés a) és b) pontjában előírt feltételeknek való megfelelést,
b)
adótanácsadók esetében az adótanácsadói szakképesítést,
c)
adószakértők esetében az (5) bekezdésben meghatározott végzettséget, szakképesítést, valamint a szakmai
gyakorlat meglétét,
d)
okleveles adószakértők esetében az okleveles adószakértői szakképesítést.
(8) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek az Art. 249. § (3) bekezdése szerinti igazolvány
kiállításához egy 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet kell benyújtania.
(9) Ha a bejelentő kéri a (4)–(6) bekezdésben hivatkozott szakképesítésektől eltérő egyéb szakképesítéseinek vagy
nyelvtudásának a nyilvánosságra hozatalát, akkor igazolnia kell az egyéb szakképesítések megszerzését és
a nyelvvizsga teljesítését.

2. §

(1) Ha a bejelentő a tevékenység végzése, valamint a nyilvántartásba vétel Art. és e rendelet szerinti feltételeinek megfelel,
a nyilvántartásba vételt végző szervezet a bejelentőt a tevékenység folytatására irányuló bejelentésében megjelölt
tevékenységnek megfelelően az adótanácsadók, az adószakértők vagy az okleveles adószakértők nyilvántartásába
felveszi. A nyilvántartásba vett személyek nyilvános adatait a nyilvántartásba vételt végző szervezet az egységes
Kormányzati Portálon közzéteszi.
(2) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik az adótanácsadók,
az adószakértők és az okleveles adószakértők – szakterületnek megfelelő megnevezésű – 1. melléklet szerinti tartalmú
igazolványának elkészíttetéséről, és a nyilvántartásba vett személy részére történő megküldéséről.
(3) A (2) bekezdés szerinti igazolvány a kiállítás napját követően 10 évig, az Art. 252. §-a szerinti esetekben a tevékenység
végzésétől történő eltiltás és nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényes.
(4) A nyilvántartásba vételt végző szervezet az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői tevékenység
végzésére jogosító igazolványt kizárólag magyar nyelven állítja ki.
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3. §

(1) A nyilvántartásba vett személy a nyilvántartásban szereplő adataiban bekövetkezett változást az adatváltozást követő
30 napon belül köteles bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek az adatváltozás igazolása mellett.
Amennyiben az adatváltozás érinti a 2. § (2) bekezdése szerinti igazolványon feltüntetett adatokat, akkor az igazolványt
a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére meg kell küldeni. A megküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt
végző szervezet az adatváltozás átvezetését követően haladéktalanul megsemmisíti.
(2) Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adatváltozás-bejelentés 30 napon túli elmulasztásának tényéről
tudomást szerez, a nyilvántartásba vett személyt felszólítja az adatváltozás bejelentésének 8 napon belüli pótlására.
(3) Ha a nyilvántartásba vett személy igazolványa elveszett, megsemmisült, vagy birtokából bűncselekmény, szabálysértés
során kikerült, a nyilvántartásba vett személy köteles ennek tényét 30 napon belül bejelenteni a nyilvántartásba
vételt végző szervezetnek, az 1. melléklet szerinti tartalmú igazolványának pótlására irányuló kérelem egyidejű
benyújtásával. A korábban kibocsátott igazolvány a bejelentéssel érvénytelenné válik, és a nyilvántartásba vételt
végző szervezet ennek tényét az egységes Kormányzati Portálon közzéteszi.
(4) Az (1)–(3) bekezdés szerinti bejelentő a bejelentéssel egyidejűleg kérheti igazolványának cseréjét vagy pótlását az 1. §
(8) bekezdése szerinti igazolványkép megküldése mellett.
(5) Ha a nyilvántartásba vett személy igazolványának érvényességi ideje lejár, legkorábban a lejáratot megelőző 60
napon belül kérheti igazolványának cseréjét az 1. § (8) bekezdése szerinti igazolványkép és a cserével érintett korábbi
igazolvány megküldése mellett. A megküldött igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet haladéktalanul
megsemmisíti.
(6) Az (1)–(5) bekezdés szerinti bejelentésnek, kérelemnek tartalmaznia kell a bejelentőnek, illetve a kérelmezőnek
a Szolg. törvény 22. § (1) bekezdése, valamint az Art. 255. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti adatait, valamint az 1. §
(3) bekezdése szerinti nyilatkozatokat.
(7) Amennyiben a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás újabb szakképzettség, szakképesítés vagy
nyelvvizsga nyilvántartásban való rögzítésére irányul, a kérelemnek tartalmaznia kell a (6) bekezdésben foglaltakon
túlmenően az Art. 255. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti új adatokat is.

4. §

(1) Nyilvántartásból való törlés esetén a nyilvántartásba vett személy az Art. 252. § (2) bekezdés b) pontja szerinti
bejelentésekor, valamint az Art. 252. § (1) bekezdés a)–d) pontja szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlésről
szóló határozat kézhezvételét követő 8 napon belül köteles a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott igazolványt
a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek megküldeni.
(2) Ha az Art. 252. § (1) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott, a tevékenység végzésétől történő eltiltásra okot
adó körülmény merült fel, a nyilvántartásba vett személy vagy a képviseletében eljárni jogosult személy köteles
azt a törlést kiváltó ok felmerülésétől számított 30 napon belül a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek írásban
bejelenteni a visszavonás alapjául szolgáló bírósági döntés másolatának, valamint a 2. § (2) bekezdése szerint kiadott
igazolványnak az egyidejű megküldésével.
(3) Az Art. 252. § (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben a nyilvántartásból való törlésre a halálesetet igazoló
hatósági bizonyítvány, jogerős bírósági határozat másolata vagy a polgárok személyi adatainak és lakcímének
adatait tartalmazó nyilvántartás szervének igazolása alapján kerül sor. Amennyiben a nyilvántartás vezetésével
összefüggésben a nyilvántartásba vett személy elhalálozására vonatkozó adat merül fel, az elhalálozás tényének és
időpontjának szolgáltatása céljából a nyilvántartásba vételt végző szervezet a polgárok személyi adat- és lakcímének
nyilvántartásáról szóló törvény szerinti egyedi adatszolgáltatás iránti kérelemmel fordulhat az érintett személy
lakó- vagy tartózkodási helye szerint illetékes járási hivatalhoz. A nyilvántartásba vett személy örökösének a 2. §
(2) bekezdése szerint kiadott igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek kell megküldenie.
(4) Ha az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság az e rendelet szerinti adószakértői nyilvántartás alapján
vett fel valamely természetes személyt adó- és járulék szakterületen az igazságügyi szakértői névjegyzékbe, értesíti
a nyilvántartásba vételt végző szervezetet. Ha a nyilvántartásba vételt végző szervezet az adószakértői nyilvántartásból
olyan természetes személyt töröl, aki az igazságügyi szakértői névjegyzékbe ez alapján nyert felvételt, a törlés tényéről
értesíti az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóságot.

5. §

(1) Az a nyilvántartásból törölt személy, akinek a nyilvántartásból való törlésére az
a)
Art. 252. § (1) bekezdés a)–d), h) pontja vagy (2) bekezdés b) pontja alapján került sor, a törlést követően,
b)
Art. 252. § (1) bekezdés e) pontja alapján került sor, a büntetett előélethez fűződő hátrányok alóli mentesülését
követően,
c)
Art. 252. § (1) bekezdés f ) pontja alapján került sor, a nyilvántartás szerinti tevékenység vonatkozásában
a foglalkozástól való eltiltás alóli mentesítését követően,
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d)
Art. 252. § (1) bekezdés g) pontja alapján került sor, a gondnokság alá helyezés megszüntetését követően
a tevékenység végzésére irányuló szándékát ismételten bejelentheti, egyidejűleg kérelmezheti a nyilvántartásba
történő ismételt felvételét, amennyiben a bejelentésekor igazolja, hogy a nyilvántartásból való törlést megelőző
továbbképzési időszak minden megkezdett évére vonatkozó, 6. § szerinti továbbképzési kötelezettség arányos részét
teljesítette.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott továbbképzési időszak minden megkezdett évének továbbképzési kötelezettség
arányos részén – a 6. § (2) és (3) bekezdése alapján – évenként 20 kreditpontot kell érteni.
(3) Az (1) bekezdés szerinti esetekben a 6. § (3) bekezdésében előírt kreditpontból legalább 10 kreditpontot az ismételt
bejelentést megelőző 12 hónapban kell megszerezni.

2. Továbbképzés
6. §

(1) A nyilvántartásba vett személy szakmai továbbképzésen köteles részt venni azon a szakterületen, amelyen
a tevékenységet folytatók nyilvántartásában szerepel.
(2) A továbbképzési időszak tartama 5 év. Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba vétel napjával, a további
továbbképzési időszakok az előző továbbképzési időszak utolsó napját követő nappal kezdődnek.
(3) A továbbképzésre kötelezettnek egy továbbképzési időszak alatt összesen legalább 100 kreditpontot kell teljesítenie
úgy, hogy a továbbképzési időszak legalább négy naptári évében részt vesz valamely (4) bekezdés szerinti
továbbképzésben.
(4) Továbbképzésnek minősül
a)
a 10. § szerint minősített továbbképzési program – annak elszámolhatósági időszakában történő – teljesítése,
a minősítés során megállapított kreditpont-értékben, amely továbbképzési programonként legfeljebb
20 kreditpont lehet,
b)
a jogi vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév, félévenként 10 kreditpont
értékben, ha a félév lezárásának napja a továbbképzési időszakba esik,
c)
az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli
szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés megszerzése szakképesítésenként 20
kreditpont értékben, ha a bizonyítvány kiállításának napja a továbbképzési időszakba esik,
d)
az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése 25 kreditpont értékben, ha a bizonyítvány kiállításának
napja a továbbképzési időszakba esik,
e)
a gazdaságtudományi vagy jogtudományi doktori képzést folytató oktatási intézményben a doktori
fokozat megszerzése 30 kreditpont értékben, ha a fokozat odaítélését igazoló oklevél kiállításának napja
a továbbképzési időszakba esik.
(5) A (4) bekezdés a) pontja szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus
változatát is – csak egyszer jogosít kreditpontra.
(6) A (4) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt és a teljesített kreditpontokat tanúsító igazolások:
a)
az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők szakmai továbbképzésének szervezését és
lebonyolítását végző szervezet (a továbbiakban: továbbképző szervezet) által kiállított, 11. § (3) bekezdése
szerinti igazolás,
b)
a jogi vagy a gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakon lezárt félév esetén a lezárt félévre
vonatkozó, névre szóló leckekönyv képző intézmény által hitelesített másolata,
c)
az adópolitikáért, az államháztartásért, a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért, valamint a számviteli
szabályozásért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány
másolata,
d)
az okleveles könyvvizsgálói szakképesítés megszerzése esetén a bizonyítvány másolata,
e)
a gazdaságtudományi vagy jogtudományi tudományágban megszerzett doktori fokozat esetén az oklevél
másolata.
(7) A (6) bekezdés a) pontja szerinti kreditpont-igazolás annak a továbbképzésben részt vevő személynek állítható ki,
aki nyilatkozatával hozzájárul ahhoz, hogy a továbbképzésben való részvételének igazolásához szükséges, általa
megadott adatait a továbbképző szervezet kezelje.
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7. §		
A 6. § (4) bekezdése szerinti továbbképzésen való részvétel teljesítéséről szóló bejelentést a továbbképzésre
kötelezett személynek – külön felszólítás nélkül – a továbbképzési időszak végét követő 30 napon belül kell a 3. §
(6) bekezdése szerinti tartalommal benyújtania a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a 6. § (6) bekezdése
szerinti továbbképzésen való részvétel és a teljesített kreditpontok igazolásával, az egységes Kormányzati Portálon
közzétett tájékoztatóban megjelölt címen.
8. §

(1) A továbbképző szervezetnek adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői szakterületen folytatott
továbbképzések szervezéséhez és lebonyolításához igazolnia kell, hogy
a)
rendelkezik a tervezett számú továbbképzéshez szükséges, az oktatott témának megfelelő szakirányú felsőfokú
végzettséggel, valamint legalább 3 éves – a kérelem benyújtását megelőző öt évben megszerzett – pénzügyi,
számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatói kapacitással;
b)
rendelkezik a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi és technikai feltételekkel, ideértve az oktatással
kapcsolatos nyilvántartási rendszert is; és
c)
létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési
tevékenységet folytató szervezet, amely az a) és b) pontban foglaltakon túlmenően
ca)
rendelkezik legalább 3 éves pénzügyi, számviteli vagy adózási területen szerzett oktatásszervezési
vagy továbbképzési gyakorlattal,
cb)
rendelkezik minőségpolitikával, minőségirányítási rendszerrel, minőségcélokkal, önértékelési
rendszerrel,
cc)
megfelel a (2) bekezdésben meghatározott követelménynek,
cd)
nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás alatt; vagy
d)
szakmai egyesület vagy köztestület, valamint az a) és b) pontban foglaltakon túlmenően létesítő okirata szerint
da)
a kreditpont-minősítési kérelem benyújtása évének első napja előtt legalább két évvel nyilvántartásba
vették, valamint
db)
a tagság feltétele az adótanácsadói vagy okleveles adószakértői szakképesítés, vagy az adószakértői
nyilvántartásba vétel.
(2) Az (1) bekezdés c) pontja szerinti továbbképző szervezet nem minősül olyan szervezetnek, amely
a)
nem az Európai Unió (a továbbiakban: EU), az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT), vagy a Gazdasági
Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel,
mellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van;
b)
a 6. § (4) bekezdés a) pontja szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban
megszerzett jövedelme az EU-, EGT-tagállamon kívüli adóilletősége szerinti országban kedvezményesebben
adózna – figyelembe véve a jövedelemre kifizetett végleges, adó-visszatérítések után kifizetett adót -, mint
ahogy a gazdasági szereplő az adott országból származó belföldi forrású jövedelme után adózna;
c)
olyan nem szabályozott tőzsdén jegyzett társaság, amelynek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása
megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pontja szerinti tényleges tulajdonosa
nem megismerhető; vagy
d)
szervezetben közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik
olyan jogi személy vagy jogi személyiség nélküli szervezet, amelynek tekintetében az a)–c) pontokban
meghatározott feltételek fennállnak. Ha a több mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati hányaddal
rendelkező gazdasági társaság társulásként adózik, akkor az ilyen társulás tulajdonos társaságaira vonatkozóan
kell a (2) bekezdés a) pontja szerinti feltételt megfelelően alkalmazni.
(3) Az (1) bekezdés d) pontja szerinti szervezetek e minőségükben kizárólag saját tagjaik számára és ingyenesen
nyújthatnak kreditpontos továbbképzést.
(4) A továbbképző szervezet az (5) és (6) bekezdés szerinti kreditpont-minősítési kérelmet a nyilvántartásba vételt
végző szervezethez az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban foglaltak szerint elektronikus úton
nyújthatja be.
(5) A kreditpont-minősítési kérelemnek tartalmaznia kell:
a)
a továbbképző szervezet nevét, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát, adószámát, honlapjának
címét, hivatalos képviselőjének és a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személynek vagy
oktatásszervezőnek a nevét, beosztását, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint a továbbképző
szervezet (1) bekezdés c) vagy d) pontja szerinti típusát,
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b)

a minősítésre benyújtott továbbképzési program címét, szakterületét, a továbbképzés formáját, a továbbképzés
időtartamát, az elszámolhatóság kérelmezett időszakát, a továbbképzési program jellegét, a kapcsolódó
információs segédanyag bemutatását, a továbbképzésen oktatók név szerinti felsorolását, valamint
a továbbképzési program szakmai tartalmának, tematikájának bemutatását legalább 2000, legfeljebb 12000
karakter terjedelemben,
c)
a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a továbbképző szervezet szakmai,
különös tekintettel a pénzügyi, számviteli vagy adózási oktatási területen folytatott tevékenységének rövid
bemutatását legfeljebb 9000 karakter terjedelemben, a továbbképzés lebonyolításához szükséges tárgyi,
technikai feltételek és az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszer leírását, a továbbképző szervezet
által az oktatásszervezés területén alkalmazott minőségirányítási rendszer leírását, valamint a továbbképző
szervezet (1) bekezdés a) pontja szerinti oktatóinak név szerinti felsorolását és szakmai, oktatási tevékenységük
bemutatását,
d)
ha a kreditpont-minősítési kérelem elektronikus továbbképzési formában megvalósuló továbbképzési
program minősítésére irányul, az elektronikus továbbképzés programjához való hozzáférési azonosítót.
(6) A kreditpont-minősítési kérelemnek tartalmaznia kell a továbbképző szervezet nyilatkozatát arról, hogy
a)
haladéktalanul bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, ha a kérelem tartalmában változás
következik be, vagy ha a továbbképző szervezet a továbbiakban nem felel meg az e rendeletben meghatározott
követelményeknek,
b)
teljeskörűen megfelel az e rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek, valamint
a (2) bekezdésben meghatározott követelménynek,
c)
a kérelem benyújtásának időpontjában nem áll csőd-, felszámolási, kényszertörlési eljárás vagy végelszámolás
alatt, valamint a nyilatkozattétel időpontjában az adózás rendjéről szóló törvény szerint köztartozásmentes
adózónak minősül, továbbá
d)
a továbbképzési program elektronikus továbbképzési formában tervezett megvalósítása esetén rendelkezik
olyan elektronikus továbbképzési rendszerrel, amely teljeskörűen megfelel az e rendelet 10. § (5) bekezdésében
foglalt feltételeknek, ideértve az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és az ellenőrzés módszerét is.
(7) A továbbképző szervezetnek a kreditpont-minősítési kérelem benyújtásakor igazolnia kell, hogy:
a)
a létesítő okiratában foglaltak alapján felnőttek szakmai oktatására irányuló oktatási, képzési, oktatásszervezési
tevékenységet folytat,
b)
megfelel a (2) bekezdésben foglalt feltételeknek,
c)
a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktatók
ca)
szakirányú felsőfokú végzettséggel, valamint releváns szakképesítéssel rendelkeznek,
cb)
a szakterületnek megfelelő – a kérelem benyújtását megelőző 5 évben megszerzett – legalább 3 éves
pénzügyi, számviteli vagy adózási területen folytatott szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkeznek,
cc)
a kérelemben feltüntetett adataiknak – az e rendeletben foglalt feltételek fennállásának ellenőrzése
érdekében – a továbbképző szervezet és a nyilvántartásba vételt végző szervezet által történő
kezeléséhez hozzájárulnak, valamint
cd)
a továbbképző szervezetnél oktatást vállalnak.
(8) A (7) bekezdés c) pontja szerinti feltételeket az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kreditpontminősítési kérelem benyújtása során kell igazolni, amennyiben azok adattartalma az adott továbbképzési év során
nem változott, és erről a továbbképző szervezet a továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési
kérelemben nyilatkozatot tesz.
9. §

(1) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a kreditpont-minősítési eljárással kapcsolatos döntés-előkészítési feladatok
ellátása érdekében bizottságot hoz létre. A bizottság 7 tagból áll, amelyből – a bizottság elnökével együtt – 5 tagot
saját hatáskörben, 2 tagot az állami adó- és vámhatóság vezetője ajánlása alapján határozatlan időre bíz meg
a nyilvántartásba vételt végző szervezet.
(2) A bizottság a döntés-előkészítési feladatainak ellátása során a (3) bekezdés szerinti bírálati szempontrendszer
alapján vizsgálja a továbbképző szervezet által kreditpont-minősítésre benyújtott továbbképzési programot, majd
javaslatot tesz a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére a továbbképzési program kreditpont-értékére és
elszámolhatósági időszakára.
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(3) A bizottság az ügyrendjét – amely tartalmazza a 10. § (1) bekezdésében meghatározott kreditpont-minősítési
szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását is – maga állapítja meg, és a nyilvántartásba vételt végző
szervezet hagyja jóvá. A kreditpont-minősítési szempontoknak megfelelő bírálati rendszer leírását a nyilvántartásba
vételt végző szervezet az egységes Kormányzati Portálon teszi közzé.
10. §

(1) A szabályszerűen benyújtott kreditpont-minősítési kérelem alapján minősítésre kerülő továbbképzési program
kreditpont-értékének meghatározásakor figyelembe veendő szempontok a program adott szakterületnek megfelelő
relevanciája, szakmai tartalma, aktualitása, időtartama, a tartalom és az időkeret összhangja, a tartalom és a cím
összhangja, valamint a program elméleti vagy gyakorlati jellege.
(2) A továbbképzési program kreditpont-értékéről és elszámolhatósági időszakáról a bizottság javaslatára figyelemmel
a nyilvántartásba vételt végző szervezet dönt. A kreditpontra minősített továbbképzési program címét,
elszámolhatósági időszakát, adott szakterület szerinti kreditpont-értékét, a továbbképzés formáját, időtartamát,
a továbbképző szervezet megnevezését a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kreditpont-minősítési eljárást
követő 15 napon belül közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon.
(3) A továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak végéig hatályos.
(4) A továbbképzési program megvalósítható
a)
kontakt továbbképzés formájában, amelynek teljes időtartama alatt a résztvevő a továbbképzés helyszínén
személyesen jelen van; vagy
b)
elektronikus továbbképzés formájában, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő felületen keresztül jut el
a továbbképzésben részt vevőhöz, akinek a továbbképzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége
ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus továbbképzés lehet e-learning
vagy online továbbképzés.
(5) A továbbképző szervezet a továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus továbbképzési
formában, valamint az elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditpontra, ha a továbbképző
szervezet
a)
elektronikus továbbképzési rendszere által biztosított a résztvevő által teljesített továbbképzési program
kezdeti és befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a továbbképzésben való folyamatos
jelenlétének ellenőrzése;
b)
elektronikus továbbképzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint a továbbképzésen
való részvételkor és azt követő 6 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy
ba)
az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot – több oktatási egység, modul
esetén az egyes egységeket, modulokat – megkezdte és a továbbképzési program – több oktatási
egység, modul esetén az egyes egységek, modulok – befejezéséig a továbbképzésben kijelentkezés
nélkül részt vett,
bb)
a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama
alatt jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi oktatási
egységét, modulját teljesítette,
bc)
egy adott továbbképzési program megkezdését követően, annak befejezéséig újabb továbbképzési
programot nem kezdett meg, és
bd)
a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette;
és
c)
a résztvevő részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a továbbképzési program teljes egészének
teljesítése esetén, a teljesítés b) pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően, legkésőbb 10 napon belül
kiállítja.
(6) Az elektronikus továbbképzés teljesítéséért a továbbképző a továbbképzésben részt vevő személy számára csak
akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése az (5) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek
megfelel.
(7) A továbbképzésben részt vevő személy továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be az elektronikus
továbbképzésben való részvételért a továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha
az elektronikus továbbképzést az (5) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint a rá vonatkozó továbbképzési
időszakban teljesíti.
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(1) A továbbképző szervezet a továbbképzés szervezésével és lebonyolításával összefüggő tevékenysége során köteles:
a)
az e rendelet, valamint a kreditpont-minősítési kérelemben foglaltak szerint, szakirányú felsőfokú végzettséggel
és legalább 3 éves szakmai és oktatási gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a továbbképzés tárgyi és technikai
feltételeinek biztosításával, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani a továbbképzési programot;
b)
a továbbképzéseket a kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint, a kérelemben foglalt
időtartamban szervezni és lebonyolítani;
c)
legkésőbb a továbbképzés időpontját – elektronikus továbbképzés esetén az elektronikus továbbképzési
tevékenység megkezdését – megelőző 11. napon bejelenteni az egységes Kormányzati Portálon erre a célra
rendszeresített internetes felületen keresztül a tervezett továbbképzések kreditpont-minősítési kérelem
szerinti adatait és biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét;
d)
a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, de
legkésőbb a továbbképzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az új oktatóra vonatkozóan a 8. § (7) bekezdés
c) pontjában foglalt feltételek igazolását az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt
címre megküldeni;
e)
kontakt továbbképzés esetén a c) pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a továbbképzés teljes
időtartama alatt a továbbképző képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a továbbképzés adminisztratív
teendőinek ellátására, valamint a továbbképzési szabályoknak megfelelő lebonyolítás érdekében;
f)
elektronikus továbbképzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az elektronikus
továbbképzés továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára;
g)
a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő számára térítésmentesen biztosítani az információs
anyagot, ha azt a kreditpont-minősítési kérelemben vállalta;
h)
a továbbképzésen a részvétel igazolására jelenléti íveket vezetni a (2) bekezdésben meghatározott
adattartalommal, elektronikus továbbképzés esetén elektronikus naplózással nyilvántartani az elektronikus
továbbképzési programot teljesítőket;
i)
a jelenléti íveket a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni és legkésőbb 5 napon belül megküldeni
a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban
megjelölt címre;
j)
az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való
részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a továbbképzés
befejezését követő 30 napon belül a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére a (3) bekezdésben
meghatározott adattartalommal, elektronikus továbbképzés esetén a 10. § (5) bekezdés b) pontjában foglalt
szabályok szerint teljesítő résztvevők részére az elektronikus továbbképzési rendszeren keresztül, utólag nem
szerkeszthető formátumban;
k)
a továbbképzésekről nyilvántartást vezetni, amelyből egyértelműen nyomon követhető, hogy a továbbképzésen
részt vevő személy mely továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást;
l)
az általa vezetett nyilvántartásokat, a jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő dokumentációt
legalább 6 évig megőrizni;
m)
a Kormányzati Portálon közzétett, a továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló
tájékoztatóban foglaltakat betartani.
(2) Az (1) bekezdés h) pontja szerinti jelenléti ívet mind a továbbképzés kezdetekor, mind a befejezésekor vezetni
kell. A jelenléti íveknek tartalmazniuk kell a továbbképző szervezet nevét, címét, a továbbképzés helyét, címét,
a továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, szakterületének pontos megjelölését,
a továbbképzésen előadó oktató nevét, a továbbképzés kezdési és befejezési időpontját, a résztvevők nevét,
nyilvántartási számát, aláírását, a jelenléti ívek lezárásának időpontját, valamint a továbbképző bélyegzőjét és
cégszerű aláírását.
(3) Az (1) bekezdés j) pontja szerinti kreditpont-igazolásnak tartalmaznia kell az igazolás továbbképző szervezet által
kiadott egyedi azonosítóját, a továbbképzésben részt vevő személy nevét, nyilvántartási számát, a nyilvántartásban
nem szereplők esetében a továbbképzésben részt vevő természetes személyazonosító adatait, valamint az igazolást
kibocsátó továbbképző szervezet nevét, székhelyét, a továbbképzés szakterületét, a továbbképzés formáját,
időtartamát, nem elektronikus továbbképzés esetén a helyszínét, pontos kezdeti és befejezési időpontját, a teljesített
továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát, elszámolhatósági időszakát, kreditpontértékét a megjelölt szakterületen, az igazolást aláíró személy nevét, beosztását, az igazolás kiállításának dátumát,
továbbá a továbbképző szervezet bélyegzőjét és cégszerű aláírását.
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(1) A kreditpont-minősítési kérelem elfogadása esetén a lebonyolításra kerülő továbbképzési program megvalósítását,
a továbbképző szervezet kérelmében vállalt feltételeknek való megfelelését, valamint a továbbképzés szervezésével
és lebonyolításával kapcsolatos tevékenységét a nyilvántartásba vételt végző szervezet folyamatosan ellenőrzi.
(2) Ha az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységét nem
a kreditpont-minősítési kérelmében vállalt, és nem az e rendeletben előírt feltételek szerint végzi,
a)
az első alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet felhívja
a továbbképző szervezetet – határidő kitűzésével – a szabálytalanság megszüntetésére,
b)
a második alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet az ellenőrzés
eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően 60 napra felfüggeszti a továbbképző
szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát,
c)
a harmadik alkalommal tapasztalt szabálytalanság esetén a nyilvántartásba vételt végző szervezet az ellenőrzés
eredményéről szóló döntés kézhezvételét követő naptól kezdődően 2 évre felfüggeszti a továbbképző
szervezet e rendelet szerinti szakmai továbbképzési tevékenységre való jogosultságát.
(3) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzésre a nyilvántartásba vételt végző szervezet által megbízólevéllel erre feljogosított
személy jogosult. A megbízólevél tartalmazza az ellenőrzést végző személy nevét, továbbá azt, hogy mely
továbbképző szervezetnél, mely időszakban, mely kötelezettségek ellenőrzésére jogosult. Az ellenőrzés eredményéről
a nyilvántartásba vételt végző szervezet jegyzőkönyv megküldésével értesíti a továbbképző szervezetet, amelyre
a továbbképző szervezet 8 napon belül észrevételt tehet.

3. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
14. §

(1) A 2. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői
tevékenység végzésére jogosító engedélyek kiadásának és visszavonásának feltételeiről, továbbá a kapcsolódó
nyilvántartás vezetésének és a nyilvántartásban szereplők továbbképzésének szabályairól szóló 26/2008. (VIII. 30.) PM
rendelet [a továbbiakban: 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet], az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről szóló 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet [a továbbiakban: 45/2017. (XII.
22.) NGM rendelet], valamint az e rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadók, adószakértők és okleveles
adószakértők szerepelnek.
(2) Az e rendelet hatálybalépése előtt benyújtott adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői nyilvántartásba
vétel iránti kérelmeket a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet 2018. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell
elbírálni.
(3) A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet, valamint a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján nyilvántartásba vett
adótanácsadókra, adószakértőkre és okleveles adószakértőkre az e rendeletben foglaltakat kell alkalmazni, azzal,
hogy ezen személyekre az Art. 248. § (1) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettség csak azt követően vonatkozik,
amennyiben az Art. 252. §-a szerint a nyilvántartásból való törlésükre kerül sor.
(4) A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadóknak, adószakértőknek és okleveles
adószakértőknek a 2018. január 1-je előtt megkezdett, az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő továbbképzési
időszakukra vonatkozóan a 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet 2017. december 31-én hatályos rendelkezései, a 2018.
január 1-jén vagy azt követően megkezdett továbbképzési időszakokban a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet 2018.
december 31-én hatályos rendelkezései, a 2019. január 1-jén vagy azt követően megkezdett továbbképzési
időszakokban az e rendelet szerinti szabályok alapján kell teljesíteniük továbbképzési kötelezettségüket.
(5) A 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján nyilvántartásba vett adótanácsadóknak, adószakértőknek és okleveles
adószakértőknek az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő továbbképzési időszakukra vonatkozóan
a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet 2018. december 31-én hatályos rendelkezései, a 2019. január 1-jén vagy azt követően
megkezdett továbbképzési időszakokban az e rendelet szerinti szabályok alapján kell teljesíteniük továbbképzési
kötelezettségüket.
(6) A 26/2008. (VIII. 30.) PM rendelet alapján a 2017. december 31-ig kiadott igazolványok 2020. december 31-éig, illetve
az Art. 252. §-a szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek.
(7) A 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet alapján a 2018. december 31-ig kiadott igazolványok a kiállítás napját követően
10 évig, illetve az Art. 252. §-a szerinti esetekben a nyilvántartásból való törlés időpontjáig érvényesek.
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(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) E rendelet 8. §-ának a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

16. §		
Hatályát veszti a 45/2017. (XII. 22.) NGM rendelet.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez
Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői igazolvány tartalmi követelményei
Az adótanácsadói, az adószakértői és az okleveles adószakértői igazolvány az alábbi adatokat tartalmazza:
1.
Kibocsátó szervezet megnevezése: „Pénzügyminisztérium”
2.
Igazolvány megnevezése: „Adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői* igazolvány”
3.
Nyilvántartási szám
4.
Személyi azonosító adatok:
4.1.
Név
4.2.
Születési hely, idő
4.3.
Anyja születési neve
5.
Igazolványszám
6.
Fénykép
7.
„A pénzügyminiszter az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről
és továbbképzéséről szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet alapján adótanácsadói/adószakértői/okleveles
adószakértői* tevékenység végzése céljából …………… számon nyilvántartásba vette. Ezen nyilvántartásba
vétel alapján az igazolvány tulajdonosa adótanácsadói/adószakértői/okleveles adószakértői* tevékenység
folytatására jogosult.”
8.
Igazolvány érvényességi ideje
9.
Kiállítás dátuma
10.
Kibocsátó aláírása, bélyegzője

* A nyilvántartásba vett szakterületnek megfelelő megnevezést kell feltüntetni.
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A pénzügyminiszter 17/2018. (XII. 20.) PM rendelete
a könyvviteli szolgáltatást végzők, az adótanácsadók, az adószakértők és az okleveles adószakértők
nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási
díjról
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és
hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés 1. és 11. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 3. alcím tekintetében az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény 269. § (4) bekezdésében 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 következőket rendelem el:

1. Általános rendelkezések
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed
a)
arra a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló 93/2002. (V. 5.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Knyr.) szerinti
aa)
természetes személyre, aki kérelmezi a könyvviteli szolgáltatási tevékenység végzésére jogosító
engedélyt, a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását (ideértve a nyilvántartásban szereplő
szakterületének kiegészítését, törlését is), az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint az engedély
visszavonását és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlését,
ab)
természetes személyre, aki a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 152/B. §-a szerinti határon átnyúló
könyvviteli szolgáltatás végzésére irányuló szándékát bejelenti, és a bejelentése alapján a hatóság
nyilvántartásba veszi, adatainak módosítását bejelenti, illetve a nyilvántartásból való törlését kéri,
ac)
szervezetre, amely a könyvviteli szolgáltatást végzők továbbképzésének szervezésére és
lebonyolítására irányuló akkreditációs eljárás lefolytatását, valamint továbbképzési programjának
kreditpont-minősítését kérelmezi,
ad)
szakmai kiadványok kiadására jogosult szervezetre, amely kérelmezi szakmai kiadványa
kreditpontértékének megállapítását,
ae)
a könyvviteli szolgáltatást végzők kreditrendszerű továbbképzéséhez kapcsolódóan szakmai
szervezeti minősítési eljárást kezdeményező szervezetekre;
b)
arra az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételéről és továbbképzéséről
szóló 263/2018. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Anyr.) szerinti
ba)
természetes személyre, aki adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenység
végzésére vonatkozó bejelentést tesz, a nyilvántartásban szereplő adatainak módosítását,
az igazolványának pótlását, cseréjét, valamint a nyilvántartásból való törlését kérelmezi,
bb)
természetes személyre, aki az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (a továbbiakban: Art.)
250. §-a szerint határon átnyúló adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői tevékenység
végzésére vonatkozó bejelentést tesz, valamint
bc)
továbbképző szervezetre, amely az adótanácsadói, adószakértői vagy okleveles adószakértői
tevékenységet végzők nyilvántartásában szereplő személyek továbbképzési programjainak
szervezésére és lebonyolítására vonatkozó kreditpont-minősítési eljárást kezdeményez a hatóságnál.

2. A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételével és továbbképzésével összefüggő
eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
2. §

(1) A Knyr. 5. § (2) bekezdése szerinti engedélyezési eljárás díja 9 000 forint, a Knyr. 5. § (10) és (11) bekezdése, valamint
6. § (3) bekezdése szerinti új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosítás (ideértve a nyilvántartásban
szereplő szakterület kiegészítését, törlését is) díja 3 000 forint. Amennyiben az adatmódosítás új igazolvány kiadását
nem vonja maga után, a Knyr. 5. § (6) és (9) bekezdése szerinti, a nyilvántartásban szereplő adat vagy adatok
módosításának, valamint az engedély visszavonásának és ezzel egyidejűleg a nyilvántartásból való törlésnek a díja
2 000 forint.
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(2) A Knyr. 8/B. § (2) bekezdése szerinti, a határon átnyúló könyvviteli szolgáltatást végző természetes személy bejelentés
alapján történő nyilvántartásba vételének díja 8 000 forint, a Knyr. 8/B. § (6) bekezdése szerinti adatmódosítás,
valamint a nyilvántartásból való törlés díja 2 000 forint.
3. §

(1) A Knyr. 10/A. §-a szerinti, a könyvviteli szolgáltatást végzők szakmai továbbképzésének szervezésére és lebonyolítására
jelentkező szervezet akkreditációs eljárás díja 15 000 forint.
(2) A Knyr. 10/D. § (1) bekezdése, valamint 10/F. § (1) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési eljárás díja 8 000 forint,
amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.
(3) A Knyr. 10/B. § (9) bekezdése szerinti szakmai szervezeti minősítési eljárás díja 4 000 forint.

4. §

(1) A 2. és 3. § szerinti díjakat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni,
amelyet az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák
közötti átutalással kell teljesíteni.
(2) A 2. és 3. § szerinti díjak a számviteli szabályozásért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevételét
képezik.
(3) Ha megállapítható, hogy az ügyfél a 2. és 3. §-ban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett,
a többletet vissza kell téríteni. A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül
intézkedni kell.

3. Az adótanácsadók, adószakértők és okleveles adószakértők nyilvántartásba vételével és
továbbképzésével összefüggő eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj
5. §

(1) Az Art. 248. § (1) bekezdése szerinti adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői tevékenység
megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő eljárás díja 9 000 forint.
(2) Az Anyr. 3. §-a szerinti adótanácsadói, adószakértői és okleveles adószakértői igazolvány pótlásának, cseréjének,
valamint az új igazolvány kiállítását eredményező adatmódosításnak a díja 3 000 forint. Ha az adatmódosítás új
igazolvány kiadását nem vonja maga után, az Anyr. 3. §-a és 4. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartásban szereplő
adatmódosításnak, valamint a nyilvántartásból való törlésnek a díja 2 000 forint.
(3) Az Art. 250. § szerinti bejelentés alapján történő nyilvántartásba vétel díja 8 000 forint, az adatmódosítás, valamint
a nyilvántartásból való törlés díja 2 000 forint.
(4) Az Anyr. 8. § (4) bekezdése szerinti kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző szervezetnek a kreditpontminősítési eljárás díja 8 000 forint, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön kell megfizetni.

6. §

(1) Az 5. § szerinti díjakat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára kell befizetni,
amelyet az e célból rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák
közötti átutalással kell teljesíteni.
(2) Az 5. § szerinti díjak az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevételét képezik.
(3) Ha megállapítható, hogy az ügyfél az 5. §-ban meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet
vissza kell téríteni. A többlet-visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.

4. Az illetékekről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazása
7. §		
A 2. és 3. alcím szerinti díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. §
(2) és (3) bekezdésében, 73. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontjában és 73/A. § (1)–(3) bekezdésében foglaltakat kell
alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

5. Záró rendelkezések
8. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 2–4. §, az 5. § (2)–(4) bekezdése és a 10. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

9. §		
E rendelet rendelkezéseit a hatálybalépést követően indult eljárásokban kell alkalmazni.
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10. §		
Hatályát veszti a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok
módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért
fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM
rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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A pénzügyminiszter 18/2018. (XII. 20.) PM rendelete
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységével összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82/A. § (1) bekezdés c) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4.
sorában meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. és a 4. alcím tekintetében az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 260. § (1) bekezdés e) és g) 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 3. alcím tekintetében a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 78. § (1a) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 18. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
belügyminiszterrel egyetértésben,
az 5. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 2. és 6. 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 6. alcím tekintetében az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 213. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott
felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 64. § (1) bekezdés
1. pontjában foglalt feladatkörömben eljárva
a következőket rendelem el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és
a szolgálati igazolványokról, valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről szóló
44/2013. (X. 8.) NGM rendelet módosítása
1. §

(1) A Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagjainak Öltözködési Szabályzatáról és a szolgálati igazolványokról,
valamint a szolgálati jelvény rendszeresítéséről szóló 44/2013. (X. 8.) NGM rendelet (a továbbiakban: R1.) 2. § r) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában)
„r) vegyesruhás állomány: azok a pénzügyőrök, akik nem tartoznak az egyenruhás, valamint a polgári ruhás állományba,
és szolgálati feladataik során egyenruhát és polgári ruházatot is viselhetnek;”
(2) Az R1. 2. §-a a következő t) ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„t) polgári ruhás állomány: azok a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó központi és területi szerv állományába
tartozó pénzügyőrök, akik a mindennapi szolgálatteljesítést polgári ruházatban látják el.”

2. §		
Az R1. 8. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A pénzügyőr felelős a részére elszámolási kötelezettség mellett kiadott, valamint az általa átvett egyenruházati
termékek és felszerelési tárgyak megőrzéséért, állagmegóvásáért, továbbá az egyenruházat utánpótlására kapott
ellátmány célirányos felhasználásáért.”
3. §		
Az R1. 10. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A polgári ruhás állományba tartozó pénzügyőrök a szolgálati feladataikat polgári öltözetben látják el, eltérő
rendelkezés hiányában nem viselhetnek – átalakított formában sem – olyan egyenruházati eredetű ruházati terméket
és felszerelési tárgyat, amelyből szervezeti hovatartozásukra lehet következtetni.”
4. §		
Az R1. 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szolgálati jelvénnyel és a hozzá tartozó két darab hímzett azonosító számmal minden pénzügyőrt a hivatásos
szolgálati jogviszony létesítésekor kell ellátni. A szolgálati jelvényt és a hímzett azonosító számot – a jelvény számának
a NAV elektronikus személyügyi nyilvántartó rendszerben történő bejegyzését követően – az átvétel igazolása után
kell a pénzügyőr részére kiadni.”
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5. §		
Az R1. 19. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Határozott idejű szolgálati jogviszonyban álló pénzügyőr akkor jogosult az (1) bekezdés szerinti egyenruházati és
utánpótlási ellátmányra, ha a határozott idejű szolgálati jogviszony ideje legalább egy év.”
6. §		
Az R1. 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„20. § (1) A próbaidős pénzügyőr részére a véglegesítésének napjáig csak a próbaidős egyenruházati normában
meghatározott egyenruházati termékek adhatók ki.
(2) A ruházati ellátó egység a szerv vezetőjének írásos előterjesztése alapján adhatja ki a rendszeresen díszelgési
feladatokat ellátó pénzügyőr vagy pénzügyőr zenekar tagja részére a 3. mellékletben meghatározott alapfelszerelési
normát, valamint a próbaidős pénzügyőr szakmai feladata ellátásához szükséges további egyenruházati termékeket.
Az így kiadott egyenruházati termékek az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány részét képezik.”
7. §		
Az R1. 14. alcím címe helyébe a következő cím lép:

„14. Az egyenruházati ellátmány elszámolásának rendje”
8. §

(1) Az R1. 23. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a szolgálati jogviszony az (1) bekezdés szerint szűnik meg, az alapfelszerelési egyenruházati ellátmány
elszámolásakor az alapellátmány részét képező új, bontatlan csomagolású és még rendszerben lévő egyenruházati
termék visszavehető, amelynek értékével a tartozás csökkenthető. A kihordási időn belül visszaszolgáltatott
egyenruházati termékek értéke csak a tartozás csökkenthetősége érdekében vehető figyelembe, járandóságként
nem írható elő.”
(2) Az R1. 23. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az (1) bekezdés szerinti térítési kötelezettség alól az állami adó- és vámhatóság vezetője méltányosságból részben
vagy egészben felmentést adhat, kivéve, ha a szolgálati jogviszony a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos
állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 80. § (1) bekezdés
f )–g) pontja, 82. § (1) bekezdés a) és c) pontja, vagy a 86. § (2) bekezdés b) pontja alapján szűnik meg.”

9. §		
Az R1. 24. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Nem jár egyenruházati utánpótlási ellátmány:
a) a három hónapot meghaladó illetmény nélküli szabadság időtartamára, a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló
2010. évi CXXII. törvény 32/U. § (1) bekezdésében és a 32/V. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt eseteket kivéve,
b) állásból való felfüggesztés, valamint az előzetes letartóztatásba helyezés, a lakhelyelhagyási tilalom vagy ideiglenes
kényszergyógykezelés alatt, továbbá a szabadságvesztés büntetését katonai fogházban töltött időtartamára, annak
első napjától kezdődően, valamint a szolgálati viszony Hszt. 73.§ (1) bekezdése, 74. § (1) bekezdése, valamint 75. §-a
szerinti szünetelése idejére,
c) nyugdíj előtti rendelkezési állomány időtartamára, a Hszt. 78. § (2) bekezdés a) pontban foglalt eset kivételével.”
10. §		
Az R1. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a szolgálati jogviszony elhalálozás következtében szűnik meg, akkor az elhunyt örököseit megilleti
– az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – az időarányos egyenruházati utánpótlási ellátmány, illetve az elhunyt
örököseitől nem követelhető vissza a már kifizetett egyenruházati utánpótlási ellátmány, ez esetben a NAV viseli
a számlával le nem fedett összeg adó- és járulékterheit.”
11. §

(1) Az R1. 3. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) Az R1. 4. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) Az R1. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

12. §		
Az R1.
a)
b)
c)
d)
e)

2. § s) pontjában a „díszöltözet.” szövegrész helyébe a „díszöltözet;” szöveg,
6. § (2) bekezdés c) pontjában a „fém névkitűző” szövegrész helyébe a „névkitűző” szöveg,
9. § (2) bekezdésében a „szerv vezetőjének a” szövegrész helyébe a „közvetlen vezető” szöveg,
9. § (5) bekezdésében a „váltak” szövegrész helyébe a „vált” szöveg,
19. § (1) bekezdésében az „egyenruhás és a vegyesruhás” szövegrész helyébe az „egyenruhás, a polgári ruhás és
a vegyesruhás” szöveg,
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24. § (3) bekezdésében a „116. §” szövegrész helyébe a „175. §” szöveg,
1. mellékletében a „szolgálati kesztyű téli,” szövegrész helyébe a „szolgálati kesztyű,” szöveg,
1. mellékletében a „gyakorló kabát,” szövegrész helyébe a „gyakorló télikabát,” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat 3. sorában a „Gyakorló pantalló nyári” szövegrész helyébe a „Szolgálati/
gyakorló pantalló nyári” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat 4. sorában a „Gyakorló pantalló téli” szövegrész helyébe a „Szolgálati/gyakorló
pantalló téli” szöveg,
2. mellékletében foglalt táblázat 8. sorában a „Téli sapka szerelvényezve” szövegrész helyébe a „Téli sapka”
szöveg,
3. melléklet 2. pontjában foglalt táblázat 5. sorában a „Szolgálati pantalló/szoknya téli kivitelben” szövegrész
helyébe a „Szolgálati pantalló téli kivitelben” szöveg,
5. melléklet 7. pontjában a „kör” szövegrészek helyébe az „ovális” szöveg,
5. melléklet 18. pont 18.1. alpontjában az „arannyal” szövegrész helyébe az „arannyal vagy ezüsttel” szöveg

13. §		
Hatályát veszti az R1.
a)
2. § k) pontjában a „központi” szövegrész,
b)
6. § (2) bekezdés d) pontja,
c)
28. §-a,
d)
5. melléklet 12. pontja.

2. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosítása
14. §		
A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek forgalmazásáról,
használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról
szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet (a továbbiakban: R2.) 78/C. §-ban a „2018. december 31-éig” szövegrész helyébe
a „2019. december 31-éig” szöveg lép.
15. §		
Hatályát veszti a R2. 3. melléklet C) Forgalmi gyűjtők, tranzakció típusok, tranzakció gyűjtők, számlálók, funkciók alcím
1. pont 1.2. alpontja.

3. A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső
személyek meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet módosítása
16. §		
A nemzetgazdasági miniszter feladat- és hatáskörét érintően a nemzetbiztonsági ellenőrzés alá eső személyek
meghatározásáról szóló 12/2015. (IV. 10.) NGM rendelet
a)
1. melléklet C) rész 5. pont 5.7 alpontjában a „jogi szakreferens,” szövegrész helyébe a „valamennyi
foglalkoztatott,” szöveg,
b)
1. melléklet C) rész 5. pont 5.8 alpontjában az „a belső ellenőr” szövegrész helyébe az „a kiemelt belső ellenőr”
szöveg,
c)
1. melléklet C) rész 5. pont 5.11. alpontjában az „a Központi Irányítás azon foglalkoztatottja, aki munkaköri
leírása” szövegrész helyébe az „a munkaköri leírásuk” szöveg, a „módszertanok, módszerek kidolgozásában
közreműködik,” szövegrész helyébe az „feladatokat ellátó foglalkoztatottak,” szöveg
lép.
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4. A pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok
adóhatóság felé történő szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló
9/2016. (III. 25.) NGM rendelet módosítása
17. §		
Nem lép hatályba a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet
a)
36. § d) pontja és
b)
4. melléklete.
18. §		
Hatályát veszti a pénztárgépek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek
forgalmazásáról, használatáról és szervizeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő
szolgáltatásáról szóló 48/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról szóló 9/2016. (III. 25.) NGM rendelet.

5. Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet
módosítása
19. §

(1) Az uniós vámjog végrehajtásának részletes szabályairól szóló 11/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: R3.)
13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az INF 4 adatlap kiadására irányuló kérelem az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet egyes rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról
szóló, 2015. november 24-i 2015/2447/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: VA) 22-02. számú melléklete szerinti
formanyomtatványon papír alapon is benyújtható.”
(2) Az R3. 13. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az INF 4 adatlap kiadására irányuló kérelem elektronikus benyújtása esetén a kérelem tartalmazza a 952/2013/EU
európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó részletes szabályok
tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban: FJA)
22-02. számú mellékletében meghatározott adatokat.”

20. §		
Az R3. 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. § A regisztrált exportőrként való nyilvántartásba vétel iránti kérelem papír alapon, a VA 22-06A. számú
mellékletében meghatározott formai követelményeknek megfelelően is benyújtható.”
21. §		
Az R3. 25. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Az Európai Unió által kötött megállapodásokban, valamint a VA 22–10. számú mellékletében meghatározott EUR.
1 szállítási bizonyítvány első példánya a rendeltetési országban az áru származásának igazolására szolgál. Az okmányt,
annak hitelesítését követően, az exportőr ország vámszerve adja ki a vámeljárás jogosultja részére. Az importőr
ország vámhatósága a vámeljárás során ezt a példányt bevonja. A második példány, a „Szállítási Bizonyítvány
iránti kérelem”, a hitelesítést végző illetékes vámhivatalnál marad. A „Szállítási Bizonyítvány iránti kérelem exportőr
példánya” megnevezésű harmadik példányt a vámhatóság az exportőr kérelmére záradékolja. A záradékolt példány
a vámhatóság előtt igazolásul nem használható. A negyedik, „Fordítási Példány” megnevezésű példányt az okmány
idegen nyelvű kiállítása esetén a hitelesítést végző vámszerv bevonja.
(2) A preferenciális megállapodásokban meghatározott EUR-MED szállítási bizonyítvány példányainak rendeltetése
megegyezik az (1) bekezdésben foglaltakkal.”
22. §		
Az R3. 2. §-ában az „az 1. mellékletben foglaltak szerint.” szövegrész helyébe az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
honlapján található formanyomtatvány felhasználásával.” szöveg lép.
23. §		
Hatályát veszti az R3. 23. § (7) bekezdése és az R3. 1. melléklete.
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6. A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló
12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet módosítása
24. §		
A vámmentes vámeljárás végrehajtásának részletes szabályairól szóló 12/2016. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban:
R4.) 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló kormányrendeletben kijelölt vámszerv
(a továbbiakban: engedélyező vámszerv) kérelemre vámmentes vámeljárás kérelmezésére jogosító engedélyt adhat ki]
„b) a vámmentességi rendelet
ba) XI. fejezet 44. cikk (2) bekezdés b) pontjában és 45. cikkében,
bb) XI. fejezet 51. cikk (2) bekezdés a) pontjában,
bc) XII. fejezet 53. cikk (2) bekezdés b) pontjában,
bd) XIII. fejezet 54–55. cikkeiben, a XIV. fejezet 57. cikk (1) bekezdésében,
be) XV. fejezet 59. cikkében,
bf ) XVII. fejezet 61., 67. cikk (1) bekezdés b) pontjában, a 68. cikk (1) bekezdés b) pontjában, 74. cikkében,
bg) XIX. fejezet 82. cikk c) pontjában és
bh) XXIX. fejezet 112. cikkében
foglaltak alapján, azoknak az intézményeknek, szervezeteknek, valamint laboratóriumoknak, amelyek a tevékenységi
körük, illetve feladataik ellátásához szükséges, meghatározott módon történő felhasználásra szánt árukat hoznak be,
és a vámmentességi rendeletben, és annak végrehajtási rendeleteiben meghatározott feltételeket teljesítik,”
25. §		
Az R4. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Vissza kell vonni a vámmentes vámeljárásra jogosító engedélyt, ha
a) a kérelmező az engedély kiadásától számítva két éven belül az engedélyben megadott jogcímen nem kezdeményez
vámmentes vámkezelést,
b) a kérelmező az engedélyben megadott jogcímen kezdeményezett utolsó vámmentes vámkezelést követő két éven
belül az engedélyben megadott jogcímen nem kezdeményez vámmentes vámkezelést,
c) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy
d) az engedélyben előírt kötelezettségeit az engedélyes megszegi.”

7. Záró rendelkezések
26. §

(1)
(2)
(3)
(4)

27. §

(1) Az 5. alcím
a)
a 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletnek az Uniós Vámkódex egyes rendelkezéseire vonatkozó
részletes szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2015. július 28-i 2015/2446/EU bizottsági
rendelet,
b)
az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet egyes
rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról szóló, 2015. november 24-i
2015/2447/EU bizottsági rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
(2) A 6. alcím a vámmentességek közösségi rendszerének létrehozásáról szóló, 2009. november 16-i 1186/2009/EK
tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Ez a rendelet – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. december 30-án lép hatályba.
Az 1–13. §, a 16. §, a 19–25. §, a 27. §, valamint az 1–3. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.
A 18. § 2019. január 2-án lép hatályba.
Ez a rendelet 2019. február 4-én hatályát veszti.

		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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1. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez
A R1. 3. melléklet 1. alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. Alapfelszerelési egyenruházati ellátmány
(Férfi-női)
A

B

C

D

E

F

G

Egyenruhás, vegyesruhás állomány tagja
Pénzügyőr, aki nem
lát el rendszeresen
díszelgési feladatokat, és
nem tagja a Pénzügyőr
Zenekarnak

Rendszeresen
díszelgési
feladatokat ellátó
pénzügyőr

Pénzügyőr
Zenekar tagja

db

1

2

1

1

Társasági zubbony
szerelvényezve

db

1

2

1

1

3.

Társasági pantalló/
szoknya

db

1

2

2

1

4.

Társasági ing/blúz

db

1

2

2

1

5.

Társasági nyakkendő

db

1

2

1

1

6.

Társasági cipő

pár

1

2

2

1

7.

Társasági tányérsapka/
kalap szerelvényezve

db

1

2

1

1

8.

Társasági deréköv

db

1

1

1

1
1

Sorszám

Termék megnevezése

Mennyiségi
egység

1.

Társasági felöltő
szerelvényezve

2.

Polgári ruhás
állomány tagja

9.

Társasági bőrkesztyű

pár

1

1

1

10.

Szolgálati télikabát

db

1

1

1

11.

Szolgálati pulóver

db

1

1

1

12.

Szolgálati dzseki

db

1

1

1

13.

Széldzseki

db

1

1

1

14.

Szolgálati/gyakorló
pantalló/ téli
kivitelben

db

1

1

1

15.

Szolgálati/gyakorló
pantalló/szoknya*
nyári kivitelben

db

2

2

2

16.

Szolgálati rövid ujjú
ing/blúz

db

3

3

1

17.

Szolgálati póló

db

1

1

1

18.

Szolgálati sapka/kalap
szerelvényezve

db

1

1

1

19.

Szolgálati nyakkendő

db

1

1

1

20.

Boka zokni

pár

3

6

4

21.

Azonosítószám

db

2

2

2

2

22.

Névkitűző

db

1

1

1

1

23.

Gyakorló póló

db

1

1

1

24.

Thermo alsó és felső

db

1

1

1

* A pénzügyőr hölgyek esetében a 15. sorban feltűntetett 2 db-os normán belül a felvétel idején egyénileg meghatározható a szoknya és a pantalló
aránya. Külön intézkedés hiányában 1 db szolgálati pantalló nyári kivitelben és 1 db szolgálati szoknya kerül kiadásra.”
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2. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez
Az R1. 4. melléklet I. rész 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Egyetemi váll-lap általános leírása
A 95 mm hosszú, 40 mm széles mindkét végén egyenes váll-lap körbehajtott zöld színű anyagból, alja közepén varrott
bújtatós kialakítással és tépőzárral készül. Az évfolyamnak megfelelően sárga színű „V” alakú paszomány és hosszanti
irányba középre paszomány csík van elhelyezve. A hosszanti paszomány csík „V” formájú paszomány csúcsából
kiindulva a zöld színű anyagra van hímezve.
Körben a széleken élben 2 mm-es, a sárga színű szállal készített szélhímzéssel.
I. Évfolyam 1db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
II. Évfolyam 2db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
III. Évfolyam 3db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.
IV. Évfolyam 4 db „V” formájú paszomány és a hosszanti középvonalú paszomány csík.”

3. melléklet a 18/2018. (XII. 20.) PM rendelethez
Az R1. 5. melléklet 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„11. Névkitűző
Nikkel fém alapra ragasztással rögzített fehér műanyag lap fekete felszínébe nyomtatott nagybetűvel vésett a kitűző
viselőjének a neve, amely az eljárás folytán fehéren mutatkozik. Kitűző mérete: 80 x 14 mm, betű típusa: „BODONI
ANTIQUA”, betű nagyság: 4 mm. A fém alap hátoldalán a kitűző felhelyezésére szolgáló tüskék 2 db középen egymástól
50 mm-es távolságra helyezkednek el. Rögzítése 2 db pillangós patenttal történik.”
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A Kormány 1741/2018. (XII. 20.) Korm. határozata
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok
kinevezéséről és visszahívásáról
1. A Kormány
a)
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
Kormányzótanácsában a Magyarországot képviselő kormányzóvá a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
felelős minisztert jelöli ki,
b)
felhatalmazza a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért felelős minisztert, hogy
ba)
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank, valamint az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank
Kormányzótanácsában a Magyarországot képviselő helyettes kormányzót, továbbá
bb)
a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökség Kormányzótanácsában a Magyarországot képviselő
kormányzót és helyettes kormányzót
kinevezze és visszahívja,
c)
felhívja a külpolitikáért felelős minisztert, hogy szükség esetén az a) és b) alpontban foglaltak szerinti
kinevezésekről és visszahívásokról az érintett nemzetközi pénzügyi intézményeket tájékoztassa.
2. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
3. A Kormány visszavonja
a)
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó felmentéséről és
új kormányzók kinevezéséről szóló 2214/2002. (VII. 24.) Korm. határozatot,
b)
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzók és helyettes
kormányzók felmentéséről és új kormányzók és helyettes kormányzók kinevezéséről szóló 2047/2004. (III. 4.)
Korm. határozatot,
c)
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és
helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről szóló
2285/2004. (XI. 13.) Korm. határozatot,
d)
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és helyettes
kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről szóló 2135/2005. (VII.
8.) Korm. határozatot,
e)
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és
helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről szóló
2208/2006. (XI. 30.) Korm. határozatot,
f)
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzó és
helyettes kormányzó felmentéséről, valamint új kormányzó és helyettes kormányzó kinevezéséről szóló
2040/2008. (III. 29.) Korm. határozatot,
g)
a Nemzetközi Beruházásbiztosítási Ügynökségnél a Magyar Köztársaságot képviselő kormányzótanácsi tagok
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről szóló 1089/2011. (IV. 13.) Korm. határozatot,
h)
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tagok
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tagok kinevezéséről szóló 1183/2013. (IV. 5.) Korm. határozat
1. pont b) és c) alpontját,
i)
az egyes nemzetközi pénzügyi intézményeknél a Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag
felmentéséről, valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről szóló 1197/2014. (IV. 1.) Korm. határozatot és
j)
a Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Banknál Magyarországot képviselő kormányzótanácsi tag felmentéséről,
valamint új kormányzótanácsi tag kinevezéséről szóló 1796/2015. (XI. 10.) Korm. határozatot.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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2018. évi CXXVI. törvény
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról*
1. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása
1. §		
Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 32. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(A belföldön kiállított magánokirat bejegyzés alapjául csak akkor szolgálhat, ha kitűnik belőle a keltezés helye és ideje,
továbbá, ha)
„b) két, az okiraton névvel és lakcímmel – vagy a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi
CCXXXVII. törvény 6. § (1) bekezdés 108a. pontja szerinti esetben névvel és a munkáltató címével (székhelyével,
telephelyével, fióktelepével), valamint a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány típusával és számával –
megnevezett tanú aláírásával igazolja, hogy a nyilatkozattevő a nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy aláírását
előttük saját kezű aláírásának ismerte el, vagy”

2. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása
2. §		
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E törvény hatálya kiterjed
a) az STS értékpapírosításnak, illetve szintetikus értékpapírosításnak nem minősülő értékpapírosításra, valamint
b) a KCGE-re, az értékpapírosítást kezdeményezőre, a szponzorra, az intézményi befektetőre és az eredeti hitelezőre.”
3. §

(1) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 36a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„36a. eredeti hitelező: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 20. pontjában meghatározott
fogalom,”
(2) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 44a. és 44b. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„44a. értékpapírosítás: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott
fogalom,
44b. értékpapírosítást kezdeményező: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 3. pontjában
meghatározott fogalom,”
(3) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 86a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„86a. különleges célú gazdasági egység (KCGE): az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk
2. pontjában meghatározott fogalom,”
(4) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 113a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„113a. STS értékpapírosítás: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján egyszerű, átlátható és
egységesített értékpapírosításnak minősülő értékpapírosítás,”
(5) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 118. ponttal egészül ki, és a bekezdés 119. pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„118. szintetikus értékpapírosítás: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 10. pontjában
meghatározott fogalom,
119. szponzor: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 5. pontjában meghatározott fogalom,”
(6) A Tpt. 5. § (1) bekezdése a következő 130a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„130a. ügyletrészsorozat: az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 6. pontjában meghatározott
fogalom,”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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4. §		
A Tpt. 21. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Tájékoztató és hirdetmény közzététele helyett a 3. számú melléklet szerinti tartalommal kell minimum
tájékoztatót készíteni olyan értékpapír nyilvános forgalomba hozatala esetén, amelynek ajánlattételi ellenértéke
tizenkét hónapon belül európai uniós szinten egymillió eurónál vagy annak megfelelő összegnél kisebb.
(1b) A kibocsátó, illetve az ajánlattevő az (1a) bekezdés szerinti minimum tájékoztatót a Felügyelet jóváhagyását
követően észszerű időn belül elérhetővé teszi a kibocsátó, illetve az ajánlattevő honlapján.”
5. §		
A Tpt. 34. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A tájékoztató teljes szövegét az (1)–(2) bekezdésben meghatározott időpontban]
„c) a Felügyeletnek elektronikus úton be kell jelenteni a 391. § (1) bekezdés 10–17. pontjában meghatározott
– a tájékoztató tartalmával megegyező – adatokkal.”
6. §		
A Tpt. 199. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A bennfentes kereskedelemre és piacbefolyásolásra az 596/2014/EU rendeletben nem szabályozott kérdésekben
e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.”
7. §		
A Tpt. 213. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) E fejezet vonatkozásában befektetőnek minősül a Bszt. 4. § (2) bekezdés 66. pontja szerinti ügyfél is.”
8. §		
A Tpt. 215. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:
(Az Alap által nyújtott biztosítás nem terjed ki)
„m) az Alap tagjának könyvvizsgálója”
(követelésére, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek követeléseire.)
9. §		
A Tpt. 216. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A (3) bekezdéstől eltérően, amennyiben a kifizetést végző szervezet neve tizenöt napon belül nem áll az Alap
rendelkezésére, akkor azt az Alap a rendelkezésre állást követő három napon belül kiegészítő közleményben
közzéteszi.”
10. §		
A Tpt. NYOLCADIK RÉSZÉNEK helyébe a következő rész lép:

„NYOLCADIK RÉSZ
ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSRA VONATKOZÓ KÜLÖNÖS SZABÁLYOK
XXV. FEJEZET
A KCGE-RE VONATKOZÓ SZABÁLYOK
229. § (1) A KCGE az értékpapírosítási tevékenységet csak kizárólagos tevékenységként végezheti. A KCGE csak
részvénytársaság, korlátolt felelősségű társaság vagy az Európai Unió másik tagállamában székhellyel rendelkező jogi
személyiséggel rendelkező gazdálkodó szervezet fióktelepe lehet. A KCGE nem folytathat olyan tevékenységet és nem
vállalhat olyan kötelezettséget, amely az értékpapírosítási tevékenységével összefüggő kötelezettségein túli, egyéb
kötelezettségvállalást jelent. A KCGE nem terhelheti meg a kibocsátás fedezetéül szolgáló követelést. A KCGE nem
lehet a Ptk. Harmadik könyvében szabályozott vállalatcsoport tagja.
(2) A KCGE az értékpapírosítási tevékenység végzését a Felügyeletnek történő bejelentést követően kezdheti meg.
(3) A KCGE más vállalkozásban részesedéssel nem rendelkezhet, továbbá nem szerezhet meg más KCGE által
kibocsátott értékpapírt.
(4) A KCGE-nek működése során az értékpapírosítást kezdeményezőtől való függetlenségét és befolyásmentességét
folyamatosan biztosítania kell.
(5) A KCGE eszközeinek tíz százaléka erejéig vehet fel hitelt.
(6) Nem lehet a KCGE vezető tisztségviselője
a) az értékpapírosítást kezdeményező munkavállalója vagy volt munkavállalója, e jogviszonyának megszűnésétől
számított öt évig;
b) az a személy, aki az értékpapírosítást kezdeményező vagy annak vezető tisztségviselői számára és javára ellenérték
fejében megbízási jogviszony alapján tevékenységet folytat;
c) a KCGE tagjának vagy részvényesének alapítója vagy az alapító olyan tulajdonosa, aki közvetve vagy közvetlenül
a leadható szavazatok legalább harminc százalékát birtokolja, vagy ilyen személynek közeli hozzátartozója vagy
élettársa;
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d) a KCGE könyvvizsgálója vagy a könyvvizsgáló társaság tagja, illetve alkalmazottja e jogviszony megszűnésétől
számított három évig.
230. § (1) A KCGE nevében és hivatalos dokumentumain szerepelnie kell az „értékpapírosításban közreműködő”
kifejezésnek.
(2) A KCGE köteles évente közzétenni honlapján a mögöttes eszközállomány teljesítésének alakulására vonatkozó
adatokat.

XXVI. FEJEZET
EGYES ÉRTÉKPAPÍROSÍTÁSOK ÁLTALÁNOS SZABÁLYAI
231. § (1) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke 1. pontjában meghatározott
értékpapírosításra az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) E fejezet rendelkezéseit az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikke 1. pontjában
meghatározott olyan értékpapírosításra kell alkalmazni, amely nem minősül STS értékpapírosításnak, illetve
szintetikus értékpapírosításnak.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott értékpapírosításra az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet
rendelkezéseit az e törvényben foglaltakkal együtt kell alkalmazni.
(4) E fejezet rendelkezéseinek alkalmazása során intézményi befektető alatt az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontjában meghatározott fogalmat kell érteni.
232. § (1) Nem ruházható át értékpapírosítás keretében
a) az érvénytelen vagy hatálytalan szerződésen alapuló követelés,
b) olyan szerződésen alapuló követelés, amely érvénytelenségének vagy hatálytalanságának megállapítása iránt per
van folyamatban,
c) az a követelés, amelynek átruházását jogszabály tiltja,
d) a nem jogügyleten alapuló követelés, továbbá
e) minden egyéb olyan követelés, amellyel kapcsolatban a Ptk. hatálybalépését megelőzően a felek a követelés
átruházását írásban kizárták.
(2) Kizárólag olyan követelés ruházható át értékpapírosítás keretében, amely az átruházáskor az értékpapírosításon
kívül – sem részben, sem egészben – nem szolgál más követelés biztosítékaként.
(3) Az értékpapírosítás keretében a követelések a KCGE vagyonába kerülnek át a követelés átruházását keletkeztető
szerződésben meghatározott időpontban.

A KCGE elleni fizetésképtelenségi eljárások, valamint a KCGE jogutód nélküli megszüntetésének
sajátos szabályai
233. § A KCGE felszámolása során a Cstv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
234. § A KCGE által megszerzett eszközök a kötelezett fizetésképtelensége esetén sem vonhatók a felszámolási
vagyon, illetve a csődvagyon körébe a kötelezett és annak hitelezői által.
235. § (1) A KCGE által létrehozott egyik ügyletrészsorozat nemteljesítése esetén ezen sorozat befektetője a felszámolási
eljárás keretében nem igényelheti követelése kielégítését a KCGE által létrehozott másik ügyletrészsorozatban
lévő követeléssel szemben, valamint nem kezdeményezhet végrehajtási eljárást a KCGE által létrehozott másik
ügyletrészsorozatban lévő követeléssel szemben.
(2) Az egymástól elkülönítetten értékpapírosított követeléscsoportokat egymástól függetlenül kell bevonni
a felszámolási vagyonba.
(3) Valamely követeléscsoport felszámolásba történő bevonása nem eredményezheti az ugyanazon KCGE-hez tartozó
többi követeléscsoport felszámolásba való bevonását. A felszámolásba bevont követeléscsoport hitelezői kizárólag
az adott, felszámolásba bevont követeléscsoport tekintetében kereshetnek kielégítést.
(4) Az egymástól elkülönítetten értékpapírosított és a felszámolásba egymástól függetlenül bevont
követeléscsoportokat a KCGE felszámolásakor a Cstv. 57. § (1) bekezdés e) pontját követő és az f ) pontját megelőző
kielégítési csoportba szükséges sorolni azzal, hogy e követelések a követelések arányában kerülnek kielégítésre.
236. § (1) A felszámoló teljes körű kifizetési tilalmat rendel el, ha a felszámolási vagyon jogszerű, a hitelezők és
az ügyfelek érdekeinek megfelelő kezelését nem ítéli biztosítottnak.
(2) A felszámolási eljárás során a felszámoló dönthet a KCGE szerződéses kötelezettségei állományának egyben,
ellenérték fejében történő átruházásáról.
237. § (1) A KCGE végelszámolására a Ctv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A KCGE által kibocsátott értékpapírokon alapuló követelések teljes kielégítését megelőzően a KCGE végelszámolása
nem kezdeményezhető.
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(3) Az egymástól elkülönítetten értékpapírosított követeléscsoportokat egymástól függetlenül kell bevonni a KCGE
végelszámolásába. Egy adott követeléscsoport hitelezői kizárólag az adott követeléscsoport tekintetében kereshetnek
kielégítést.
(4) A KCGE végelszámolása során a Ctv. 105. §-a nem alkalmazható.
238. § (1) A KCGE kényszertörlésére a Ctv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A KCGE tekintetében nincs helye kényszertörlési eljárásnak a Ctv. 116. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott esetekben.”
11. §		
A Tpt. 391. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet nyilvántartásba veszi a következő adatokat és az azokban bekövetkezett változásokat:
1. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár neve, székhelye;
2. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár alapításának időpontja;
3. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár tevékenységi köre;
4. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár jegyzett tőkéjének mértéke;
5. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár tulajdonszerzés szempontjából engedély- vagy
bejelentésköteles tulajdonosainak családi és utóneve, születési helye és ideje, anyja neve (a továbbiakban együtt:
természetes személyazonosító adatai), lakcíme, illetve cégneve; székhelye; más társaságban lévő részesedésének
mértéke;
6. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár vezető állású személyeinek természetes személyazonosító
adatai, lakcíme;
7. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár tevékenysége megkezdésének időpontja;
8. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár tulajdonában álló vállalkozások neve, székhelye, tevékenysége;
9. a tőzsde, a központi szerződő fél és a központi értéktár fióktelepe létesítésének időpontja és helye;
10. a kibocsátó neve, székhelye;
11. a kibocsátó alapításának időpontja;
12. a kibocsátó jegyzett tőkéjének nagysága;
13. a kibocsátó vezető állású személyeinek természetes személyazonosító adatai, lakcíme, a kibocsátóban fennálló
részesedésük (ideértve a részesedés megszerzésére vonatkozó opciót és egyéb jogokat is) mértéke;
14. a kibocsátó tulajdonosainak természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye), más társaságban
lévő részesedésének mértéke;
15. a forgalomba hozatal adatai;
16. a bennfentes személyek természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye);
17. a kibocsátó könyvvizsgálójának természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye);
18. az engedélyezett tájékoztató;
19. a közzétételre kötelezett által megjelölt közzétételi hely;
20. a KCGE cégneve, székhelye;
21. a KCGE vezető állású személyeinek természetes személyazonosító adatai, lakcíme;
22. a KCGE tulajdonosainak természetes személyazonosító adatai (cégneve), lakcíme (székhelye), más társaságban
lévő részesedésének mértéke.”
12. §		
A Tpt. 400. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(2) Az 596/2014/EU rendelet megsértése esetén a Felügyelet
a) megállapítja a jogsértés tényét, és megtiltja a jogsértésért felelős személy számára a jogsértő magatartás folytatását
és megismétlését,
b) kötelez a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség összegének ellentételezésére, ha
az összegszerűen meghatározható,
c) nyilvános figyelmeztetést alkalmaz, amelyben megnevezi a jogsértésért felelős személyt és a jogsértés jellegét,
d) visszavonja vagy felfüggeszti a befektetési vállalkozás befektetési szolgáltatás végzésére, kiegészítő szolgáltatás
nyújtására jogosító engedélyét,
e) ideiglenesen eltiltja befektetési vállalkozás vezetői feladatainak ellátásától, illetve a sajátszámlás kereskedéstől
a befektetési vállalkozás vezető testülete bármely olyan tagját vagy bármely olyan természetes személyt, akinek
a jogsértésért való felelősségét megállapították,
f ) véglegesen eltiltja befektetési vállalkozás vezetői feladatainak ellátásától a befektetési vállalkozás vezető testülete
bármely olyan tagját vagy bármely olyan természetes személyt, akinek az 596/2014/EU rendelet 14. és 15. cikkében
foglalt jogsértések többszöri elkövetéséért való felelősségét megállapították.”
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13. §		
A Tpt. 405. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az 596/2014/EU rendelet megsértése esetén a bírság mértéke
a) természetes személy esetében
aa) az 596/2014/EU rendelet 14. és 15. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint,
ab) az 596/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint,
ac) az 596/2014/EU rendelet 18., 19. és 20. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint;
b) vállalkozás esetében
ba) az 596/2014/EU rendelet 14. és 15. cikkének megsértése esetén legfeljebb 4 667 550 000 forint vagy a döntéshozó
szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 15%-a azzal, hogy ha a vállalkozás anyavállalat
vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére
kötelezett, akkor a figyelembe veendő éves árbevétel a legutolsó, az anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott
konszolidált beszámoló szerinti éves árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel,
bb) az 596/2014/EU rendelet 16. és 17. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint vagy a döntéshozó
szerv által legutoljára jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 2%-a, azzal, hogy ha a vállalkozás anyavállalat
vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik a számviteli jogszabályok alapján konszolidált beszámoló készítésére
kötelezett, akkor a figyelembe veendő éves árbevétel a legutolsó, az anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott
konszolidált beszámoló szerinti éves árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel,
bc) az 596/2014/EU rendelet 18., 19. és 20. cikkének megsértése esetén legfeljebb 2 000 000 000 forint.
(4) Az 596/2014/EU rendelet megsértése esetén a bírság mértéke a jogsértésből származó nyereség vagy az amiatt
elkerült veszteség legfeljebb háromszorosa, ha a veszteség összegszerűen meghatározható.”
14. §

(1) A Tpt. az 1. melléklet szerinti 3. számú melléklettel egészül ki.
(2) A Tpt. 25. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

15. §		
A Tpt. 215. § (2) bekezdésében az „Az (1) bekezdés k)–l) pontjában” szövegrész helyébe az „Az (1) bekezdés
k)–m) pontjában” szöveg lép.
16. §		
Hatályát veszti a Tpt.
a)
21. § (2) bekezdés c) pontja,
b)
215. § (1) bekezdés c) pontja,
c)
215. § (1) bekezdés k) pontjában a „továbbá” szövegrész.

3. A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló
2003. évi XXIII. törvény módosítása
17. §

(1) A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003. évi XXIII. törvény
(a továbbiakban: Tvt.) 2. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„g) központi szerződő fél: a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában meghatározott
fogalom;”
(2) A Tvt. 2. § (1) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„j) résztvevő: az intézmény, a központi szerződő fél, a központi szerződő fél klíringtagja, a teljesítő fél, az elszámoló fél,
valamint a rendszerüzemeltető;”

4. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása
18. §		
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 1. § (2) bekezdése
a következő e)–g) ponttal egészül ki:
(E törvény hatálya nem terjed ki:)
„e) a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
törvényben szabályozott befektetési alapkezelési tevékenységre,
f ) a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben szabályozott pénzügyi szolgáltatási, kiegészítő
pénzügyi szolgáltatási és bankképviseleti tevékenységre, önkéntes intézményvédelemre, valamint betétbiztosításra,
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g) a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló törvény szerinti befektetési szolgáltatási tevékenységre, befektetési szolgáltatási tevékenységet
kiegészítő szolgáltatásra.”
19. §

(1) Az Fnyt. 2. § 13. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„13. foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás: olyan ellátások, amelyeket a nyugdíjba vonulás elérésére vagy annak várható
elérésére való hivatkozással, vagy – amennyiben az említettek kiegészítésére szolgálnak, és kiegészítő jelleggel
biztosítják – halál, rokkantság vagy munkaviszony megszűnése esetén történő kifizetés formájában, illetve betegség,
nélkülözés vagy halál esetén támogatásra szánt kifizetések vagy szolgáltatások formájában folyósítanak azzal, hogy
nyugdíjszolgáltatás lehet az egyösszegű nyugdíjszolgáltatás, a határozott idejű járadékszolgáltatás, az életjáradék
szolgáltatás és ezek kombinációja;”
(2) Az Fnyt. 2. § 15. és 16. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(E törvény alkalmazásában)
„15. határon átnyúló tevékenység: olyan nyugdíjkonstrukció működtetése, amelyre a csatlakozó foglalkoztató, illetve
a tagok és az ellátottak viszonya vonatkozásában a székhely szerinti tagállamtól eltérő tagállam foglalkoztatói
nyugdíjkonstrukciók tekintetében releváns szociális- és munkajogi jogszabályokat kell alkalmazni;
16. ellátott: nyugdíjszolgáltatásban részesülő személy;”
(3) Az Fnyt. 2. § 24. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„24. nyugdíjkonstrukció: olyan szerződés, megállapodás, vagyonkezelési meghatalmazás vagy szabályrendszer, amely
meghatározza, hogy egy nyugellátás milyen feltételek mellett kerül folyósításra;”
(4) Az Fnyt. 2. § 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„28. székhely szerinti tagállam: az a tagállam, amelyben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt nyilvántartásba
vették vagy engedélyezték, és amelyben központi ügyvezetése található, vagy amennyiben a foglalkoztatói
nyugellátást szolgáltató intézmény létesítő okirata szerinti székhellyel nem rendelkezik, az a tagállam, amelyben
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény központi ügyvezetésének helye található;”
(5) Az Fnyt. 2. § 32. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„32. tag: az az ellátottól és leendő tagtól eltérő személy, aki munkaviszonya vagy más EGT-állam jogszabálya szerinti
munkaviszonya alapján a foglalkoztatói nyugellátás feltételeit meghatározó alapszabályban, csatlakozásra vonatkozó
szerződésben, munkaszerződésben, kollektív szerződésben meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásra
vonatkozó jogosultságokat szerez vagy feltételes jogszerzés alapján várhatóan jogosultságot szerez;”
(6) Az Fnyt. 2. §-a a következő 42–52. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„42. fogadó tagállam: az a tagállam, amelynek a foglalkoztatói nyugdíjkonstrukciókra vonatkozó szociális- és
munkajogi szabályait kell alkalmazni a csatlakozó foglalkoztató, a tagok és az ellátottak kapcsolatára;
43. leendő tag: a nyugdíjkonstrukcióhoz való csatlakozásra jogosult személy;
44. átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: egy másik EGT-államban nyilvántartásba vett vagy engedélyezett,
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek a nyugdíjkonstrukció kötelezettségeinek, nyugdíjtechnikai
tartalékainak és egyéb kötelezettségeinek és jogainak, valamint az azok fedezetéül szolgáló eszközöknek vagy az ezen
eszközök készpénz-egyenértékének egészét vagy egy részét átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény;
45. átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: egy másik EGT-államban nyilvántartásba vett vagy
engedélyezett, foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménytől valamely nyugdíjkonstrukció kötelezettségeinek,
nyugdíjtechnikai tartalékainak és egyéb kötelezettségeinek és jogainak, valamint az azok fedezetéül szolgáló
eszközöknek vagy az ezen eszközök készpénz-egyenértékének egészét vagy egy részét átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény;
46. szabályozott piac: a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvényben ekként meghatározott fogalom;
47. multilaterális kereskedési rendszer: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.) ekként
meghatározott fogalom;
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48. szervezett kereskedési rendszer: a Bszt.-ben ekként meghatározott fogalom;
49. tartós adathordozó: olyan eszköz, amely lehetővé teszi a tag vagy ellátott számára a neki címzett tájékoztatásnak
a jövőben is hozzáférhető módon és a tájékoztatás céljának megfelelő ideig történő tárolását, valamint a tárolt
információk változatlan formában történő megjelenítését;
50. központi ügyvezetés helye: az a hely, ahonnan a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének
irányítása és a fő stratégiai döntéseinek meghozatala történik;
51. kiemelten fontos feladatkör: az irányítási rendszeren belül a gyakorlati feladatok elvégzésére szolgáló belső
kapacitás, amely gyakorlati feladatok magukban foglalják a kockázatkezelési feladatkört, a belső ellenőrzési
feladatkört és az aktuáriusi feladatkört is;
52. vezető állású személy: az igazgatóság tagja, a felügyelőbizottság tagja, az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgató,
valamint cégvezető.”
20. §		
Az Fnyt. 3. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A kockázatok és előnyök generációk közötti egyenlő megosztása alapelvének érvényesülését a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézménynek nyugdíjkonstrukciója kialakítása és tevékenységének végzése során adott esetben
szem előtt kell tartania.
(7) A jó gazda gondosságának elvét megtartva, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a befektetési
politikájában adott esetben figyelembe veszi a befektetési döntéseknek a környezeti, a társadalmi és irányítási
szempontokra gyakorolt lehetséges hosszú távú hatásait.”
21. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Az irányítási rendszerre vonatkozó követelmények
9/B. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével
és összetettségével arányos, hatékony, tevékenysége körültekintő és megbízható irányítását biztosító irányítási
rendszert működtet.
(2) Az irányítási rendszer keretében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény megfelelő és átlátható szervezeti
felépítést hoz létre, egyértelműen meghatározza a felelősségi köröket, valamint a hatékony információáramlást
biztosító rendszert működtet.
(3) Az irányítási rendszer részeként a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a befektetési döntések
meghozatalakor figyelembe veszi a pénzügyi eszközökhöz kapcsolódó környezeti, társadalmi és irányítási tényezőket.
(4) Az irányítási rendszert a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendszeresen felülvizsgálja.
(5) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény elkészíti
a) a kockázatkezelési szabályzatot,
b) a belső ellenőrzési szabályzatot,
c) az aktuáriusi szabályzatot és
d) a kiszervezési szabályzatot.
(6) Az (5) bekezdésben meghatározott szabályzatokat az igazgatóság hagyja jóvá. A szabályzatokat a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény jelentős változás esetén kellő időben, de legalább háromévente felülvizsgálja.
(7) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény biztosítja, hogy a vezető állású személy és a kiemelten fontos
feladatkört ellátó személy szakmailag alkalmas, üzletileg megbízható legyen.
(8) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hatékony belső kontrollrendszert működtet. A belső kontrollrendszer
igazgatási és számviteli eljárásokat, ellenőrzési keret- és szabályrendszert, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény valamennyi szintjén megjelenő jelentéstételi szabályokat tartalmaz.
(9) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének folyamatos és szabályszerű végrehajtása
érdekében az intézmény méretének, belső szervezetének, tevékenysége nagyságrendjének, jellegének, mértékének
és összetettségének megfelelő és arányos rendszereket, erőforrásokat és eljárásokat alkalmaz. A foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének végrehajtása érdekében készenléti terveket dolgoz ki.”
22. §		
Az Fnyt. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (2) bekezdéssel egészül ki:
„(1) Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél vezető állású személynek az nevezhető ki, illetve az választható
meg, akinek személyét a megválasztás, illetve a kinevezés tervezett időpontját harminc nappal megelőzően
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a Felügyeletnek bejelentette, és a Felügyelet az engedélyt megadta.
A Felügyelet nem adja meg az engedélyt, ha a bejelentésben megjelölt személy nem felel meg az e törvényben foglalt

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

183

feltételeknek. A Felügyelet köteles a vezető állású személy megválasztásáról, illetve kinevezéséről engedélyező vagy
azt elutasító határozatot hozni.
(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az igazgatóság jogai gyakorlására vezető állású személyként
vezérigazgatót csak a Felügyelet előzetes engedélye esetén nevezhet ki. A Felügyelet erre vonatkozó eljárása során
megvizsgálja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének nagyságrendjét, jellegét, mértékét,
továbbá a csatlakozó foglalkoztatók irányításban betöltött szerepét. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
igazgatósága, illetve az igazgatóság jogait gyakorló vezérigazgatója vállal felelősséget az e törvényben és az e törvény
felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítéséért, ideértve a kiszervezett
tevékenységet is.”
23. §		
Az Fnyt. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdéséhez és folytatásához az (5) bekezdésben
foglalt kivétellel
a) vezető biztosításmatematikust (aktuáriust),
b) számviteli rendjéért felelős vezetőt,
c) belső ellenőrt,
d) vezető jogászt,
e) befektetésekért felelős vezetőt és
f ) vezető kockázatkezelőt
(a továbbiakban együtt: egyéb vezetők) köteles alkalmazni, illetőleg foglalkoztatni. A b), c), e) pontokban felsorolt
személyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kizárólag munkaviszony keretében alkalmazhatja.”
24. §		
Az Fnyt. „Egyéb vezetők” című alcíme a következő 11/A. §-sal egészül ki:
„11/A. § (1) A vezető állású személyek és az egyéb vezetők engedélyezése során a szakmai alkalmasságra és az üzleti
megbízhatóságra vonatkozó feltételek vizsgálatánál a Felügyelet a Bit. 253. § és 254. § rendelkezéseit megfelelően
alkalmazza.
(2) A Felügyelet tájékoztatást nyújt a másik tagállam illetékes felügyeleti hatóságainak, továbbá az Európai Bizottságnak
– a magyar állampolgárok és magyarországi székhelyű jogi személyek vonatkozásában – a szakmai alkalmasság
és üzleti megbízhatóság igazolására szolgáló dokumentumok kiállítására jogosult hatáskörrel és illetékességgel
rendelkező magyar hatóságokról.”
25. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Kiemelten fontos feladatkörök
11/B. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezik a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
méretével, belső szervezetével, tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos
a) kockázatkezelési,
b) belső ellenőrzési és
c) e törvényben meghatározott esetben aktuáriusi
feladatkörrel (a továbbiakban együtt: kiemelten fontos feladatkör).
(2) A csatlakozó foglalkoztatónál hasonló kiemelten fontos feladatkört ellátó személy vagy szervezeti egység nem láthat
el kiemelten fontos feladatkört a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény egy személy alkalmazásával vagy egy szervezeti egység útján is biztosíthatja az (1) bekezdés a) és
c) pontjában foglalt feladatkör ellátását.
(3) A kiemelten fontos feladatköröket úgy kell kialakítani, hogy a feladatkört ellátó személyek képesek legyenek
feladataikat hatékonyan, objektíven, tisztességesen és függetlenül ellátni.
(4) A kiemelten fontos feladatkört betöltő személy a feladatkörén belül felmerülő valamennyi lényeges megállapításáról
és ajánlásáról jelentést tesz a felügyelőbizottságnak, amely meghatározza a szükséges intézkedéseket a felmerült
megállapításokkal, ajánlásokkal kapcsolatosan.
(5) Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nem teszi meg a szükséges intézkedéseket
a (4) bekezdésben foglalt jelentést követően, a kiemelten fontos feladatkört betöltő személy értesíti a Felügyeletet,
ha a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a) a kiemelten fontos feladatkört ellátó személy felhívása ellenére nem tesz eleget jogszabályi kötelezettségének, és
ezzel veszélyezteti a tagok, ellátottak és kedvezményezettek érdekeit, vagy
b) a kiemelten fontos feladatkörrel összefüggésben a kiemelten fontos feladatkört ellátó személy felhívása ellenére
megsérti a jogszabályi előírásokat.
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11/C. § (1) A kockázatkezelési feladatkör a kockázatkezelési rendszer működtetésével kapcsolatos feladatokra terjed ki.
(2) A kockázatkezelési rendszer alkalmas azon kockázatok és kockázati kölcsönhatások azonosítására, mérésére,
nyomon követésére, kezelésére és jelentésére, amelyeknek egyedi vagy összesített szinten a nyugdíjkonstrukciók
ki vannak, illetve ki lehetnek téve, továbbá amelyek azonosítása a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
igazgatósága, ügyvezetése, felügyelőbizottsága felé történő rendszeres jelentéshez szükséges.
(3) A kockázatkezelési rendszer a szükséges stratégiákból, folyamatokból és jelentési eljárásokból áll. A kockázatkezelési
rendszer hatékony, és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szervezeti felépítésébe, döntéshozatali
folyamataiba beépül.
(4) A kockázatkezelési rendszer a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével,
tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányosan tartalmazza azokat
a kockázatokat, amelyek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményeknél, illetve a kiszervezett tevékenységet
végzőnél felmerülhetnek.
(5) A kockázatkezelési rendszer legalább a következő területekre terjed ki:
a) biometriai kockázat vállalása és tartalékképzés;
b) eszköz-forrás gazdálkodás;
c) befektetés, különösen származtatott ügyletek, értékpapírosítások és hasonló kötelezettségvállalások;
d) likviditási és koncentrációs kockázat kezelése;
e) működési kockázat kezelése;
f ) biztosítások és más kockázatcsökkentési technikák;
g) a szavatolótőke-szükséglet számítása során figyelembe veendő kockázatok, valamint a számításba nem vett vagy
nem teljesen figyelembe vett kockázatok;
h) nyugdíjtechnikai tartalékok és szavatolótőke-szükséglet számításához külső hitelminősítő intézet értékelésének
alkalmazása esetén – amennyiben megvalósítható – a külső hitelminősítő intézet megfelelőségének értékelése; és
i) a befektetési portfólióval és annak kezelésével kapcsolatos, a környezeti, szociális és irányítási kockázatok értékelése.
(6) A nyugdíjkonstrukción belül a tagok és ellátottak által viselt kockázatokat a tagok és ellátottak szemszögéből is
értékelni kell.
11/D. § A belső ellenőrzési feladatkör a következő feladatok ellátására terjed ki:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső kontrollrendszere és az irányítási rendszere egyéb elemei
megfelelő működésének és hatékonyságának,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének a törvényesség, a biztonság, az áttekinthetőség és
a célszerűség szempontjából történő, és
c) a kiszervezett tevékenység megfelelő működésének, hatékonyságának
vizsgálata.”
26. §		
Az Fnyt. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„12. § (1) A szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciót, biometriai kockázatot vagy tőke-, illetve
hozamgaranciát tartalmazó nyugdíjkonstrukciót működtető foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hatékony
aktuáriusi feladatkörrel rendelkezik.
(2) Az aktuáriusi feladatkör a következő feladatok ellátására terjed ki:
a) a nyugdíjtechnikai tartalékok számításának összehangolása és felügyelete;
b) az alkalmazott módszertan és az alapul szolgáló modellek, valamint a nyugdíjtechnikai tartalékok számításánál
figyelembe vett feltevések megfelelőségének értékelése;
c) a nyugdíjtechnikai tartalék számításához használt adatok és feltételezések elégségességének és minőségének
értékelése;
d) a nyugdíjtechnikai tartalék számításához használt feltételezések összevetése a tapasztalatokkal;
e) a biometriai kockázatot is tartalmazó nyugdíjkonstrukcióhoz tartozó befektetési hozam felosztása;
f ) az igazgatóság tájékoztatása a nyugdíjtechnikai tartalék számításának megbízhatóságáról és megfelelőségéről;
g) az általános nyugdíjszolgáltatási kötelezettségvállalási elvekről való véleménynyilvánítás, amennyiben
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezik ilyennel;
h) a biztosítóval, viszontbiztosítóval kötött megállapodások megfelelőségéről való véleménynyilvánítás, amennyiben
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezik ilyennel; és
i) a kockázatkezelési rendszer hatékony működtetéséhez való hozzájárulás.
(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az aktuáriusi feladatkör ellátására vezető biztosításmatematikust
alkalmaz. Vezető biztosításmatematikusként a Bit. 57. § (1) bekezdés a)–d) pontjában, valamint a Bit. 57. §
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(2) és (3) bekezdésében meghatározott követelményeknek megfelelő személy alkalmazható azzal, hogy a szakmai
gyakorlat megszerezhető magánnyugdíjpénztárnál vagy önkéntes kölcsönös biztosító pénztárnál is.
(4) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető biztosításmatematikusa aláírásával igazolja:
a) az éves beszámolóban szereplő tartalékok képzésének és mértékének helyességét;
b) a szavatolótőke-szükséglet számításának helyességét;
c) a díjkalkulációk szakmai helyességét; és
d) az a)–c) pontokban foglaltakkal kapcsolatosan rendelkezésre álló adatok elégséges, teljes és összehangolt jellegét,
valamint az alkalmazott módszereknek a kockázatok természetéhez való igazodását.
(5) A vezető biztosításmatematikus készíti el a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén a jogosultság
tőkeértékének megállapítására vonatkozó módszertant. A módszertant a vezető biztosításmatematikus évente
felülvizsgálja.
(6) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető biztosításmatematikusa az éves beszámolóval együtt,
ahhoz kapcsolódóan – a felügyeleti ellenőrzés elősegítése céljából – benyújtja a Felügyeletnek a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény Bit. 211. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelelő aktuáriusi jelentését.”
27. §		
Az Fnyt. 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a belső ellenőrzési feladatkör ellátására a felügyelőbizottság
szakmai irányítása alá tartozó belső ellenőrt alkalmaz.”
28. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Vezető kockázatkezelő
14/C. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető kockázatkezelője az lehet, aki
a) szakirányú felsőfokú – így különösen közgazdasági, aktuárius szakértő, matematikusi, jogi vagy pénzügyi –
végzettséggel rendelkezik,
b) legalább kétéves
ba) foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél, biztosítónál vagy viszontbiztosítónál, pénzügyi felügyeletet
ellátó szervezetnél, kockázatkezelők vagy biztosításközvetítők szakmai érdekvédelmi szervénél, biztosításközvetítői
tevékenységet folytató gazdálkodó szervezetnél, biztosító könyvvizsgálójánál, magánnyugdíjpénztárnál, önkéntes
kölcsönös biztosító pénztárnál szerzett kockázatkezelői szakmai gyakorlattal, vagy
bb) szabályozott vállalkozásnál szerzett kockázatkezelési szakmai gyakorlattal
rendelkezik,
c) büntetlen előéletű, és
d) szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés b) pontjában előírt szakmai gyakorlat befejezése nem eshet a vezető kockázatkezelő
foglalkoztatásának kezdetét tíz évvel megelőző időpontnál korábbi időpontra.
(3) A vezető kockázatkezelő
a) ellátja a kockázatkezelési tevékenységhez tartozó feladatok irányítását,
b) felelős a kockázatkezelési rendszer működtetéséért,
c) aláírásával igazolja a kockázatértékelési szabályzatot, valamint a kockázatkezelési feladatkör ellátása során készített
számításokat, értékeléseket és jelentéseket.”
29. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Javadalmazási politika
16/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével, tevékenysége
nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos javadalmazási politikát készít. A foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény biztosítja a javadalmazás és annak felügyelete tekintetében az egyértelmű, átlátható
és hatékony irányítást.
(2) A javadalmazási politikát a felügyelőbizottság készíti el, az igazgatóság felel annak végrehajtásáért, melyet
legalább évente a belső ellenőr is ellenőriz.
(3) A javadalmazási politika hatálya kiterjed
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető állású személyére,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél kiemelten fontos feladatkört ellátó személyre,
c) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény azon munkavállalójára, akinek a tevékenysége lényeges hatást
gyakorol a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kockázati profiljára, valamint
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d) kiszervezés esetén a kiszervezett tevékenységet végzőre.
(4) A javadalmazási politika összhangban áll a hatékony és eredményes kockázatkezeléssel, elősegíti annak
alkalmazását, és nem ösztönözhet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kockázatvállalási limitjeit meghaladó
kockázatok vállalására.
(5) A javadalmazási politika a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységével, kockázati
profiljával, célkitűzéseivel, összességében a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hosszú távú érdekével,
pénzügyi stabilitásával és teljesítményével, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által működtetett
nyugdíjkonstrukciókkal, a tagok és ellátottak hosszú távú érdekeivel összhangban áll. A javadalmazási politika
az összeférhetetlenség elkerülését célzó arányos intézkedéseket tartalmaz. A javadalmazási politika a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény megbízható, óvatos és hatékony irányítását elősegíti.
(6) A javadalmazási politikát a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény legalább háromévente felülvizsgálja.
A javadalmazási politika általános alapelveit a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a honlapján közzéteszi.”
30. §		
Az Fnyt. 19. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„A tevékenység kiszervezésének feltételei”
31. §

(1) Az Fnyt. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény – az adatvédelmi előírások betartása mellett – tevékenységének
bármely elemét vagy egészét kiszervezheti. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kiszervezési szabályzatban
rögzíti a kiszervezés alapelveit, a kiszervezésre vonatkozó eljárást, a kiszervezett tevékenységet végző kiválasztására
vonatkozó szempontrendszert, a kiszervezett tevékenységet végző folyamatos ellenőrzésére vonatkozó eljárást.
A kiszervezésre vonatkozó szabályokat a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény jelentős változás esetén
haladéktalanul, de legalább háromévente felülvizsgálja.”
(2) Az Fnyt. 19. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A kiszervezésre vonatkozó írásbeli szerződésnek tartalmaznia kell:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény és a kiszervezett tevékenységet végző jogait és kötelezettségeit;
b) a kiszervezett tevékenység végzése során a tevékenységet végző tudomására jutott üzleti és foglalkoztatói
nyugdíjtitok megőrzésére vonatkozó kötelezettséget, felelősséget és a titok megtartása érdekében teendő
intézkedéseket, továbbá amennyiben a kiszervezéssel személyes adatok átvétele is megvalósul, az adatfeldolgozás
rendjét, a jogszabályok és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és
adatvédelmi követelmények érvényesítésének módját;
c) a kiszervezett tevékenységet végző hozzájárulását a kiszervezett tevékenységnek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény belső ellenőre, könyvvizsgálója általi ellenőrzéséhez;
d) a kiszervezett tevékenységet végző felelősségét a tevékenység megfelelő színvonalon történő végzéséért;
e) az elvárt, a tevékenység végzésének minőségére vonatkozó részletes követelményeket;
f ) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részéről történő azonnali hatályú felmondás lehetőségét a kiszervezett
tevékenységet végző által történő jogszabálysértő tevékenység, illetve ismételt vagy súlyos szerződésszegés esetén;
g) a kitételt, amely alapján a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény javadalmazási politikája a kiszervezett
tevékenységet végzőre is kiterjed.”
(3) Az Fnyt. 19. §-a a következő (10) és (11) bekezdéssel egészül ki:
„(10) A (7) bekezdés g) pontját nem kell szerepeltetni a kiszervezésre vonatkozó szerződésben, ha a kiszervezett
tevékenységet végző ÁÉKBV-alapkezelő, alternatív befektetési alapkezelő, hitelintézet vagy biztosító.
(11) A kiszervezés nem veszélyeztetheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény irányítási rendszerének
minőségét, a tagoknak és az ellátottaknak nyújtott folyamatos és megfelelő szolgáltatást, valamint nem növelheti
indokolatlanul a működési kockázatot. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kiszervezett tevékenységet
végző kiválasztása és tevékenysége folyamatos ellenőrzése során biztosítja a kiszervezett tevékenység megfelelő
működését. A kiszervezés nem akadályozhatja a Felügyeletet feladatainak teljesítésében.”

32. §		
Az Fnyt. 21. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kiemelten fontos feladatkörök kiszervezése esetén az írásbeli
szerződés megkötését és módosítását megelőzően kellő időben tájékoztatja a Felügyeletet a kiszervezésről, illetve
a kiszervezéssel kapcsolatos változásokról.”
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33. §		
Az Fnyt. 24. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Fióktelep létesítése esetén a Felügyelet által vezetett nyilvántartásban meg kell jeleníteni azon tagállamokat,
amelyekben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény működik.”
34. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Határon átnyúló átadások
24/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény valamely nyugdíjkonstrukció kötelezettségeinek,
nyugdíjtechnikai tartalékainak, egyéb kötelezettségeinek és jogainak, valamint az azok fedezetéül szolgáló
eszközöknek vagy az ezen eszközök készpénz-egyenértékének egészét vagy egy részét egy átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézménynek adhatja át.
(2) Az átadás költségei nem háríthatóak sem az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény maradó tagjaira és
ellátottaira, sem az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjaira és ellátottaira.
(3) A határon átnyúló átadás kezdeményezése előtt az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény beszerzi:
a) az érintett tagok és ellátottak, adott esetben képviselőik legalább felének egyetértését, és
b) a csatlakozó foglalkoztató egyetértését.
(4) Az átadás feltételeivel kapcsolatos információkat az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az átadásra
vonatkozó kérelem előtt megfelelő időben az érintett tagok és ellátottak rendelkezésére bocsátja.
(5) Valamely nyugdíjkonstrukció egészének vagy részének átadása más EGT-államban bejegyzett foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény részére csak az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletének
engedélye birtokában kezdhető meg. Ezen eljárást megelőzi a Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletének jóváhagyása.
(6) Az átadás engedélyezése iránti kérelmet az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyújtja be
a Felügyelethez mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletéhez, amely a kérelem
engedélyezéséről vagy annak elutasításáról a benyújtásától számított három hónapon belül dönt, és erről tájékoztatja
az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt.
(7) A nyugdíjkonstrukció átadása során a nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó jogok, kötelezettségek, és
az azok fedezetéül szolgáló eszközök vagy ezen eszközök készpénz-egyenértéke kerül átvételre. Amennyiben
a nyugdíjkonstrukciónak csak egy része kerül átadásra, az átadásra kerülő állományt a nyugdíjkonstrukció átadásra
kerülő részével arányosan kell megállapítani.
(8) Az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a Felügyelethez mint az átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletéhez benyújtott átadás engedélyezése iránti kérelem a következő
információkat tartalmazza:
a) az átadó és átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény közötti írásbeli szerződést az átvétel feltételeiről;
b) a nyugdíjkonstrukció fő jellemzőinek leírását;
c) az átadandó kötelezettségeknek vagy nyugdíjtechnikai tartalékoknak, továbbá egyéb kötelezettségeknek és
jogoknak, valamint az azok fedezetéül szolgáló eszközöknek vagy az ezen eszközök készpénz-egyenértékének
leírását;
d) az átadó és az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevét, központi ügyintézésének helyét, azon
tagállamok megnevezését, ahol a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményeket nyilvántartásba vették vagy
engedélyezték;
e) a csatlakozó foglalkoztató nevét és központi ügyvezetésének helyét;
f ) az átadásban érintett tagok, ellátottak, adott esetben képviselőik legalább felének, továbbá az érintett csatlakozó
foglalkoztató előzetes jóváhagyásának igazolását.
(9) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átadásra irányuló kérelmet
haladéktalanul továbbítja az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletéhez.
(10) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az engedélyezés során
megvizsgálja
a) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az átadás engedélyezéséhez szükséges valamennyi
iratot;
b) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény személyi, tárgyi feltételei, pénzügyi helyzete megfelelőségét,
az intézményt működtető személyek jó hírneve, szakképesítése, tapasztalata összeegyeztethetőségét a határon
átnyúló átadással;
c) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjai és ellátottai hosszú távú érdekének, valamint
a nyugdíjkonstrukció átadott része megfelelő védelmét az átvételkor, illetve azt követően;
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d) az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyugdíjtechnikai tartalékai teljes fedezettel való
rendelkezését az átadás időpontjában, amennyiben az átadás határon átnyúló tevékenységet eredményez; és
e) az átadandó eszközök elégséges és megfelelő voltát az átadandó kötelezettségek, a nyugdíjtechnikai tartalékok,
egyéb kötelezettségek és jogok fedezésére, összhangban az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
székhelye szerinti tagállam vonatkozó előírásaival.
(11) A Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete megvizsgálja, hogy
a) a nyugdíjkonstrukció részleges határon átnyúló átadása esetén a nyugdíjkonstrukció átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézménynél maradó tagjai és ellátottai hosszú távú érdekei ne sérüljenek;
b) a tagok és az ellátottainak egyéni jogosultságai az átadást követően legalább ugyanazok maradjanak;
c) az átadandó nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó eszközök elégségesek és megfelelőek legyenek az átadandó
kötelezettségek, nyugdíjtechnikai tartalékok, egyéb kötelezettségek és jogok fedezésére.
(12) A Felügyelet mint az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átvevő foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletétől érkező, átadás engedélyezésére irányuló kérelem kézhezvételét követő
nyolc héten belül lefolytatja a vizsgálatot és közli annak eredményét, hogy az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény felügyelete döntést hozhasson.
(13) Az engedély megtagadása esetén a Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
felügyelete az átadás engedélyezésére vonatkozó három hónapos engedélyezési időszakon belül megindokolja
döntését, és megadja a bírósági jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást.
(14) A Felügyelet mint az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átadás engedélyezéséről
szóló határozat meghozatalától számított két héten belül tájékoztatja a döntésről az átadó foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletét. Amennyiben az átadás határon átnyúló tevékenységet eredményez,
és az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény székhelye Magyarországon van, a Felügyelet tájékoztatja
az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeletét a szociális és munkajog foglalkoztatói nyugdíjakra
vonatkozó követelményeiről, amely alapján a nyugdíjkonstrukciónak működnie kell. A Felügyelet mint az átvevő
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az átadó foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
felügyelete által megküldött tájékoztatást a határon átnyúló tevékenységre vonatkozó követelményekről annak
kézhezvételétől számított négy héten belül megküldi az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek.
(15) Az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény megkezdheti a nyugdíjkonstrukció működtetését, ha
a Felügyelet mint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyelete az engedélyt megadta. Az engedélyt
megadottnak kell tekinteni, ha a Felügyelet a határon átnyúló átvételre vonatkozó kérelem benyújtásától számított
három hónapon belül nem hozza meg határozatát.
(16) Amennyiben az átvevő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az átvételt követően határon átnyúló
tevékenységet folytat, a határon átnyúló tevékenység megkezdésére és folytatására vonatkozó rendelkezéseket
megfelelően alkalmazni kell.”
35. §		
Az Fnyt. 25. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Nem jelenti az üzleti titok és a foglalkoztatói nyugdíjtitok sérelmét
a) az illetékes hatóságok közötti, felügyeleti feladataik ellátásához köthető adatszolgáltatás,
b) határon átnyúló szolgáltatás keretei között az érintett EGT-állam felé történő, a határon átnyúló szolgáltatás
felügyeletével kapcsolatos adatszolgáltatás,
c) a felszámoló, végelszámoló felé történő, a felszámolás és végelszámolás során feladataik ellátásához szükséges
adatszolgáltatás,
d) a felszámoló, végelszámoló és biztosításmatematikus tevékenységét ellenőrző hatóságok felé történő, feladataik
ellátásához köthető adatszolgáltatás,
e) a könyvvizsgálói közfelügyeleti feladatokat ellátó szervezet felé történő, feladatai ellátásához köthető
adatszolgáltatás,
f ) a pénzügyi rendszer stabilitásának és integritásának érdekében a csatlakozó foglalkoztatók ellenőrzését végző
hatóságok felé történő, feladataik ellátásához szükséges adatszolgáltatás.”
36. §		
Az Fnyt. 28. §-át megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„A tájékoztatás alapelvei”
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37. §		
Az Fnyt. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„28. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a leendő tagok, a tagok, az ellátottak és a kedvezményezettek
részére rendszeresen naprakész tájékoztatást nyújt.
(2) A tájékoztatás megfogalmazása egyértelmű, világos, tömör és közérthető, könnyen olvasható szerkezetű,
a szóhasználat és a tartalom következetes. A tájékoztatás nem tartalmazhat megtévesztő információt. Határon átnyúló
tevékenység esetén a tájékoztatást valamennyi olyan tagállam hivatalos nyelvén el kell készíteni, ahol a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységet végez.
(3) A tájékoztatást a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény honlapján vagy tartós adathordozón hozzáférhetővé
kell tenni. A tag, az ellátott, a kedvezményezett vagy a leendő tag kérésére a tájékoztatást díjmentesen papíron is ki
kell adni.
(4) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által nyújtott valamennyi tájékoztatásból egyértelműen ki kell
derülnie, hogy a közölt információk mely időpontra vonatkoznak.
(5) Amennyiben a tájékoztatás nyugdíjprognózist tartalmaz, a tájékoztatás tartalmaz egy felelősségkizáró nyilatkozatot
arról, hogy e prognózisok eltérhetnek a folyósítandó ellátások végső összegétől.
(6) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a) a leendő tagoknak legalább a 28/C. §-ban,
b) a tagoknak legalább a 28/B. § és 28/D. §-ban,
c) az ellátottaknak legalább a 28/B. § (1) bekezdés a)–k) pontjában, (3) bekezdésében és a 28/E. §-ban
meghatározott tájékoztatást biztosítja.”
38. §		
Az Fnyt. a következő alcímekkel egészül ki:

„Általános tájékoztatás
28/B. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény internetes honlapot üzemeltet. Az internetes honlapján
a következő információkat kell folyamatosan hozzáférhetővé tenni:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevét, címét, az ügyfélszolgálat elérhetőségeit, az engedélyező
tagállam nevét, a Felügyelet nevét és elérhetőségét,
b) az egyes nyugdíjkonstrukciók részletes leírását, a nyugdíjkonstrukcióban részt vevő tagok, ellátottak és
kedvezményezettek jogainak, kötelezettségeinek leírását,
c) a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozatot,
d) a tagok, ellátottak és kedvezményezettek által viselt pénzügyi kockázatok leírását,
e) a nyugdíjkonstrukcióban szereplő garanciális elemekre, azok feltételeire vonatkozó tájékoztatást, illetve garanciális
elemek hiánya esetén az erre vonatkozó nyilatkozatot,
f ) amennyiben a nyugdíjkonstrukció jogosultságok védelmét biztosító mechanizmusokkal rendelkezik, illetve
ellátáscsökkentésre lehetőséget ad, az erre vonatkozó részletes tájékoztatást,
g) a nyugdíjkonstrukcióhoz kapcsolódó befektetések múltbéli teljesítményére vonatkozó tájékoztatást a tárgyévet
megelőző öt évre vonatkozóan,
h) a tagokat, ellátottakat és kedvezményezetteket terhelő költségeket,
i) a nyugdíjkonstrukciókban igénybe vehető ellátásokat, az igénylés módjára vonatkozó tájékoztatást,
j) az átlépésre vonatkozó tájékoztatást,
k) választható portfóliós rendszert üzemeltető foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény esetében a választható
portfóliós rendszerről szóló tájékoztatást, a választásra vonatkozó eljárást, a tag nyilatkozatának hiányában követendő
eljárást, valamint a g) pontban foglalt tájékoztatást portfóliónkénti lebontásban,
l) a munkaviszony megszűnése esetén várható foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó információkat.
(2) Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény határon átnyúló tevékenységet is végez, akkor
az (1) és (3) bekezdésben foglalt tájékoztatást valamennyi olyan EGT-állam hivatalos nyelvén közzé kell tenni, ahol
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény határon átnyúló tevékenységet folytat. A tájékoztatás kiterjed a fogadó
tagállamok felsorolására és a fogadó tagállamok illetékes hatóságainak elérhetőségére is.
(3) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény honlapján tájékoztatást nyújt az (1) és (2) bekezdésben
meghatározott információkban bekövetkezett, a leendő tagok, a tagok, az ellátottak és a kedvezményezettek jogait,
kötelezettségeit érintő változásokról, ideértve a nyugdíjtechnikai tartalékokat érintő jelentős változásokról, ideértve
azok tagokra, ellátottakra, kedvezményezettekre gyakorolt hatásainak magyarázatát is. A tájékoztatás a honlapra
a változások bekövetkezését követően észszerű időn belül felkerül.
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A leendő tagok részére nyújtott tájékoztatás
28/C. § (1) A foglalkoztató a munkaszerződés megkötését megelőzően tájékoztatja a leendő tagot:
a) a nyugdíjkonstrukcióval kapcsolatos lényeges információkról, a várható költségekről,
b) a nyugdíjkonstrukcióban szereplő választási lehetőségekről, az ellátások típusairól,
c) a választható portfóliós rendszer üzemeltetése esetén a választható portfóliókról, azok kockázati kitettségéről, a tag
által választható portfólióról, a tag nyilatkozata hiányában alkalmazandó eljárásról, a portfólióváltáshoz kapcsolódó
költségekről,
d) a befektetési tevékenység társadalomra, környezetre és irányításra kifejtett hosszú távú hatásainak
figyelembevételére vonatkozó információkról, illetve arról, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
befektetési döntéseinek meghozatalakor figyelembe veszi-e ezeket,
e) befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén a portfólió(k) bruttó és nettó hozamrátájáról a tájékoztatás
időpontját megelőző öt évben,
f ) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény ügyfélszolgálatának, honlapjának elérhetőségéről, továbbá
a honlapon található információk köréről.
(2) Önfoglalkoztató részére a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyújtja az (1) bekezdésben foglalt
tájékoztatást a csatlakozásra vonatkozó szerződés megkötése előtt.

A tagok részére nyújtott tájékoztatás
28/D. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a 28/B. §-ban felsorolt tájékoztatás legfontosabb
információiból, továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekre, a foglalkoztatói nyugdíjra, továbbá
a kapcsolódó munkajogi és adózásra vonatkozó jogszabályi rendelkezésekről tömör összefoglaló dokumentumot
állít össze, amelyet valamennyi tag és kedvezményezett részére megküld. A dokumentum címe tartalmazza
a „számlaértesítő és intézményi tájékoztató” kifejezést. A „Számlaértesítő és intézményi tájékoztató” című
dokumentumot a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény évente kiadja, a korábban kiadotthoz képest történt
lényeges változások kiemelésével. A számlaértesítő és intézményi tájékoztató pontos és naprakész információkat
tartalmaz.
(2) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a „Számlaértesítő és intézményi tájékoztató” című dokumentumot
évente legalább egy alkalommal, legkésőbb a tárgyévet követő év március 31-éig tartós adathordozón vagy
elektronikus úton megküldi a tagoknak és kedvezményezetteknek. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató a tag kérésére
a tájékoztatót papíralapon, díjmentesen rendelkezésére bocsátja.
(3) A tagnak küldött számlaértesítő és intézményi tájékoztató tartalmazza:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevét és elérhetőségeit,
b) a tag személyes adatait,
c) a tagra a hatályos jogszabályok alapján érvényes nyugdíjkorhatárt,
d) a tag nyugdíjkonstrukcióját, a kapcsolódó garanciális elemekre vonatkozó információkat, a nyugdíjkonstrukcióhoz
kapcsolódó tartalékokról szóló tájékoztatást, a nyugdíjkonstrukció egészének finanszírozási szintjére vonatkozó
tájékoztatást,
e) a tag tagsági jogviszonyának kezdetét,
f ) a Felügyelet internetes honlapjának címét,
g) a nyugdíjkonstrukcióval, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény befektetési politikájával, éves beszámolóival
kapcsolatos további tájékozódás módjáról szóló tájékoztatást, és
h) a tagokat érintő, az előző számlaértesítő és intézményi tájékoztató kiadásának időpontját követően bekövetkezett
jogszabályi változásokat.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén a számlaértesítő
és intézményi tájékoztató tartalmazza az adott tagra vonatkozó adatok tekintetében:
a) a tárgyévi nyitó egyenleget vagy a más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményből a tárgyévben áthozott
követelést,
b) a csatlakozó foglalkoztató által a tárgyévben fizetett hozzájárulást, a tag által a tárgyévben fizetett kiegészítést,
c) a tagi számlán jóváírt kedvezményezetti jogon áthozott követelést (jóváírt egyéb bevételeket),
d) a befektetési tevékenység tárgyévi eredményét (befektetési tevékenység tagi számlára jutó nettó hozambevételeit),
e) a tagi követelés nyilvántartási záróértékét (piaci értékét),

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

191

f ) az értékelési különbözetet,
g) a tag által választott befektetési portfólió megnevezését,
h) a tagsági jogviszony kezdetétől felhalmozott hozam mértékét,
i) a tagra irányadó nyugdíjkorhatár betöltésekor várható egyéni számla egyenlegre vonatkozó becslést,
j) a tárgyévben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által levont költségeket, és
k) a nyugdíjkonstrukcióban foglalt garanciákról való tájékoztatást.
(5) A (3) bekezdésben meghatározottakon túl a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén
a számlaértesítő és intézményi tájékoztató tartalmazza:
a) a csatlakozó foglalkoztató által befizetett hozzájárulás, valamint a tag által a tárgyévben fizetett kiegészítés összegét,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás várható összegére vonatkozó tájékoztatást,
c) a munkaviszony megszűnése esetén várható foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó információkat,
d) a korábbi években megszerzett nyugdíjjogosultságok előző évi valorizációjából eredő értéknövekedés összegét,
e) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nyugdíjtechnikai tartalékainak a biometriai kockázatot is tartalmazó
nyugdíjkonstrukciók kötelezettségeihez viszonyított arányát (fedezettségi ráta),
f ) más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményből a tárgyévben átutalt összeget és az abból konvertált
jogosultságok értékét, és
g) a tárgyévben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által levont költségeket.
(6) A nyugdíjkorhatár elérésekor a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tájékoztatást nyújt a tag részére
az igénybe vehető foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásokról, azok igénybevételének módjáról.
(7) A várható nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás során az információ tartalmaz egy legjobb becsült
forgatókönyvet és egy kedvezőtlen forgatókönyvet, figyelembe véve a nyugdíjkonstrukció sajátos jellegét.
(8) A számlaértesítő és intézményi tájékoztató az (1)–(5) bekezdésben foglalt tájékoztatáson túl tartalmazza azt is,
hogy a következő információk hol érhetők el:
a) további információk a nyugdíjkonstrukció által a tagok számára kínált lehetőségekről,
b) az éves beszámolók, éves jelentések,
c) a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozat,
d) járadék formában kifejezett összegekhez alkalmazott feltételezések, a járadék rátáját, időtartamát és az ellátó
típusát illetően,
e) a munkaviszony megszűnése esetén az ellátások szintjéről történő tájékoztatás, illetve ilyen esetben más
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe történő átvitel során követendő eljárás,
f ) a választható portfóliós rendszer üzemeltetése esetén a választható portfóliók, azok kockázati kitettsége, a tag által
választható portfóliók, a portfólióváltáshoz kapcsolódó költségek,
g) a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció esetén a jogosultság tőkeértékének megállapítására vonatkozó
módszertan,
h) járadékszolgáltatás választása esetén a járadék kiszámítására vonatkozó eljárás, a járadékszolgáltatás nyújtásának
módja.
(9) A tag, illetve képviselője kérelmére a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezésre bocsátja
a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozatot, a várható nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás alapjául
szolgáló feltételezéseket, módszertanra vonatkozó információkat, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény éves
beszámolóját, éves jelentését. Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény több nyugdíjkonstrukciót
is működtet, a tag nyugdíjkonstrukciójával kapcsolatban, jogszabályban meghatározott feltételek szerint elkészített
éves beszámolót, éves jelentést kell kiadni.
(10) A kedvezményezettek részére a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a tagok részére megküldendő
tájékoztatást nyújtja.

Ellátottak részére nyújtott tájékoztatás
28/E. § (1) Az ellátott részére megküldött számlaértesítő tartalmazza a 28/B. § (1) bekezdés a)–k) pontjában és
a (3) bekezdésben meghatározott információkat, továbbá
a) a tárgyévben kifizetett foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás összegét,
b) a következő évben várható szolgáltatás mértékét,
c) határozott idejű járadékszolgáltatás esetén a befektetési tevékenység tárgyévi eredményét (befektetési tevékenység
tagi számlára jutó nettó hozambevételeit), és
d) az ellátottat megillető választási lehetőségeket, a nyugdíjszolgáltatás módosításával kapcsolatos eljárást.
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(2) Amennyiben a nyugdíjkonstrukció szabályai lehetőséget nyújtanak a nyugdíjszolgáltatás csökkentésére, akkor
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a csökkentett járadék folyósítását legalább 90 nappal megelőzően
tájékoztatja az érintett ellátottakat.
(3) Az ellátott tag, illetve képviselője kérelmére a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezésre
bocsátja a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozatot, a várható nyugdíjszolgáltatással kapcsolatos tájékoztatás
alapjául szolgáló feltételezéseket, a módszertanra vonatkozó információkat, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény éves beszámolóját, éves jelentését. Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény több
nyugdíjkonstrukciót is működtet, az ellátott nyugdíjkonstrukciójával kapcsolatban, jogszabályban meghatározott
feltételek szerint elkésztett éves beszámolót, éves jelentést kell kiadni.”
39. §		
Az Fnyt. II. Fejezetének címe helyébe a következő fejezetcím lép:

„Saját kockázatértékelés, a tartalékok, a szavatoló tőke és a biztonsági tőke szabályai”
40. §		
Az Fnyt. II. fejezete az „A fedezeti tartalék” című alcímet megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

„Saját kockázatértékelés
34/A. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével, tevékenysége
nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos módon végzi és dokumentálja
kockázatértékelését.
(2) A kockázatértékeléssel kapcsolatban a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével,
tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos kockázatértékelési szabályzatot
készít, amely legalább a következőket tartalmazza:
a) annak leírását, hogy a kockázatértékelés milyen módon épül be a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
döntéshozatalába,
b) a kockázatkezelési rendszer eredményességének értékelését,
c) a kiemelten fontos feladatkörök kiszervezése esetén a tulajdonrésszel (részvénnyel) rendelkező vagy csatlakozó
foglalkoztatóval történő összeférhetetlenség elkerülésére vonatkozó tervet,
d) a szavatoló tőke-szükséglettel, biztonsági tőkeszükséglettel, valamint a nyugdíjtechnikai tartalékokkal kapcsolatos
követelményeknek való folyamatos megfelelés bemutatását,
e) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény átfogó finanszírozási igényének értékelését,
f ) amennyiben a Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt pénzügyi terv, szanálási terv vagy pénzügyi
helyreállítási terv elkészítésére kötelezi, annak bemutatását,
g) a tagok és ellátottak által viselt kockázatoknak, az indexálásnak, szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
esetén az ellátásokat csökkentő korrekciós mechanizmusai hatékonyságának leírását, különös tekintettel az ellátások
csökkentésére vonatkozó eljárás részletes leírására,
h) az ellátásokat védő mechanizmusok minőségi értékelését, ideértve a csatlakozó foglalkoztató által vállalt
garanciákat, kötelezettségvállalásokat, továbbá a biztosítóval, viszontbiztosítóval kötött szerződéseket,
i) a működési kockázatok értékelését és
j) amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény befektetései során figyelembe vesz környezeti,
társadalmi vagy irányítási szempontokat, az éghajlatváltozással, erőforrás-felhasználással, környezettel kapcsolatos,
szociális, illetve az eszközök szabályozási változások miatt bekövetkező értékcsökkenésével összefüggő kockázatok
értékelését.
(3) A kockázatértékelést a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a kockázati profil jelentős változása
esetén haladéktalanul, de legalább háromévente egyszer elvégzi. Amennyiben a kockázatértékelés elvégzését
szükségessé tevő változás csak egyes nyugdíjkonstrukciókat érint, a kockázatértékelés elvégzését a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény ezekre a nyugdíjkonstrukciókra korlátozhatja.
(4) A kockázatértékelési szabályzat az (1) bekezdésben meghatározott egyes értékelési pontok során
alkalmazott kockázatértékelési módszereket is tartalmazza. Az alkalmazott módszerek arányosak a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény méretével, belső szervezetével, tevékenysége nagyságrendjével, jellegével, mértékével
és összetettségével, továbbá alkalmasak mindazon kockázatok azonosítására és értékelésére, amelyeknek
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rövid és hosszú távon ki van vagy ki lehet téve, és amelyek kihatnak
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kötelezettségei teljesítésének képességére.
(5) A kockázatértékelési szabályzatot és annak módosításait a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
az elfogadást követő 15 napon belül megküldi a Felügyelet részére.
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(6) A kockázatértékelési szabályzat a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény üzleti stratégiájának szerves része,
amelyet a stratégiai döntései során folyamatosan alkalmaz.”
41. §		
Az Fnyt. 35. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciót, tőke- vagy hozamgaranciát tartalmazó nyugdíjkonstrukciót
vagy biometriai kockázatot is tartalmazó nyugdíjkonstrukciót működtető foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
a nyugdíjtechnikai tartalékokon kívül állandó jelleggel kiegészítő eszközökkel is rendelkezik. Ezek mértéke tükrözi
a kockázat fajtáját és az eszközportfóliót valamennyi működtetett konstrukció tekintetében. Ezek az eszközök minden
előrelátható tehertől mentesek, és biztonsági tőkeként szolgálnak a feltételezett és a tényleges költségek és nyereség
közötti eltérés kiegyenlítésére.”
42. §

(1) Az Fnyt. 38. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A nyugdíjtechnikai tartalékok legkisebb összegét körültekintő biztosításmatematikai értékelés alapján kell
kiszámítani. A nyugdíjtechnikai tartalékot a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek olyan mértékben kell
képeznie, hogy az a kockázatokból származó kötelezettsége folyamatos és tartós teljesítésére – az észszerűség
és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatói tevékenység tapasztalatai alapján – előreláthatóan fedezetet nyújtson.
A biztosításmatematikus a megképzés során a gazdasági és biztosításmatematikai feltételezéseket kellő
körültekintéssel választja meg a kötelezettségek értékeléséhez, figyelembe véve az esetlegesen előforduló
kedvezőtlen eltérések miatti hibahatárt.”
(2) Az Fnyt. 38. §-a a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A nyugdíjtechnikai tartalékok kiszámítása során a legmagasabb kamatlábakat körültekintően kell megválasztani
a következők figyelembe vételével:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény birtokában lévő, megfelelő eszközök hozama, valamint az előre
jelzett jövőbeni befektetési hozam,
b) a magas besorolású kötvények, államkötvények, az Európai Stabilitási Mechanizmus kötvényeinek, az Európai
Beruházási Bank kötvényeinek vagy az Európai Pénzügyi Stabilitási Eszköz kötvényeinek piaci hozama, vagy
c) az a) és b) pontban meghatározott eszközök hozamának kombinációja.
(7) A nyugdíjtechnikai tartalékok meghatározása során figyelemmel kell lenni a prudenciális elvekre, a tagság
érdekeire és a nyugdíjkonstrukciók legfőbb jellemzőire azzal, hogy a kiszámítás módszere és alapja alapvetően stabil,
azonban szükség szerint tükrözi a jogi, demográfiai vagy gazdasági környezet változását.”

43. §		
Az Fnyt. 39. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Határon átnyúló tevékenység esetén a nyugdíjtechnikai tartalékok mögött mindenkor teljes tőkefedezetet kell
biztosítani a működtetett nyugdíjkonstrukciók tekintetében. Amennyiben ez a feltétel nem teljesül, a Felügyelet
haladéktalanul intézkedik, és felszólítja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt, hogy azonnal dolgozzon ki
megfelelő intézkedéseket, és azokat késlekedés nélkül hajtsa végre oly módon, hogy a tagok és az ellátottak megfelelő
védelme biztosított legyen.”
44. §		
Az Fnyt. 40. § (2) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szavatoló tőke a következő tőkeelemekből áll:)
„f ) az adózott eredmény a kifizetett osztalékkal csökkentve; és”
45. §		
Az Fnyt. „Pénzügyi helyreállítási terv” című alcíme a következő 44/A. §-sal egészül ki:
„44/A. § (1) A Felügyelet engedélyezheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynek, hogy korlátozott ideig ne
álljon rendelkezésre elegendő eszköz a nyugdíjtechnikai tartalékok fedezésére. Ebben az esetben a Felügyelet előírja
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény számára, hogy ütemtervet is tartalmazó, konkrét és megvalósítható
helyreállítási tervet fogadjon el annak biztosítása érdekében, hogy a 38. § (1) bekezdés rendelkezései ismét
teljesüljenek (a továbbiakban: nyugdíjtechnikai helyreállítási terv).
(2) Az (1) bekezdés szerinti tervre a következő feltételek vonatkoznak:
a) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény egy konkrét és megvalósítható helyreállítási tervet hoz létre annak
érdekében, hogy megfelelő időn belül visszaállítsák az eszközök nyugdíjtechnikai tartalékok teljes fedezéséhez
szükséges mértékét;
b) a tervet a Felügyelet hagyja jóvá;
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c) a terv elkészítésénél tekintettel kell lenni a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény adott helyzetére, különösen
az eszközök és a források struktúrájára, a kockázati profilra, a likviditási tervre, a nyugellátásra jogosult tagok életkor
szerinti összetételére, a bevezetés fázisában lévő konstrukciókra, valamint azon nem vagy csak részlegesen tőkésített
nyugdíjkonstrukciókra, amelyek teljes tőkefedezet melletti működésre térnek át; és
d) valamely nyugdíjkonstrukciónak az (1) bekezdésben említett időszak alatti felszámolása esetén a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény tájékoztatja a Felügyeletet, továbbá a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
eljárást állapít meg annak érdekében, hogy a konstrukció eszközeit és annak megfelelő forrásait egy másik
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményre, biztosítóra vagy egyéb megfelelő testületre átruházza, és ezt az eljárást
közlik a Felügyelettel, és az eljárásról a jogszabályok és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által
támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelmények figyelembe vételével tájékoztatást adnak a tagoknak vagy
szükség esetén azok képviselőinek.”
46. §

(1) Az Fnyt. 46. § (1) bekezdése a következő f ) és g) ponttal egészül ki:
(A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény befektetési politikáját – az alapszabály rendelkezéseivel összhangban –
az igazgatóság alakítja ki. A befektetési politika kötelező tartalmi elemei a következők:)
„f ) az alkalmazott kockázatkezelési folyamatok leírása és
g) annak leírása, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény hogyan veszi figyelembe a befektetések
környezetre, társadalomra és irányításra gyakorolt lehetséges hosszú távú hatásait.”
(2) Az Fnyt. 46. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az általa kezelt nyugdíjkonstrukciókról negyedévente a Felügyelet
által meghatározott formában és módon – a befektetési politika elveivel való összhangra vonatkozó elemzést is
tartalmazó – portfólió-jelentést küld a Felügyeletnek.”
(3) Az Fnyt. 46. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a befektetési politika elveiről szóló nyilatkozatot a honlapján
közzéteszi, továbbá az ügyfelek számára nyitva álló helyiségében, ennek hiányában a székhelyén kifüggeszti.”

47. §		
Az Fnyt. 47. § (5a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5a) A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének méretét, jellegét, nagyságrendjét
és összetettségét figyelembe véve értékeli a kockázatmenedzsment során alkalmazott hitelminősítési eljárások
megfelelőségét, ideértve a hitelminősítő intézetekről szóló, 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és
tanácsi rendelet 3. cikk (1) bekezdés b) pontjában meghatározott hitelminősítő intézetek által kiadott hitelminősítések
befektetési politikában meghatározott szerepét, és szükség esetén ösztönzi az ilyen hivatkozások hatásainak
mérséklését annak érdekében, hogy csökkenjen e hitelminősítések kizárólagos és automatikus figyelembevétele.”
48. §		
Az Fnyt. 48. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az elismert értékpapírpiacon vagy más szabályozott piacon, multilaterális kereskedési rendszeren vagy szervezett
kereskedési rendszeren nem forgalmazott pénzügyi eszközöket csak a kockázati kitettségre figyelemmel, kellő
óvatossággal megválasztott, alacsony szinten kell tartani.”
49. §		
Az Fnyt. 50. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„50. § (1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény a letétkezelési feladatok ellátásával a kollektív befektetési
formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott
letétkezelőt bíz meg.
(2) A letétkezelő megbízása írásbeli szerződéssel történik. A szerződés rendelkezik az e törvényben meghatározott,
a letétkezelő által letétkezelői feladatkörében elvégzendő funkciók ellátásához szükségesnek tartott
információáramlásról. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiszervezett vagyonkezelése esetén a megbízott
vagyonkezelő a napi ügyletekről teljeskörűen tájékoztatja a letétkezelőt.
(3) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy a letétkezelő
a számlán nyilvántartható összes pénzügyi eszközt, illetve valamennyi fizikailag leszállítható pénzügyi eszközt
letétben őrzi.
(4) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy a letétkezelő
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által átadott bizonyítékok alapján minden egyéb, nem leszállítható
eszköz tekintetében meggyőződik arról, hogy a szóban forgó eszközök a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
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tulajdonát képezik-e, és naprakész nyilvántartást vezet azokról az eszközökről, amelyek megállapítása szerint
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tulajdonát képezik.
(5) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy a letétkezelő
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény nevében nyitott számlán kezeli a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény pénzügyi eszközeit.
(6) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy a letétkezelő
számláit és nyilvántartásait naprakészen és úgy vezeti, hogy azok
a) pontosak legyenek és a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény pénzügyi eszközei és pénzeszközei
állományáról mindenkor valós képet mutassanak, és
b) alapján bármikor, késedelem nélkül biztosítható legyen a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez tartozó
pénzügyi eszközök és pénzeszközök elkülönített kimutatása.
(7) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény – kiszervezett vagyonkezelés esetén a vagyonkezelő – és
a letétkezelő között sem közvetlen, sem tíz százalékot meghaladó közvetett tulajdonosi kapcsolat nem lehet.
(8) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy amennyiben
a letétkezelő olyan tevékenységeket végez, amelyek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel, a tagokkal és
ellátottakkal kapcsolatban összeférhetetlenséget okozhatnak, akkor
a) a letétkezelő letétkezelői szolgáltatását egyéb esetlegesen összeférhetetlen tevékenységeitől működési és
szervezeti, irányítási szempontból elválasztja,
b) az esetleges összeférhetetlenségeket feltárja, kezeli, nyomon követi, és
c) a tagokkal és ellátottakkal, valamint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény igazgatóságával közli.
(9) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiköti, hogy a letétkezelő
tevékenységét tisztességesen, magas szakmai színvonalon, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagjai,
ellátottai és kedvezményezettjei érdekében különös gondossággal végzi.
(10) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiköti, hogy a letétkezelő
felelősséggel tartozik a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény, annak tagjai, ellátottai és kedvezményezettjei
azon elszenvedett veszteségéért, amelyek a letétkezelő a kötelezettségeinek elmulasztásából vagy azok nem
megfelelő végrehajtásából fakadnak. Az ettől eltérő kikötés semmis.
(11) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kiköti, hogy a letétkezelő
felelősségét nem befolyásolja az, ha a letétkezelés céljából átvett eszközök egy részét vagy egészét harmadik fél
al-letétkezelésébe adta.
(12) A letétkezelésre vonatkozó szerződésben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény előírja, hogy a letétkezelő
a (3)–(6) bekezdésben meghatározott feladatain túl
a) végrehajtja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény megbízásait, kivéve, ha azok ellentétben állnak valamely
jogszabály rendelkezésével vagy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény belső szabályzataival;
b) gondoskodik arról, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény eszközeit érintő ügyletek során az ellenérték
a szokásos határidőn belül rendelkezésre álljon; és
c) biztosítja, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az eszközökből származó jövedelmet a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény belső szabályzataival összhangban használja fel.”
50. §		
Az Fnyt. 58. §-t megelőző alcím cím helyébe a következő alcím cím lép:

„A felügyelet általános elvei”
51. §		
Az Fnyt. 58. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„58. § (1) A Felügyelet eljárására az MNBtv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) A Felügyelet felügyeleti jogkörében végzett tevékenységét kellő időben, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény tevékenységeinek nagyságrendjével, jellegével, mértékével és összetettségével arányos módon végzi.
(3) A Felügyelet feladatai ellátása során mérlegeli döntéseinek a többi érintett tagállam pénzügyi rendszerének
stabilitására gyakorolt hatását, különösen sürgősségi helyzetben.”
52. §		
Az Fnyt. 60. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet engedélye szükséges)
„g) a nyugdíjkonstrukció határon átnyúló átvétel keretében történő átvételéhez.”
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53. §		
Az Fnyt. 62/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Amennyiben a határon átnyúló átadás során a Felügyelet és az átadásban részt vevő más EGT-államban bejegyzett
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény székhely szerint illetékes hatósága között nézetkülönbség áll fenn
a hatóságok bármelyikének eljárásával, intézkedésének tartalmával vagy intézkedésének hiányával kapcsolatban
– ideértve a határon átnyúló átadás engedélyének megadásával vagy megtagadásával kapcsolatos határozatot
is –, a Felügyelet az Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóságnál nem kötelező jellegű közvetítést
kezdeményezhet.”
54. §		
Az Fnyt. a következő alcímmel egészül ki:

„Felügyeleti felülvizsgálat és értékelés
62/C. § (1) A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének nagyságrendjét, jellegét,
mértékét és összetettségét figyelembe véve felülvizsgálja és értékeli azokat a szabályzatokat, stratégiákat, eljárásokat
és módszereket, amelyeket a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az e törvény, továbbá a prudens működésre
vonatkozó szabályok betartása érdekében hoz. A felülvizsgálat során a Felügyelet figyelembe veszi a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmények, kiszervezés esetén a kiszervezett tevékenységet végző működésének körülményeit.
(2) A Felügyelet felülvizsgálja és értékeli a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény e törvény, továbbá a prudens
működésre vonatkozó szabályok követelményének való megfelelését.
(3) A Felügyelet a felülvizsgálati és értékelési eljárás során értékeli
a) azon kockázatokat, amelyeknek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény ki van vagy ki lehet téve,
b) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény irányítási rendszerével kapcsolatos minőségi követelményeinek való
megfelelést,
c) azon kockázatokat, amelyeket a stressz-teszt során a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységének
jellegét, nagyságrendjét és összetettségét figyelembe véve feltártak, és
d) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kockázat kezelésére szolgáló eljárásait és a szabályzatok
megbízhatóságát, megfelelőségét és alkalmazási módját.
(4) A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés elősegítése érdekében a Felügyelet legalább évente felügyeleti stressztesztet végez az általa felügyelt foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vonatkozásában annak érdekében, hogy
a romló pénzügyi körülmények feltárása, illetve a romló pénzügyi körülmények javítására tett intézkedések nyomon
követhetőek legyenek a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménynél.
(5) A felügyeleti felülvizsgálat és értékelés alapján a Felügyeletnek meg kell határoznia, hogy a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény által alkalmazott szabályzatok, stratégiák, eljárások és módszerek, valamint
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szavatoló tőkéje és nyugdíjtechnikai tartalékai biztosítsák a kockázatok
fedezetét és megbízható kezelését.
(6) A felülvizsgálat és az értékelés gyakoriságát, mértékét és részletezettségét a Felügyelet a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény mérete, tevékenységének jelentősége, jellege, nagyságrendje és összetettsége alapján
arányosan határozza meg azzal, hogy a felülvizsgálatot és értékelést legalább évente egyszer elvégzi.
(7) Ha a Felügyelet súlyos hiányosságokat tár fel a felülvizsgálat és értékelés során, akkor határozatában
a) előírhatja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény szabályzatainak, stratégiáinak, eljárásainak és módszereinek
módosítását,
b) felszólíthatja a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményt pénzügyi terv, illetve pénzügyi helyreállítási terv
elkészítésére.
(8) Amennyiben a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel szemben a (7) bekezdésben meghatározott
intézkedések nem vezetnek eredményre, a Felügyelet a 64. §-ban foglalt intézkedéseket hozhatja.”
55. §

(1) Az Fnyt. 64. § (1) bekezdés b)–f ) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kötelezettségeinek teljesítése, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény tagjai érdekeinek védelme, valamint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységére vonatkozó
jogszabályi előírások és a Felügyelet határozatainak betartása érdekében a következő intézkedéseket teheti:)
„b) előírhatja szanálási terv, pénzügyi terv, pénzügyi helyreállítási terv és nyugdíjtechnikai helyreállítási terv határidőn
belüli benyújtását, és a végrehajtásra is határidőt szabhat,
c) kezdeményezheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény vezető állású személyének és egyéb vezetőjének
felelősségre vonását vagy felmentését,
d) összehívhatja az igazgatóságot,
e) rendkívüli közgyűlést hívhat össze,
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f ) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménnyel, továbbá annak vezető állású személyével és egyéb vezetőjével
szemben bírságot szabhat ki,”
(2) Az Fnyt. 64. § (1) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény kötelezettségeinek teljesítése, a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény tagjai érdekeinek védelme, valamint a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenységére vonatkozó
jogszabályi előírások és a Felügyelet határozatainak betartása érdekében a következő intézkedéseket teheti:)
„p) visszavonhatja a vezető állású személy vagy az egyéb vezető kinevezésére adott engedélyt, kezdeményezheti
az alkalmazott felelősségre vonását, a könyvvizsgálója megbízásának megszüntetését, illetve
q) megtilthatja, korlátozhatja vagy feltételhez kötheti a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény eszközei feletti
rendelkezési jog gyakorlását.”
56. §		
Az Fnyt. a következő 86/B. §-sal egészül ki:
„86/B. § Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények által nyújtott várható
nyugdíjszolgáltatás előrejelzésére vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
57. §		
Az Fnyt. 90. §-a a következő i) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„i) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december 14-i
(EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
58. §		
Az Fnyt.
a)
2. § 12. pontjában a „23. pontban meghatározott munkaviszonyban áll” szövegrész helyébe a „23. és 26. pontban
meghatározott munkaviszonyban, önfoglalkoztatói viszonyban áll” szöveg,
b)
2. § 14. pontjában az „elkülönítetten működik” szövegrész helyébe az „elkülönítetten jön létre és működik”
szöveg,
c)
3. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „zárt gazdálkodás elve” szövegrész helyébe a „zárt gazdálkodás elve
valamennyi nyugdíjkonstrukció tekintetében” szöveg,
d)
5. § (3) bekezdésében a „befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben (a továbbiakban: Bszt.)” szövegrész
helyébe a „Bszt.-ben” szöveg,
e)
17. § (3) bekezdés b) pontjában a „befektetési eszközök” szövegrész helyébe a „pénzügyi eszközök” szöveg,
f)
22. § (1) bekezdésében a „foglalkoztató megnevezését” szövegrész helyébe a „foglalkoztató megnevezését és
a központi ügyintézésének helyét” szöveg,
g)
22. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdésben említett tájékoztatás közlésétől számított hatvanöt napon belül”
szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés szerinti bejelentéstől számított három hónap elteltével” szöveg,
h)
28/A. § (8) bekezdésében az „az MNBtv.” szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény
(a továbbiakban: MNBtv.)” szöveg,
i)
30. § (4) bekezdésében az „az átadó” szövegrészek helyébe az „a tagot átadó” szöveg,
j)
30. § (5) bekezdésében az „Az átadó” szövegrész helyébe az „A tagot átadó” szöveg,
k)
30. § (5) és (6) bekezdésében az „az átadó” szövegrész helyébe az „a tagot átadó” szöveg,
l)
37. § (1) bekezdésében a „biometriai kockázatot tartalmazó nyugdíjszolgáltatást” szövegrész helyébe
az „a tőke- vagy hozamgaranciát, illetve biometriai kockázatot tartalmazó nyugdíjkonstrukciót” szöveg,
m)
42. § (2) bekezdésében az „intézkedéseket” szövegrész helyébe az „intézkedéseket és azok végrehajtására
vonatkozó ütemtervet” szöveg,
n)
47. § (4) bekezdésében a „tagok érdekében,” szövegrész helyébe a „tagok és ellátottak hosszú távú érdekében,
elkülönítetten,” szöveg,
o)
83. § (2) bekezdésében a „két hónapon” szövegrész helyébe a „hat héten” szöveg
lép.
59. §		
Hatályát veszti az Fnyt.
a)
8. § (3) bekezdése,
b)
9. § (2) bekezdése,
c)
11. § (1) bekezdés d) pontjában az „és” szövegrész,
d)
11. § (6) bekezdése,
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46. § (1) bekezdés d) pontjában az „és” szövegrész,
61. § (2) bekezdése,
86. §-a.

5. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása
60. §		
A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bszt.) 24/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24/C. § (1) Az irányítási jogkörrel rendelkező vezető testület tagjai megfelelő időt fordítanak a befektetési
vállalkozásnál vállalt funkciójuk ellátására.
(2) A vezető testület a befektetési vállalkozás tevékenységeinek – beleértve a fő kockázatokat is – a megértéséhez
megfelelő kollektív tudással, készségekkel és tapasztalatokkal rendelkezik.”
61. §		
A Bszt. 62. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A befektetési vállalkozás a megbízás ügyfél nevében történő végrehajtását követően tájékoztatja az ügyfelet
a megbízás végrehajtásának helyszínéről.”
62. §

(1) A Bszt. 102. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyreállítási terv a befektetési vállalkozás esetleges fizetésképtelenné válásának – a pénzügyi közvetítőrendszerrel
való összefonódásából adódóan – a pénzügyi piacokra gyakorolható lehetséges hatásainak arányában a következőket
tartalmazza:)
„i) a 105. §-ban meghatározott tőkekövetelmény megőrzéséhez kapcsolódó szabályok, lehetséges lépések, ideértve
a csoporton belüli pénzügyi támogatás nyújtását is,”
(2) A Bszt. 102. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A csoportszintű helyreállítási terv célja a csoport egészének stresszhelyzetben történő helyreállítása
a válsághelyzet okainak kezelésével vagy megszüntetésével, a csoport vagy a csoporthoz tartozó befektetési
vállalkozás pénzügyi helyzetének rendezésével úgy, hogy a csoport többi tagjának pénzügyi helyzetére is figyelemmel
van. A csoportszintű helyreállítási terv koordinált és konzisztens intézkedéseket tartalmaz a befektetési vállalkozás
mint EU-szintű anyavállalat, a leányvállalati befektetési vállalkozás és a jelentős fióktelep tekintetében.
(8b) A csoportszintű helyreállítási terv tartalmazza a (3) bekezdés r) pontja szerinti forgatókönyvet is azzal, hogy
a forgatókönyv esetében kitér a helyreállítási terv a befektetési vállalkozás egyedi szavatoló tőkéje, valamint
az összevont alapú szavatolótőke-követelmény tekintetében a szavatoló tőkeelemek átruházásának nehézségére.”

63. §		
A Bszt. 110/N. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„110/N. § (1) A csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötéséhez az EGT-állambeli
befektetési vállalkozás anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága
határozata szükséges azzal, hogy
a) a kérelmet az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat nyújtja be a székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel
rendelkező felügyeleti hatóságának,
b) a kérelem tartalmazza a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás tervezetét és meghatározza
a csoporthoz tartozó azon szervezeteket, amelyek a megállapodásban félként szerepelnek, valamint
c) a Felügyelet részére benyújtott, határon átnyúló csoport esetében a többoldalú eljárásra vonatkozó 173/A. §-ban
foglaltakat az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a Felügyelet látja el az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat felügyeletét, akkor
a) az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet haladéktalanul továbbítja a megállapodás tervezetben félként szereplő
minden egyes leányvállalat hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságának,
b) a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően
ba) engedélyezi a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését, ha a megállapodás
tervezetében foglaltak megfelelnek a 110/O. §-ban meghatározott feltételeknek,
bb) elutasítja a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését, ha a megállapodás
tervezetében foglaltak nem felelnek meg a 110/O. §-ban meghatározott feltételeknek.
(3) A Felügyelet minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kérelem beérkezését követő négy hónapon
belül határozatot hozzon – határon átnyúló csoport esetében többoldalú eljárás keretében határozatot hozzanak –
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arról, hogy a megállapodás tervezetében foglaltak megfelelnek-e a 110/O. §-ban meghatározott feltételeknek,
figyelembe véve a megállapodás végrehajtásának a csoport működése szerinti valamennyi EGT-államban kifejtett
lehetséges hatását, ideértve a költségvetési következményeket is.
(4) Ha a Felügyelet látja el az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat felügyeletét és az eljárásban részt
vevő EGT-államok hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságainak egyetértése hiányában négy hónapon belül
nem hozható többoldalú eljárás keretében határozat, a kérelemről a Felügyelet dönt. A határozat indokolásában
a Felügyelet kitér az eljárásban részt vevő EGT-államok hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságainak véleményére
és fenntartásaira is.
(5) A Felügyelet elhalasztja a határozat meghozatalát és megvárja az EBH döntését, ha a négy hónapos időszak alatt
az ügyet az eljárásban részt vevő valamely EGT-állam hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatósága az európai felügyeleti
hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági
határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
19. cikkével összhangban az EBH elé utalja. A négy hónapos időszak leteltét vagy a többoldalú eljárás keretében hozott
határozatot követően az ügy már nem utalható az EBH elé.
(6) Az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam hatáskörrel rendelkező
felügyeleti hatósága döntését követően a megállapodás tervezetét a részes félként szereplő tagok tulajdonosainak
kétharmados szótöbbséggel is jóvá kell hagynia azzal, hogy a megállapodás kizárólag a csoport azon tagjait kötelezi,
akiknél a tulajdonosok jóváhagyásukat megadták, illetve azt nem vonták vissza.
(7) A megállapodásban részes fél irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülete évente beszámol a tulajdonosainak
a megállapodás teljesüléséről és a megállapodás alapján hozott döntések végrehajtásáról.”
64. §		
A Bszt. 110/Q. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a Felügyelet mint az EGT-állambeli befektetési vállalkozás anyavállalat vagy a csoportszintű pénzügyi
támogatási megállapodásban részt vevő befektetési vállalkozás felügyeleti hatósága kifogásolja a pénzügyi támogatás
megtiltásáról vagy korlátozásáról szóló határozatot, akkor a határozatról szerzett értesülését követő kettő napon belül
az ügyet az EBH elé terjesztheti, kérve az EBH közreműködését.”
65. §		
A Bszt. 136. §-a a következő (6a)–(6d) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Befektetési vállalkozás felszámolása esetén a Cstv. 57. § (1) bekezdés f ) pontjában szereplő követeléseket
az alábbi sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:
a) rendes, fedezetlen követelések,
b) olyan fedezetlen követelések, amelyek a következő feltételeknek megfelelő, hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokból származnak:
ba) a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum eredeti szerződéses lejárata legalább egy év,
bb) a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum nem tartalmaz beágyazott származtatott ügyletet és maga sem
származtatott ügylet, és
bc) a kibocsátásához kapcsolódó releváns szerződéses dokumentáció és adott esetben a tájékoztató kifejezetten utal
a kielégítési sorrendben való, e bekezdés szerinti hátrébb sorolására,
c) a) és b) pontba nem tartozó egyéb követelések
azzal, hogy ha a követelések kielégítésére nincs elegendő fedezet, az egyes csoportokba tartozó hitelezőket – először
az a), a b), majd a c) pontban szereplőket – követeléseik arányában kell kielégíteni.
(6b) A (6a) bekezdéstől eltérően a 2018. december 29. napja előtt kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokból származó fedezetlen követelések besorolására a Cstv. és az e törvény 2016. december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(6c) A (6a) és a (6b) bekezdés alkalmazásában hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok a kötvények és
az átruházható követelések más formái, valamint az adósságot keletkeztető vagy elismerő instrumentumok.
(6d) A (6a) bekezdés b) pont bb) alpontja alkalmazásában azok a hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok, amelyek
a) kamatozása változó, mivel valamely széleskörűen alkalmazott referencia-kamatlábtól függ, valamint
b) nem forintban denomináltak, feltéve, hogy a tőke, a visszafizetés és a kamat ugyanabban a pénznemben
denominált,
pusztán e jellemzőik miatt nem tekintendők beágyazott származtatott ügyletet tartalmazó, hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumoknak.”
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66. §		
A Bszt. 154/G. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az OTF-et működtető befektetési vállalkozás vagy piacműködtető tájékoztatja az OTF leendő résztvevőjét
a végrehajtott ügyletek teljesítésével kapcsolatos felelősségi szabályokról.”
67. §		
A Bszt. 154/H. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Az adatszolgáltatási tevékenységet végző eleget tesz a 24/G. §-ban foglalt rendelkezéseknek.
(5) Ha adatszolgáltatási tevékenységet végző részére könyvvizsgáló jogszabályi kötelezettség alapján előírt feladatot
lát el, a 98. § alkalmazandó azzal, hogy ahol a rendelkezés befektetési vállalkozást említ, ott adatszolgáltatási
tevékenységet végzőt kell érteni.”
68. §

(1) A Bszt. 162. §-a a következő (16a) és (16b) bekezdéssel egészül ki:
„(16a) A Felügyelet a befektetési vállalkozás által benyújtott helyreállítási tervet értékeli, figyelemmel a befektetési
vállalkozás
a) szervezeti felépítésének összetettségére,
b) kockázati profiljára,
c) tőkehelyzetére és finanszírozási struktúrájára.
(16b) A Felügyelet a befektetési vállalkozás által benyújtott helyreállítási tervet a szanálási feladatkörében eljáró
MNB rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a szanálási feladatkörében eljáró MNB által adott javaslatokat a Felügyelet
megvizsgálja.”
(2) A Bszt. 162. §-a a következő (19) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Ha a befektetési vállalkozás a Felügyelet szerint nem a (17) bekezdés szerinti határozatnak megfelelően dolgozta
át a helyreállítási tervet, akkor a Felügyelet határozatában rögzíti az újbóli átdolgozás módját, eszközeit, elemeit és
részleteit.”

69. §		
A Bszt. 163/C. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a Felügyelet látja el a befektetési vállalkozás mint EU-szintű anyavállalat felügyeletét, akkor – a jogszabályok
és az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelmények
betartása mellett – a helyreállítási tervet megküldi az érintett hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságnak,
a rendszerszinten jelentős fióktelep felügyeleti hatóságának, a szanálási feladatkörében eljáró MNB-nek és
a leányvállalatok szanálási hatóságainak.”
70. §		
A Bszt. „Átmeneti rendelkezések” című alcíme a következő 182/D. §-sal egészül ki:
„182/D. § (1) 2021. július 3-ig
a) a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkében foglalt elszámolási kötelezettségek, valamint
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 11. cikk (3) bekezdésében foglalt kockázatmérséklési technikák
nem alkalmazandóak az olyan C6. származtatott energiaügyletre, amelyet a 648/2012/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet 10. cikk (1) bekezdésében foglalt feltételeket teljesítő nem pénzügyi szerződő felek kötöttek vagy
olyan nem pénzügyi szerződő felek kötöttek, amelyeket befektetési vállalkozásként első alkalommal a pénzügyi
közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi CXXVI. törvény
hatálybelépését követően engedélyeznek, valamint
b) az a) pont szerinti C6. származtatott energiaügylet a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
10. cikkében foglalt elszámolási értékhatár alkalmazásában nem számít tőzsdén kívüli származtatott ügyletnek.
(2) Az (1) bekezdés szerinti átmeneti rendelkezés hatálya alá tartozó C6. származtatott energiaügyletre
a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben rögzített minden más követelmény érvényes.
(3) A Felügyelet az (1) bekezdés szerinti, általa megadott – C6. származtatott energiaügyletre vonatkozó – mentesítésről
értesíti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot.”
71. §		
A Bszt. 183. § (1) bekezdése a következő j) ponttal egészül ki:
(E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„j) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt
helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai parlamenti és tanácsi
irányelv.”
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72. §		
A Bszt.
a)
8. § (1a) bekezdésében a „követelményekre, az algoritmikus” szövegrész helyébe a „követelményekre,
a jogsértések jelentésére, az algoritmikus” szöveg,
b)
8. § (2) bekezdésében a „lakossági és szakmai” szövegrész helyébe a „lakossági és a 49. § szerinti szakmai”
szöveg,
c)
24/G. § (1) bekezdésében a „vállalkozás hatékony” szövegrész helyébe a „vállalkozás, továbbá a Felügyelet
hatékony” szöveg,
d)
24/G. § (3) bekezdésében a „jogsértés intézményen belüli” szövegrész helyébe a „jogsértés befektetési
vállalkozáson belüli” szöveg,
e)
29/A. § (3) bekezdés e) pontjában az „összeférhetetlenségre vonatkozó” szövegrész helyébe
az „összeférhetetlenségre és a jogsértések jelentésére vonatkozó” szöveg,
f)
51. § (2) bekezdésében az „– a 40–50. §-ban, az 55. §-ban, a 62–65. §-ban foglaltakat –” szövegrész helyébe az „–
a 40. § (1)–(4) és (8) bekezdésében, a 41. §-ban, a 43–46. §-ban, az 55. §-ban, a 62. §-ban, a 63. §-ban, valamint
a 64. § (1) bekezdésében foglaltakat –” szöveg,
g)
110/Q. § (2) bekezdésében a „felügyeleti hatóságát,” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságát, EU-szintű
befektetési vállalkozás anyavállalat felügyeleti hatóságát, szanálási hatóságát, a szanálási feladatkörében eljáró
MNB-t,” szöveg,
h)
110/Q. § (4) bekezdésében a „felügyeleti hatóságát,” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságát, EU-szintű
befektetési vállalkozás anyavállalat felügyeleti hatóságát,” szöveg,
i)
117. § (4) bekezdésében a„tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei 648/2012/EU rendelet” szövegrész helyébe
a „tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló,
2012. július 4-i 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 648/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet)” szöveg,
j)
144/B. § (4) bekezdés d) pontjában és 157/A. § (3) bekezdésében a „tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről,
a központi szerződő felekről és a kereskedési adattárakról szóló Európai Parlament és Tanács 2012. július 4-ei
648/2012/EU” szövegrész helyébe a „648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi” szöveg,
k)
154/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „648/2012/EU rendelet” szövegrész helyébe a „648/2012/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet” szöveg
lép.
73. §		
Hatályát veszti a Bszt.
a)
53. §-a,
b)
61. §-a,
c)
66. § (4) bekezdésében az „a 43. § (9) bekezdésének d) pontja szerint” szövegrész,
d)
82. § (2) bekezdése,
e)
120. § s) pontjában a „tőzsdén kívüli származtatott ügyletekről, a központi szerződő felekről és a kereskedési
adattárakról szóló, 2012. július 4-ei” szövegrész.

6. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása
74. §		
A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) Második rész
I. Fejezete a 24. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A díjtarifa megállapításhoz kapcsolódó szerződés- és káradatbázis
24/A. § (1) A Felügyelet a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 4. §
(9) bekezdésében meghatározott céljai elérésének előmozdítása és az MNBtv. 39. § (1) bekezdés i) és p) pontjában
meghatározott feladatainak ellátása céljából a díjtarifa megállapításához kapcsolódó, a kötelező gépjárműfelelősségbiztosításokra kiterjedő szerződés- és káradatbázist (a továbbiakban: KKTA) hoz létre és működtet.
(2) A KKTA működéséhez a Felügyelet a Bit. 269. § (13) bekezdése szerinti adatszolgáltatás keretében megkapott
adatokat használja fel, azzal, hogy a KKTA személyes adatot nem tartalmaz.
(3) A KKTA – a (2) bekezdéssel összhangban – a következő adatköröket tartalmazza:
a) a szerződések és a részkárok azonosítói,
b) a szerződésekre (szerződőre, járműre) vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
c) a szerződésekre vonatkozó díjadatok,
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d) a részkárokra vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
e) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,
f ) a változó állományi típusú adatok hatálybalépésének, illetve a folyamat típusú adatok bekövetkeztének napjára
vonatkozó adatok.
(4) A 23. § (3) bekezdésében előírt kötelező díjhirdetéshez szükséges biztosításmatematikai számítások elvégzéséhez
a Bit. 269. § (13) bekezdése szerinti adatszolgáltatást teljesítő biztosító a KKTA-ból díjmentesen, összesített szerződésés káradatokat igényelhet.
(5) A (4) bekezdés szerinti adatigénylést a Felügyelet olyan összesített formában teljesíti, hogy az adatok kellően
részletezettek maradjanak a biztosításmatematikai számítások elvégzéséhez, azonban személyes adatot vagy üzleti
titkot ne tartalmazzanak és a biztosítók beazonosítása ne váljon lehetővé.
(6) A (4) bekezdés szerinti biztosító által igényelhető adatok köre a következőkre terjed ki:
a) a szerződésekre (szerződőre, járműre) vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
b) a részkárokra vonatkozó nem pénzösszeg típusú jellemzők,
c) a kárkifizetésekre és kártartalékokra vonatkozó adatok,
d) a változó állományi típusú adatok hatálybalépésének, illetve a folyamat típusú adatok bekövetkeztének napjára
vonatkozó adatok.
(7) A (4) bekezdés szerinti adatigényléshez a Felügyelet elektronikus lekérdező-felületet hoz létre, mely felülethez csak
a Felügyelet és a biztosító fér hozzá.
(8) Az adatigénylésre vonatkozó részletes szabályokat a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletben állapítja meg.”
75. §		
A Gfbt. 49. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító a szerződés létrejöttétől, illetve – a 21. § (4) bekezdésében meghatározott eset kivételével –
megszűnésétől – érdekmúlással történő megszűnés esetén a biztosító tudomásszerzésétől –, továbbá a biztosítást
igazoló okirat adataiban bekövetkező egyéb – a kötvénynyilvántartás adattartalmát képező – változás időpontjától
számított 15 napon belül köteles a kötvénynyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni – a 46. §
(2) bekezdésében megjelölt adatok feltüntetésével – a biztosítási szerződés megkötéséről, illetve megszűnéséről,
valamint az adatokban bekövetkező egyéb változásokról.”
76. §		
A Gfbt. 52. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító a szerződés megkötését és megszűnését – érdekmúlással történő megszűnés esetén a biztosító
tudomásszerzését –, a határozatlan tartamú szerződés megújítását (biztosítási időszakok kezdő napját),
továbbá a szüneteléssel, illetve a káreseménnyel kapcsolatos adatok keletkezését követő 15 napon belül köteles
a kárnyilvántartó szervet informatikai rendszerén keresztül értesíteni az 51. § (4) és (4a) bekezdésében megjelölt
adatokról.”
77. §		
A Gfbt. 69. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy a KKTA-ból történő biztosítói adatigénylésre vonatkozó
részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”
78. §		
A Gfbt. 57/F. § (3) bekezdésében az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban:
MNBtv.)” szövegrész helyébe az „az MNBtv.” szöveg lép.

7. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása
79. §		
A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény (a továbbiakban: Pft.) 2. § 18a. pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„18a. online módon hozzáférhető fizetési számla: olyan fizetési számla, amely vonatkozásában lehetőség van
számítástechnikai eszközök közvetlen kapcsolata útján fizetési megbízást adni, valamint adatokhoz, információkhoz
hozzáférni, ide nem értve az olyan korlátozott rendeltetésű fizetési számlát, amelyen lévő pénzeszközök kizárólag
jogszabályban meghatározott célokra használhatók fel,”
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80. §		
A Pft. 66/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„66/A. § (1) A 38/A–38/C. §-ban, valamint az 55/C. §-ban meghatározott biztonsági intézkedéseket
2019. szeptember 14-től kell alkalmazni.
(2) Fizetés-kezdeményezési szolgáltatás vagy számlainformációs szolgáltatás igénybevételekor 2019. szeptember
13-ig az ügyfél és a fizetési számláját vezető pénzforgalmi szolgáltató között e törvény 2018. január 12-én hatályos
rendelkezések szerinti felelősségi és kárviselési szabályai alkalmazandók.”
81. §		
A Pft.
a)
10. § (1) bekezdés e) pont ee) alpontjában a „49–51.” szövegrész helyébe a „49–52/A.” szöveg,
b)
34. §-ában a „49. §-tól és az 50. §-tól” szövegrész helyébe a „49. §-tól, az 50. §-tól, az 52. §-tól és az 52/A. §-tól”
szöveg,
c)
38/C. § (3) bekezdés f ) pontjában az„adatokhoz.” szövegrész helyébe az„adatokhoz, a jogszabályok és az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelményeknek
megfelelő jogszabályi előírásokkal összhangban.” szöveg,
d)
44. § (1) bekezdésében az „az ügyfél csalására” szövegrész helyébe a „csalásra” szöveg,
e)
50. § (5) bekezdésében az „(1) és (3)” szövegrész helyébe az „(1), (3) és (4)” szöveg,
f)
54. §-ában a „49–52.” szövegrészek helyébe a „49–52/A.” szöveg
lép.
82. §		
Hatályát veszti a Pft.
a)
13. §-ában az „ – ideértve a legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott elektronikus okirati
formát is – vagy a Hpt.-ben meghatározottak szerinti azonosított elektronikus úton” szövegrész,
b)
55/C. § (1) bekezdés b) pontjában a „távoli” szövegrész.

8. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása
83. §		
A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény 4. § (1) bekezdésében a „feltüntetésével,” szövegrész
helyébe a „feltüntetésével, legalább” szöveg lép.

9. A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény módosítása
84. §

(1) A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 13. § (2) bekezdés l) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
[A Pénzügyi Stabilitási Tanács az (1) bekezdésben foglaltak szerint]
„l) döntést hoz a 4. § (8) bekezdés szerinti, külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint szanálási
intézkedést alkalmazó határozatok tekintetében.”
(2) Az MNBtv. 13. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11) Az MNB elnöke rendeletében meghatározza azt az MNB által alkalmazott, az MNB szervezeti és működési
szabályzata szerint vezetői hatáskörrel rendelkező személyt vagy az MNB szervét, aki
a) döntést hoz a 39–41. §-ban meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai
hatálya alá tartozó személyek és szervezetek, valamint tevékenységek feletti 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet
gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban,
b) – a (2) bekezdés l) pontja szerinti határozatok kivételével – döntést hoz a 4. § (8) bekezdés szerinti, külön törvényben
meghatározott szanálási feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban és
c) döntést hoz a 4. § (7) bekezdés szerinti makroprudenciális feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági
eljárásokban.
(11a) A Pénzügyi Stabilitási Tanács a (11) bekezdésben meghatározott döntéshozatal során az MNB elnöke
rendeletében meghatározottak szerint a hatáskör gyakorlását bármikor magához vonhatja.”

85. §

(1) Az MNBtv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása azon év december 31. napjáig tart, amely évben az Országgyűlés
megbízatása megszűnik.”
(2) Az MNBtv. 14. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A felügyelőbizottság tagjainak megbízatása az MNB elnöke megbízatásának időtartamára szól.”
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(1) Az MNBtv. 40. §-a a következő (26) és (27) bekezdéssel egészül ki:
„(26) Az MNB a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatai során ellátja a pénzpiaci alapokról szóló,
2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.
(27) Az MNB a 39. § (1) bekezdés m) pontjában meghatározott feladatai során ellátja az európai kockázatitőke-alapokról
szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról
szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtását.”
(2) Az MNBtv. 40. §-a a következő (28) és (29) bekezdéssel egészül ki:
„(28) Az MNB látja el a 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében az értékpapírosítás általános keretrendszerének
meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról,
valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet
módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet [a továbbiakban:
(EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet] végrehajtását, ideértve az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és
tanácsi rendelet 29. cikk (4) és (5) bekezdésében meghatározott hatáskört.
(29) A (28) bekezdéstől eltérően az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 6–9. és 18–27. cikkében
meghatározott kötelezettségeknek való megfelelést az MNB nem felügyeli azon szervezetek esetében, amelyek
csupán kitettségeket értékesítenek az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 7. pontja szerinti
ABCP-program vagy egyéb értékpapírosítási ügylet vagy konstrukció keretében, de nem helyeznek ki kitettségeket
aktívan, a rendszeres alapon történő értékpapírosítás elsődleges céljával.”

87. §		
Az MNBtv. 43. § (2) bekezdése a következő u) ponttal egészül ki:
(Az MNB a honlapján közzéteszi)
„u) a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményekkel kapcsolatos prudenciális felügyelet fő céljaira vonatkozó
tájékoztatást, a felügyeleti felülvizsgálati eljárásra vonatkozó információkat, valamint a prudenciális előírások
alkalmazásának főbb területeire vonatkozó összesített statisztikai adatokat és kapcsolódó elemzést.”
88. §		
Az MNBtv. 75. § (1) bekezdés b) pontja a következő bh)–bl) alponttal egészül ki:
[Ha az MNB a 62. § (2) bekezdése szerinti ellenőrzés végén vagy az általa hivatalosan ismert tények alapján megállapítja
a 62. § (1) bekezdésében meghatározott jogszabályok vagy az MNB hatósági határozatában meghatározott kötelezettség
megszegését, elkerülését, elmulasztását, késedelmes vagy hiányos teljesítését, – ha törvény eltérően nem rendelkezik – az
a) pont hatálya alá nem tartozó személlyel, szervezettel szemben a következő intézkedéseket alkalmazza:]
„bh) előírja a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti referenciamutató-kezelő vagy felügyelt
szervezet számára, hogy hagyjon fel a jogsértő magatartással és tartózkodjon annak megismétlésétől,
bi) kötelezi a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a jogsértésből származó nyereség
visszafizetésére vagy a jogsértés révén elkerült veszteség ellentételezésére, ha az összegszerűen meghatározható,
bj) nyilvánosan figyelmezteti a jogsértésért felelős, a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
referenciamutató-kezelőt vagy felügyelt szervezetet, a jogsértés jellegét megjelölve,
bk) visszavonja vagy felfüggeszti a jogsértésért felelős, a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti
referenciamutató-kezelő engedélyét vagy nyilvántartásba vételét,
bl) ideiglenesen eltiltja a jogsértésért felelős természetes személyt a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet szerinti referenciamutató-kezelőnél vagy felügyelt adatszolgáltatónál a vezetői funkciók gyakorlásától”
([az a) és b) pont a továbbiakban együtt: intézkedés.])
89. §

(1) Az MNBtv. 76. §-a a következő (17) és (18) bekezdéssel egészül ki:
„(17) A bírság mértéke
a) természetes személy esetében:
aa) a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés g) pont i. alpontjában felsorolt
rendelkezések megsértése esetén legfeljebb 158 080 000 forint,
ab) a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés g) pont ii. alpontjában felsorolt
rendelkezések megsértése esetén legfeljebb 31 616 000 forint;
b) jogi személy esetében:
ba) a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés h) pont i. alpontjában felsorolt
rendelkezések megsértése esetén legfeljebb 316 160 000 forint, vagy a jogi személy rendelkezésre álló legutolsó,
a vezető testület által jóváhagyott beszámoló szerinti teljes éves árbevételének 10%-a, attól függően, hogy melyik
a magasabb összeg,
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bb) a 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikk (2) bekezdés h) pont ii. alpontjában felsorolt
rendelkezések megsértése esetén legfeljebb 79 040 000 forint, vagy a jogi személy rendelkezésre álló legutolsó,
a vezető testület által jóváhagyott beszámoló szerinti teljes éves árbevételének 2%-a, attól függően, hogy melyik
a magasabb összeg
azzal, hogy ha a jogi személy anyavállalat vagy anyavállalat leányvállalata, amely a számviteli jogszabályok alapján
összevont (konszolidált) éves pénzügyi beszámoló készítésére kötelezett, akkor a végső, anyavállalat vezető testülete
által jóváhagyott összevont (konszolidált) éves beszámoló szerinti teljes éves árbevétel 10%-át kell figyelembe venni.
(18) A 2016/1011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén a bírság mértéke legfeljebb
a jogsértésből származó nyereség vagy a jogsértés révén elkerült veszteség összegének háromszorosát elérő összeg,
amennyiben a veszteség, illetve a nyereség meghatározható.”
(2) Az MNBtv. 76. §-a a következő (19)–(24) bekezdéssel egészül ki:
„(19) Az MNB – a fokozatosság és arányosság figyelembevételével – az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi
rendelet megsértése esetén
a) alkalmazhatja a Tpt. 400. § (1) bekezdés z) pontja szerinti intézkedést;
b) alkalmazhatja a Tpt. 400. § (1) bekezdés zs) pontja szerinti szankciót;
c) átmenetileg eltilthatja az értékpapírosítást kezdeményezőt, a szponzort vagy a különleges célú gazdasági egység
vezető testületének a jogsértésért felelősnek tartott bármely tagját vagy más felelősnek tartott természetes személyt
ilyen vállalkozásokban vezetői feladatok gyakorlásától;
d) természetes személy esetében legfeljebb 1 545 250 000 forint összegű bírságot szabhat ki;
e) vállalkozás esetében legfeljebb 1 545 250 000 forint összegű bírságot vagy a döntéshozó szerv által legutoljára
jóváhagyott éves beszámoló szerinti árbevétel 10%-ának megfelelő összegű bírságot szabhat ki, azzal, hogy ha
a vállalkozás anyavállalat vagy anyavállalat olyan leányvállalata, amelyik a számviteli jogszabályok alapján konszolidált
beszámoló készítésére kötelezett, akkor a bírság mértékének megállapításához figyelembe veendő teljes éves
árbevétel a legutolsó, az anyavállalat döntéshozó szerve által jóváhagyott konszolidált beszámoló szerinti előző éves
árbevétel vagy a számviteli jogszabályok szerinti, annak megfelelő bevétel.
(20) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet megsértése esetén a bírság mértéke a jogsértésből
származó nyereség vagy az amiatt elkerült veszteség legfeljebb kétszerese, ha összegszerűen meghatározható,
tekintet nélkül a (19) bekezdés d) és e) pontjában meghatározott összeghatárokra.
(21) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés első albekezdésének e) vagy
f ) pontjában említett jogsértés esetén az MNB az értékpapírosítást kezdeményezőt, a szponzort és a különleges célú
gazdasági egységet átmenetileg eltilthatja attól, hogy az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet
27. cikk (1) bekezdése szerint értesítést küldjön arról, hogy egy adott értékpapírosítás megfelel az (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet 19–22. cikkében vagy 23–26. cikkében meghatározott követelményeknek.
(22) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 32. cikk (1) bekezdés első albekezdésének h) pontjában
említett jogsértés esetén az MNB ideiglenesen vagy véglegesen visszavonhatja az (EU) 2017/2402 európai parlamenti
és tanácsi rendelet 28. cikkében említett – harmadik fél részére az értékpapírosításnak az (EU) 2017/2402 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 19–22. cikkének vagy 23–26. cikkének való megfelelése ellenőrzésére adott
– felhatalmazást.
(23) Az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek jogi személy általi megsértése esetén az MNB a (19)–
(22) bekezdés szerinti szankciókat a vezető testület azon tagjaira és más olyan személyekre is alkalmazza, akik
felelősséggel tartoznak a jogsértésért.
(24) Amennyiben egy, az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 12. pontja szerinti
intézményi befektető az (EU) 2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet 5. cikk (5) bekezdése alapján
utasítást kapott, hogy teljesítse egy másik intézményi befektető kötelezettségeit, és ezt nem teszi meg, akkor
az MNB a (19)–(23) bekezdés szerinti szankciókat nem az értékpapírosításnak kitett intézményi befektetőkkel, hanem
a befektetéskezelő fél befektetővel szemben szabja ki.”
90. §		
Az MNBtv. 140. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:
„(10) Az MNB értesítheti az Európai Értékpapír-piaci Hatóságot az olyan helyzetekről, amikor a befektetési vállalkozást
érintő helyszíni ellenőrzés vagy vizsgálat elvégzéséhez vagy információcseréhez kapcsolódó felügyeleti megkeresését
elutasították vagy nem jártak el észszerű időben.”
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91. §		
Az MNBtv. a következő 173/A. §-sal egészül ki:
„173/A. § Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy rendeletben szabályozza a 13. § (11) és
(11a) bekezdésben meghatározott hatáskörgyakorlásra, valamint a hatáskör gyakorlójának helyettesítésére vonatkozó
részletes szabályokat.”
92. §		
Az MNBtv. 54. alcíme a következő 183/J. és 183/K. §-sal egészül ki:
„183/J. § A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: Módtv.3.) 85. § (1) bekezdésével megállapított 14. § (8) bekezdést a hatálybalépésekor
megbízatásukat töltő felügyelőbizottsági tagok megbízatásának időtartama tekintetében is alkalmazni kell.
183/K. § A Módtv.3.-mal megállapított 13. § rendelkezéseit mindazon hatósági ügyekben kell alkalmazni, amelyekben
a Módtv.3. hatálybalépésekor az MNB végleges döntést nem hozott.”
93. §

(1) Az MNBtv. 185. § és 185/A. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„185. § Ez a törvény
1. a nők és férfiak közötti egyenlő bánásmód elvének az árukhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáférés, valamint azok
értékesítése, illetve nyújtása tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2004. december 13-i 2004/113/EK tanácsi
irányelv 5. cikk (2) bekezdésének és 16. cikkének,
2. a gépjármű-felelősségbiztosításra vonatkozó 72/166/EGK, 84/5/EGK, 88/357/EGK és 90/232/EGK tanácsi irányelv,
valamint a 2000/26/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv módosításáról szóló, 2005. május 11-i 2005/14/EK
európai parlamenti és tanácsi irányelv 4. cikkének,
3. a viszontbiztosításról és a 73/239/EGK, a 92/49/EGK tanácsi irányelv, valamint a 98/78/EK és a 2002/83/EK irányelv
módosításáról szóló, 2005. november 16-i 2005/68/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
4. a fogyasztói érdekek védelme érdekében a jogsértés megszüntetésére irányuló eljárásokról szóló, 2009. április
23-i 2009/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 2. cikk (1) bekezdés a) és b) pontjának, valamint 4. cikk
(1) bekezdésének,
5. az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi,
rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról (átdolgozás) szóló, 2010. július 13-i 2009/65/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek,
6. a 2006/48/EK, a 2006/49/EK és a 2006/74/EK irányelvnek a központi hitelintézetek kapcsolt bankjai, egyes
szavatolótőke-elemek, nagykockázat-vállalások, felügyeletei szabályok és válságkezelés tekintetében történő
módosításáról szóló, 2009. szeptember 16-i 2009/111/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 1. cikkének,
7. a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról szóló (Szolvencia II),
2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
8. a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a szervezeti követelmények, az összeférhetetlenség,
az üzletvitel, a kockázatkezelés, valamint a letétkezelő és az alapkezelő társaság közötti megállapodás tartalma
tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. július 1-jei 2010/43/EK Bizottság irányelvnek,
9. a 2009/65/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az alapok egyesülésére, a master-feeder struktúrákra és
a bejelentési eljárásokra vonatkozó különös rendelkezései tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2010. július 1-jei
2010/44/EK bizottsági irányelvnek,
10. a 98/26/EK, 2002/87/EK, 2003/6/EK, 2003/41/EK, 2003/71/EK, 2004/39/EK, 2004/109/EK, 2005/60/EK, 2006/48/EK,
2006/49/EK és 2009/65/EK irányelvnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság), az európai felügyeleti
hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci
Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2010. november 24-i 2010/78/EU európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek,
11. a 98/78/EK, a 2002/87/EK, a 2006/48/EK és a 2009/138/EK irányelvnek a pénzügyi konglomerátumhoz tartozó
pénzügyi vállalkozások kiegészítő felügyelete tekintetében történő módosításáról szóló, 2011. november 16-i
2011/89/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
12. a hitelintézetek tevékenységéhez való hozzáférésről és a hitelintézetek és befektetési vállalkozások prudenciális
felügyeletéről, a 2002/87/EK irányelv módosításáról, a 2006/48/EK és a 2006/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről
szóló, 2013. június 26-i 2013/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
13. a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU
rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíjhatóság) és az európai felügyeleti
hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló, 2014. április 16-i 2014/51/
EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
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14. a pénzügyi eszközök piacairól, valamint a 2002/92/EK irányelv és a 2011/61/EU irányelv módosításáról szóló, 2014.
május 15-i 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
15. az Európai Parlament és a Tanács irányelve az átruházható értékpapírokkal foglalkozó kollektív befektetési
vállalkozásokra (ÁÉKBV) vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések összehangolásáról szóló
2009/65/EK irányelvnek a letétkezelői funkciók, a javadalmazási politikák és a szankciók tekintetében történő
módosításáról szóló, 2014. július 23-i 2014/91/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
16. a biztosítási értékesítésről szóló, 2016. január 20-i 2016/97/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
17. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december 14-i
2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
18. a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek az ügyfelek pénzügyi eszközeinek és pénzeszközeinek
védelme, a termékirányítási kötelezettségek, valamint a díjak, jutalékok vagy pénzbeli és nem pénzbeli juttatások
nyújtására vagy átvételére alkalmazandó szabályok tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. április 7-i (EU)
2017/593 felhatalmazáson alapuló bizottsági irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
185/A. § Ez a törvény
1. az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei Közösségen belüli kereskedelmi rendszerének létrehozásáról
szóló 2003/87/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján az üvegházhatást okozó gázok kibocsátási egységei
árverés útján történő értékesítésének időbeli ütemezéséről, lebonyolításáról és egyéb vonatkozásairól szóló,
2010. november 12-i 1031/2010/EU bizottsági rendelet,
2. a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló, 2012. március
14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
3. az euróátutalások és -beszedések technikai és üzleti követelményeinek megállapításáról és a 924/2009/EK rendelet
módosításáról szóló, 2012. március 14-i 260/2012/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet,
4. az európai kockázatitőke-alapokról szóló, 2013. április 17-i 345/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet,
5. az európai szociális vállalkozási alapokról szóló, 2013. április 17-i 346/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
6. a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv önkéntes alkalmazását választó ABAK-okra vonatkozó eljárás
létrehozásáról szóló, 2013. május 15-i 447/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
7. a nem uniós ABAK-ok referencia-tagállamának a 2011/61/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv szerinti
meghatározását szolgáló eljárás létrehozásáról szóló, 2013. május 15-i 448/2013/EU bizottsági végrehajtási rendelet,
8. 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,
9. a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2014. május 15-i 600/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet,
10. a kártyaalapú fizetési műveletek bankközi jutalékairól szóló, 2015. április 29-i 2015/751/EU európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
11. az európai hosszú távú befektetési alapokról szóló. 2015. április 29-i 760/2015/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
12. az értékpapír-finanszírozási ügyletek és az újrafelhasználás átláthatóságáról, valamint a 648/2012/EU rendelet
módosításáról szóló, 2015. november 25-i (EU) 2015/2365 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
13. 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,
14. a 2014/65/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek a befektetési vállalkozások szervezeti követelményei
és működési feltételei, valamint az irányelv alkalmazásában meghatározott kifejezések tekintetében történő
kiegészítéséről szóló, 2016. április 25-i (EU) 2017/565 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet,
15. a 600/2014 európai parlamenti és tanácsi rendeletnek egyes fogalommeghatározások, az átláthatóság,
a portfóliótömörítés, valamint a termékszintű beavatkozással és a pozíciómenedzsmenttel kapcsolatos felügyeleti
intézkedések tekintetében történő kiegészítéséről szóló, 2016. május 18-i (EU) 2017/567 felhatalmazáson alapuló
bizottsági rendelet,
16. a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
17. az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló
346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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(2) Az MNBtv. 185/A. §-a a következő 18. és 19. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„18. a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU
rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2401 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
19. az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
94. §

(1) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„n) (26) bekezdése a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
o) (27) bekezdése az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási
alapokról szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és
tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)
(2) Az MNBtv. 186. § (5) bekezdése a következő p) és q) ponttal egészül ki:
(A 40. §)
„p) (28) bekezdése a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló
575/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2401 európai parlamenti és tanácsi
rendelet,
q) (29) bekezdése az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és
egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és
a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU)
2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg az MNB feladatkörében és eljárásában.)

95. §		
Az MNBtv.
a)
13. § (1) bekezdésében a „– mint az MNB-nek a 8. § b) pontja szerinti szerve, az MNB nevében – jár el
a 4. § (5) és (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos eljárásokban” szövegrész helyébe
a „– mint az MNB-nek a 8. § b) pontja szerinti szerve –, valamint a (11) bekezdés szerinti személy vagy szerv
az MNB nevében jár el a 4. § (5) és (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatokkal kapcsolatos döntéshozatal
során” szöveg,
b)
13. § (9) bekezdésében az „elnöke írja alá” szövegrész helyébe az „elnöke, az elnök akadályoztatása esetén
az (5) bekezdés b) pontja szerinti alelnökök közül a Pénzügyi Stabilitási Tanács ügyrendjében kijelölt alelnök
írja alá” szöveg,
c)
53. § (1a) bekezdésében a „w) pontja,” szövegrész helyébe a „w) pontja, a Tpt. 400. § (2) bekezdése,” szöveg,
d)
53. § (5c) bekezdés nyitó szövegrészében a „miatt hozott” szövegrész helyébe a „miatt, illetve az Fnyt.-ben
meghatározott intézkedésekről hozott” szöveg,
e)
53/B. § (1) bekezdésében az „illetve a Bszt.” szövegrész helyébe az „a Tpt., illetve a Bszt.” szöveg,
f)
58. § (1) bekezdésében az „az Eüsztv. rendelkezéseit” szövegrész helyébe az „az elektronikus kapcsolattartásra
az Eüsztv. rendelkezéseit” szöveg,
g)
93. § (5) bekezdés c) pontjában a „76. § (12)” szövegrészek helyébe a „Tpt. 405. § (3) és (4)” szöveg,
h)
93. § (8) és (9) bekezdésében az „(1)–(6)” szövegrész helyébe az „(1)–(5)” szöveg,
i)
140. § (4) bekezdés b) pont ba) alpontjában az „engedélyről” szövegrész helyébe az „engedélyéről – hitelintézet
esetén azzal, hogy melyik betétbiztosítási rendszerhez csatlakozott –” szöveg,
j)
140. § (4) bekezdés b) pont bz) alpontjában a „65. § (3) bekezdésében” szövegrész helyébe a „65. §
(3) bekezdésében és 68. § (1) bekezdésében” szöveg
lép.
96. §		
Hatályát veszti az MNBtv.
a)
13. § (2) bekezdés k) pontja,
b)
40. § (1) bekezdése,
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53. § (4) bekezdés nyitó szövegrészében az „az Fnytv.-ben,” szövegrész,
76. § (12) bekezdése,
93. § (6) bekezdése,
186. § (5) bekezdés a) pontja.

10. Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény módosítása
97. §		
Az egyes fizetési szolgáltatókról szóló 2013. évi CCXXXV. törvény 13/A. § (1) bekezdésében a „43., 49., 50., 52/A.”
szövegrész helyébe a „44., 52/A.” szöveg lép.

11. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény módosítása
98. §		
A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 6. §
(1) bekezdése a következő 108a. ponttal egészül ki:
(E törvényben, valamint az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok vonatkozásában)
„108a. teljes bizonyító erejű magánokirat: az e törvény hatálya alá tartozó pénzügyi intézmény és az ügyfele között
létrejött szerződés, és az e törvény hatálya alá tartozó magánokirati formában tett jognyilatkozat akkor is teljes
bizonyító erejű magánokiratnak minősül, ha az megfelel a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. §
(1) bekezdés b) pontjában foglaltaknak azzal az eltéréssel, hogy ha a tanú a pénzügyi intézmény munkavállalója, akkor
a lakóhelye vagy tartózkodási helye helyett együttesen a munkáltatója címét (székhelyét, telephelyét, fióktelepét),
valamint a személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány típusát és számát is feltüntetheti a magánokiraton;”
99. §

(1) A Hpt. 7. § (3) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„b) – a biztosítási tevékenységről szóló törvényben foglalt feltételekkel – hitelintézet esetén biztosításközvetítői
tevékenységet, pénzügyi vállalkozás esetén biztosításközvetítői vagy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet,”
(végezhet.)
(2) A Hpt. 7. § (3) bekezdése a következő p) ponttal egészül ki:
(A pénzügyi intézmény, ha törvény másként nem rendelkezik, pénzügyi szolgáltatáson kívül üzletszerűen kizárólag:)
„p) hitelintézet esetén a vele szoros kapcsolatban álló vállalkozások számára szolgáltatások nyújtását”
(végezhet.)

100. §		
A Hpt. 33. § (2) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:
(A Felügyelet visszavonja a hitelintézet tevékenységi engedélyét, ha)
„c) a nem vitatott betétből eredő tartozását az esedékességét követő öt napon belül képtelen visszafizetni, és nem
valószínű a későbbi visszafizetés sem.”
101. §		
A Hpt. 57. §-a a következő (1b)–(1e) bekezdéssel egészül ki:
„(1b) Hitelintézet, pénzügyi holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság, vegyes tevékenységű holding
társaság, valamint olyan pénzügyi vállalkozás, amelyre az összevont alapú felügyelet kiterjed, amennyiben hitelintézet,
befektetési vállalkozás, pénzügyi holding társaság, vegyes pénzügyi holding társaság vagy vegyes tevékenységű
holding társaság leányvállalata felszámolása esetén a Cstv. 57. § (1) bekezdés f ) pontjában szereplő követeléseket
az alábbi sorrend figyelembevételével kell kielégíteni:
a) rendes, fedezetlen követelések,
b) olyan fedezetlen követelések, amelyek a következő feltételeknek megfelelő, hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokból származnak:
ba) a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum eredeti szerződéses lejárata legalább egy év,
bb) a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum nem tartalmaz beágyazott származtatott ügyletet és maga sem
származtatott ügylet, és
bc) a kibocsátásához kapcsolódó releváns szerződéses dokumentáció és adott esetben a tájékoztató kifejezetten utal
a kielégítési sorrendben való, e bekezdés szerinti hátrébb sorolására,
c) a) és b) pontba nem tartozó egyéb követelések
azzal, hogy ha a követelések kielégítésére nincs elegendő fedezet, az egyes csoportokba tartozó hitelezőket – először
az a), a b), majd a c) pontban szereplőket – követeléseik arányában kell kielégíteni.
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(1c) Az (1a) bekezdéstől eltérően a 2018. december 29. napja előtt kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumokból származó fedezetlen követelések besorolására a Cstv. és az e törvény 2016. december 31-én
hatályos rendelkezéseit kell alkalmazni.
(1d) Az (1b) és az (1c) bekezdés alkalmazásában hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok a kötvények és
az átruházható követelések más formái, valamint az adósságot keletkeztető vagy elismerő instrumentumok.
(1e) Az (1b) bekezdés b) pont bb) alpontja alkalmazásában azok a hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok,
amelyek
a) kamatozása változó, mivel valamely széleskörűen alkalmazott referencia-kamatlábtól függ, valamint
b) nem forintban denomináltak, feltéve, hogy a tőke, a visszafizetés és a kamat ugyanabban a pénznemben
denominált,
pusztán e jellemzőik miatt nem tekintendők beágyazott származtatott ügyletet tartalmazó, hitelviszonyt megtestesítő
instrumentumoknak.”
102. §		
A Hpt. 102. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet – nettó értéken számított – összes befektetése nem haladhatja meg szavatoló tőkéjének
százhuszonöt százalékát.”
103. §		
A Hpt. 113. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A vezető testület a hitelintézet tevékenységeinek – ideértve a fő kockázatokat is – a megértéséhez megfelelő
kollektív tudással, készségekkel és tapasztalattal rendelkezik.”
104. § (1) A Hpt. 114. § (3) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A helyreállítási terv a hitelintézet esetleges fizetésképtelenné válásának – más hitelintézetekre vagy a pénzügyi
közvetítőrendszerrel való összefonódásából adódóan – a pénzügyi piacokra gyakorolható lehetséges hatásainak
arányában a következőket tartalmazza:)
„i) a 79. §-ban meghatározott tőkekövetelmény megőrzéséhez kapcsolódó szabályok, lehetséges lépések, ideértve
a csoporton belüli pénzügyi támogatás nyújtását is,”
(2) A Hpt. 114. §-a a következő (8a) és (8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A csoportszintű helyreállítási terv célja a csoport egészének stresszhelyzetben történő helyreállítása
a válsághelyzet okainak kezelésével vagy megszüntetésével, a csoport vagy a csoporthoz tartozó hitelintézet
pénzügyi helyzetének rendezésével úgy, hogy a csoport többi tagjának pénzügyi helyzetére is figyelemmel van.
A csoportszintű helyreállítási terv koordinált és konzisztens intézkedéseket tartalmaz az EU-szintű hitelintézeti
anyavállalat, a pénzügyi intézmények, a leányvállalati hitelintézet és a jelentős fióktelep tekintetében.
(8b) A csoportszintű helyreállítási terv tartalmazza a (3) bekezdés r) pontja szerinti forgatókönyvet is azzal, hogy
a forgatókönyv esetében kitér a helyreállítási terv a hitelintézet egyedi szavatoló tőkéje, valamint az összevont alapú
szavatolótőke-követelmény tekintetében a szavatoló tőkeelemek átruházásának nehézségére.”
105. § (1) A Hpt. 177. §-a a következő (15a) és (15b) bekezdéssel egészül ki:
„(15a) A Felügyelet a hitelintézet által benyújtott helyreállítási tervet értékeli, figyelemmel a hitelintézet
a) szervezeti felépítésének összetettségére,
b) kockázati profiljára, valamint
c) tőkehelyzetére és finanszírozási struktúrájára.
(15b) A Felügyelet a hitelintézet által benyújtott helyreállítási tervet a szanálási feladatkörében eljáró
MNB rendelkezésére bocsátja azzal, hogy a szanálási feladatkörében eljáró MNB által adott javaslatokat a Felügyelet
megvizsgálja.”
(2) A Hpt. 177. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:
„(18) Ha a hitelintézet a Felügyelet szerint nem a (16) bekezdés szerinti határozatnak megfelelően dolgozta át
a helyreállítási tervet, akkor a Felügyelet határozatában rögzíti az újbóli átdolgozás módját, eszközeit, elemeit és
részleteit.”
106. §		
A Hpt. 182. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a Felügyelet látja el az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat felügyeletét, akkor – a jogszabályok és az Európai
Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelmények betartása
mellett – a helyreállítási tervet megküldi az érintett illetékes felügyeleti hatóságnak, a rendszerszinten jelentős
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fióktelep illetékes felügyeleti hatóságának, a szanálási feladatkörében eljáró MNB-nek és a leányvállalatok szanálási
hatóságainak.”
107. § (1) A Hpt. 209. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7a) Az OBA információt cserél és együttműködik a Felügyelettel, a szanálási feladatkörében eljáró MNB-vel,
a hitelintézetekkel, a külföldi betétbiztosítási rendszerekkel, a külföldi felügyeleti hatóságokkal és a nemzetközi
betétbiztosítási szervezetekkel.”
(2) A Hpt. 209. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) Az OBA tájékoztatja az EBH-t
a) a külföldi betétbiztosítási rendszerekkel, valamint külföldi felügyeleti hatóságokkal kötött megállapodásokról és
azok tartalmáról,
b) minden évben március 31-éig a biztosított betétek összegéről, valamint az előző év december 31-én rendelkezésére
álló pénzügyi eszközeiről.”
108. § (1) A Hpt. 211. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBA feladata)
„b) a vele tagsági jogviszonyban álló hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. § (1) bekezdésében
és a 33. § (2) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerinti visszavonása alapján indított végelszámolási vagy
felszámolási eljárás esetén, a betétes részére a 214. §-ban meghatározott kártalanítási összeg kifizetése,”
(2) A Hpt. 211. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a hitelintézet határon átnyúló szolgáltatás keretében egy másik tagállamban gyűjt betétet, az (1) bekezdés
a) pontjától eltérően a tájékoztatást azon a nyelven kell megadni, amelyet a betétes a szerződés megkötésekor
választott.”
109. § (1) A Hpt. 213. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki)
„d) a biztosító, a viszontbiztosító, az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, valamint a magánnyugdíjpénztár,”
(betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.)
(2) A Hpt. 213. § (1) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki)
„h) a pénzügyi intézmény és a pénzforgalmi intézmény,”
(betéteire, valamint a felsoroltak külföldi megfelelőinek betéteire.)
(3) A Hpt. 213. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki az olyan betétre, amelyről bíróság jogerős ítélettel megállapította,
hogy az abban elhelyezett összeg pénzmosásból származik, valamint a hitelintézet szavatoló tőkéjére, továbbá
a hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírra és saját váltóra.”
110. §		
A Hpt. 214. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(13) A betétes elhalálozása esetén – a betétek elhelyezésének időpontjától függetlenül – az örökhagyó és az örökösök
betétjét a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított egy évig vagy a rögzített
kamatozású kamatperiódus végéig – a kettő közül a későbbi időpontig – külön betétnek kell tekinteni, és az (1)–
(3) bekezdés szerinti kártalanítási összeghatár meghatározásánál nem kell összevonni az örökösök más betéteivel.
Az örökhagyó betétje után a kártalanítás az (1)–(3) bekezdésben meghatározott összeghatárig fizetendő ki,
függetlenül az örökösök számától. Ezt a rendelkezést a közös betétekre is alkalmazni kell. Ha az örökhagyót a 214/A. §
alapján elhelyezett betétei után magasabb összegű kártalanítás illette volna meg, akkor az örökösöket megilleti
a magasabb összeg a hagyatékátadó végzés vagy a bírósági ítélet jogerőre emelkedésétől számított három hónapig,
a 214/A. § (1) bekezdésében meghatározott összeghatárig, függetlenül az örökösök számától.”
111. §		
A Hpt. 224. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az igazgatótanács az európai felügyeleti hatóság (Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat
módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/
EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (2) bekezdése szerinti hatáskörrel rendelkező hatóság.”
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112. §		
A Hpt. 234. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8a) Ha a (8) bekezdés alapján előírt rendkívüli fizetési kötelezettség veszélyeztetné a hitelintézet azonnali vagy
mindenkori fizetőképességét – azaz likviditását vagy a szolvenciáját –, akkor a Felügyelet részben vagy egészben
elhalaszthatja a hitelintézet rendkívüli befizetési kötelezettségének elrendelését. A rendkívüli befizetés legfeljebb
6 hónappal halasztható el azzal, hogy a hitelintézet kérelmére a halasztás meghosszabbítható. Az elhalasztott
rendkívüli befizetési kötelezettséget akkor kell teljesíteni, ha a befizetés már nem veszélyezteti a hitelintézet azonnali
vagy mindenkori fizetőképességét.”
113. §		
A Hpt. 237. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézet (1) bekezdésben meghatározott jogsértő magatartása esetén az OBA a Felügyelet tájékoztatásával
egyidejűleg kezdeményezi a hitelintézettel szemben intézkedés, bírság alkalmazását. Az OBA a Felügyelet
egyetértésével kizárja a hitelintézetet tagjai sorából legalább tizenkét hónappal az erre vonatkozó értesítés
hitelintézet részére történő megküldése után, ha ez alatt az idő alatt a hitelintézet továbbra sem szüntette meg
az (1) bekezdésben meghatározott jogsértő magatartást.”
114. §		
A Hpt. 257/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„257/B. § (1) A csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötéséhez az EU-szintű hitelintézeti
anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága határozata szükséges azzal, hogy
a) a kérelmet az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat nyújtja be a székhelye szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti
hatóságának,
b) a kérelem tartalmazza a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás tervezetét és meghatározza
a csoporthoz tartozó azon szervezeteket, amelyek a megállapodásban félként szerepelnek, valamint
c) a Felügyelet részére benyújtott, határon átnyúló csoport esetében a többoldalú eljárásra vonatkozó 173. §-ban
foglaltakat az e §-ban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Ha a Felügyelet látja el az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat felügyeletét, akkor
a) az (1) bekezdésben meghatározott kérelmet haladéktalanul továbbítja a megállapodás tervezetben félként szereplő
minden egyes leányvállalat illetékes felügyeleti hatóságának,
b) a (3)–(5) bekezdésben meghatározott eljárásnak megfelelően
ba) engedélyezi a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését, ha a megállapodás
tervezetében foglaltak megfelelnek a 257/C. §-ban meghatározott feltételeknek,
bb) elutasítja a csoportszintű pénzügyi támogatásra vonatkozó megállapodás megkötését, ha a megállapodás
tervezetében foglaltak nem felelnek meg a 257/C. §-ban meghatározott feltételeknek.
(3) A Felügyelet minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a kérelem beérkezését követő négy hónapon
belül határozatot hozzon – határon átnyúló csoport esetében többoldalú eljárás keretében határozatot hozzanak
– arról, hogy a megállapodás tervezetében foglaltak megfelelnek-e a 257/C. §-ban meghatározott feltételeknek,
figyelembe véve a megállapodás végrehajtásának a csoport működése szerinti valamennyi EGT-államban kifejtett
lehetséges hatását, ideértve a költségvetési következményeket is.
(4) Ha a Felügyelet látja el az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat felügyeletét és az eljárásban részt vevő EGT-államok
illetékes felügyeleti hatóságainak egyetértése hiányában négy hónapon belül nem hozható többoldalú eljárás
keretében határozat, a kérelemről a Felügyelet dönt. A határozat indokolásában a Felügyelet kitér az eljárásban részt
vevő EGT-államok illetékes felügyeleti hatóságainak véleményére és fenntartásaira is.
(5) A Felügyelet elhalasztja a határozat meghozatalát és megvárja az EBH döntését, ha a négy hónapos időszak alatt
az ügyet az eljárásban részt vevő valamely EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága az európai felügyeleti hatóság
(Európai Bankhatóság) létrehozásáról, a 716/2009/EK határozat módosításáról és a 2009/78/EK bizottsági határozat
hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
19. cikkével összhangban az EBH elé utalja. A négy hónapos időszak leteltét vagy a többoldalú eljárás keretében
hozott határozatot követően az ügy már nem utalható az EBH elé.
(6) Az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat székhelye szerinti EGT-állam illetékes felügyeleti hatósága döntését követően
a megállapodás tervezetét a részes félként szereplő tagok tulajdonosainak kétharmados szótöbbséggel is jóvá kell
hagynia azzal, hogy a megállapodás kizárólag a csoport azon tagjait kötelezi, akiknél a tulajdonosok jóváhagyásukat
megadták, illetve azt nem vonták vissza.
(7) A megállapodásban részes fél irányítási jogkörrel rendelkező vezető testülete évente beszámol a tulajdonosainak
a megállapodás teljesüléséről és a megállapodás alapján hozott döntések végrehajtásáról.”
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115. §		
A Hpt. 257/E. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha az EU-szintű hitelintézeti anyavállalat vagy a csoportszintű pénzügyi támogatási megállapodásban részt vevő
pénzügyi intézmény felügyeleti hatósága kifogásolja a pénzügyi támogatás megtiltásáról vagy korlátozásáról szóló
határozatot, akkor a határozatról szerzett értesülését követő kettő napon belül az ügyet az EBH elé terjesztheti, kérve
az EBH közreműködését.”
116. §		
A Hpt. 272. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A hitelintézet az OBA-ban, a külföldi betétbiztosítási rendszerekben, valamint az önkéntes betétbiztosítási,
intézményvédelmi alapban való részvétel esetén az azzal kapcsolatos, a betétest érintő lényeges kérdésekről, így
különösen a biztosított betéttípusokról, a biztosítás mértékéről, a kártalanítási kifizetés pénzneméről, valamint
– a hitelintézet tevékenységi engedélyének a Felügyelet által a 33. § alapján való visszavonása, illetve a hitelintézet
felszámolása esetén – a 214. § (1) bekezdése szerinti kártalanítási kifizetés feltételeiről, valamint a biztosítás
igénybevételéhez szükséges eljárásról a betétest közérthető formában – a szerződéskötést megelőzően is –
tájékoztatja. A hitelintézet tájékoztatja a betétest arról is, hogy a 213. §-ban és a 239. § (4) bekezdésében meghatározott
esetekben az OBA által nyújtott biztosítás nem terjed ki a betétre.”
117. §		
A Hpt. 274. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„274. § A betétre vonatkozó reklámban a betétbiztosítással kapcsolatban az OBA által előírt betétbiztosítási
emblémát az OBA által előírt módon fel kell tüntetni. A betétbiztosítással kapcsolatban kizárólag az OBA által előírt
betétbiztosítási embléma szerepeltethető.”
118. § (1) A Hpt. 279. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A pénzügyi intézmény – az egyszeri fizetési megbízás kivételével, valamint a 285. §-ban meghatározott eltéréssel
– pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra irányuló szerződést csak írásban köthet. Az írásban kötött szerződés
egy hiteles példányát a pénzügyi intézmény köteles az ügyfél rendelkezésére bocsátani.”
(2) A Hpt. 279. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben foglalt előírás megsértése nem vonja maga után a szerződés érvénytelenségét,
jogkövetkezményként a Felügyelet intézkedést alkalmazhat, illetve bírságot szabhat ki.”
119. §		
A Hpt. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
120. §		
A Hpt.
1.
6. § (4) bekezdés l) pont záró szövegrészében az „az ezerötszáz” szövegrész helyébe az „a tizenötezer” szöveg,
2.
48. § (2) bekezdés a) pontjában és 53. § (2) bekezdés a) pontjában a „33. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész
helyébe a „33. § (1) bekezdés b) pontja, 33. § (2) bekezdés c) pontja” szöveg,
3.
106. § (5) bekezdés a) pontjában a „pénzforgalmi” szövegrész helyébe a „fizetési” szöveg,
4.
116. § (1) bekezdésében a „hitelintézet” szövegrész helyébe a „hitelintézet, továbbá a Felügyelet” szöveg,
5.
116. § (2) bekezdés b) pontjában az „az intézményen” szövegrész helyébe az „a hitelintézeten” szöveg,
6.
209. § (9) bekezdésében a „pénzeszközökből” szövegrész helyébe a „pénzeszközökből azzal, hogy nem felelős
a székhely ország betétbiztosítási rendszerének rendelkezéseinek megfelelő eljárásért” szöveg,
7.
214. § (1) bekezdésében a „33. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. § (1) bekezdése vagy 33. § (2) bekezdés
c) pontja” szöveg,
8.
214. § (5) bekezdésében a „33. § (1) bekezdése” szövegrész helyébe a „33. § (1) bekezdése vagy 33. § (2) bekezdés
c) pontja” szöveg, a „kezdő időpontjáig” szövegrész helyébe a „kezdő időpontját megelőző napig” szöveg,
9.
217. § (1) bekezdés a) pontjában a „33. § (1) bekezdésében” szövegrész helyébe a „33. § (1) bekezdésében és
a 33. § (2) bekezdés c) pontjában” szöveg,
10.
217. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „befejezi a betétesek részére a kártalanítás kifizetését” szövegrész
helyébe az „a betétesek rendelkezésére bocsátja a kártalanítást” szöveg,
11.
217. § (1c) bekezdésében a „fizeti ki” szövegrész helyébe a „bocsátja rendelkezésre” szöveg,
12.
219. § (1a) bekezdésében az „a Cstv. 57. § (1) bekezdés c) pontját követő és a d) pontját megelőző” szövegrész
helyébe az „az 57. § (1) bekezdés a) pontja szerinti” szöveg,
13.
228. § (6) bekezdésében a „végrehajtása céljából” szövegrész helyébe a „végrehajtása céljából, az OBA által
kérteknek megfelelően” szöveg,
14.
231. § (2) bekezdésében az „állampapírban” szövegrész helyébe a „diverzifikált módon állampapírban” szöveg,
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257/E. § (2) bekezdésében a „felügyeleti hatóságát,” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságát, EU-szintű
hitelintézeti anyavállalat felügyeleti hatóságát, szanálási hatóságát, a szanálási feladatkörében eljáró MNB-t,”
szöveg,
257/E. § (4) bekezdésében a „felügyeleti hatóságát” szövegrész helyébe a „felügyeleti hatóságát, EU-szintű
hitelintézeti anyavállalat felügyeleti hatóságát,” szöveg,
275. § (7) bekezdésében a „betétes kérése” szövegrész helyébe a „betétessel történő megállapodás” szöveg

121. §		
Hatályát veszti a Hpt.
a)
6. § (1) bekezdés 4a. pontja,
b)
49. § (1) bekezdésében az „és c)” szövegrész,
c)
161. § (1) bekezdés a) pontjában az „azzal, hogy ebben az esetben a nyilatkozat azonosított elektronikus úton
is megtehető” szövegrész,
d)
213. § (1) bekezdés b) és n) pontja,
e)
279. § (1a) bekezdése,
f)
294. § (2) bekezdése.

12. A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény módosítása
122. § (1) A kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014.
évi XVI. törvény (a továbbiakban: Kbftv.) 2. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A (2) és (3) bekezdésben foglaltaktól eltérően ABAK EuVECA megnevezést használó alapokat kezelhet és
forgalmazhat abban az esetben is, ha e törvény ABAK-ra előírt rendelkezései mellett az (EU) 2017/1991 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 1. cikk 1. pontjában előírt rendelkezéseknek felel meg.”
(2) A Kbftv. 2. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (2) és (4) bekezdésben foglaltaktól eltérően ABAK ESZVA megnevezést használó alapokat kezelhet és
forgalmazhat abban az esetben is, ha e törvény ABAK-ra előírt rendelkezései mellett az (EU) 2017/1991 európai
parlamenti és tanácsi rendelet 2. cikk 1. pontjában előírt rendelkezéseknek felel meg.”
123. §		
A Kbftv. 4. § (1) bekezdése a következő 83a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„83a. PPA: pénzpiaci alap, amely az (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelettel összhangban
engedélyezett ÁÉKBV vagy ABA;”
124. §		
A Kbftv. a következő 11/A. alcímmel egészül ki:

„11/A. Értékpapírosításban érintett kitettség
27/A. § Amennyiben az ÁÉKBV-alapkezelő kitettségei között olyan értékpapírosítás szerepel, amely nem felel meg az (EU)
2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított követelményeknek, az ÁÉKBV-alapkezelőnek
az adott ÁÉKBV befektetőinek legjobb érdekeit szolgálva intézkednie kell, és korrekciós intézkedéseket kell hoznia.”
125. §		
A Kbftv. 19. alcíme a következő 37/A. §-sal egészül ki:
„37/A. § Amennyiben az ABAK kitettségei között olyan értékpapírosítás szerepel, amely nem felel meg az (EU)
2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendeletben megállapított követelményeknek, az ABAK-nak az adott
ABA befektetőinek legjobb érdekeit szolgálva intézkednie kell, és korrekciós intézkedéseket kell hoznia.”
126. § (1) A Kbftv. 205. § (2) bekezdése a következő j) és k) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„j) a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
k) az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról szóló
346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
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(2) A Kbftv. 205. § (2) bekezdése a következő l) ponttal egészül ki:
(E törvény)
„l) az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.)
127. §		
A Kbftv.
a)
6. § (1) bekezdés c) pontjában az „az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba
hozatala és folyamatos forgalmazása” szövegrész helyébe a „kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és
az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala” szöveg,
b)
7. § (2) bekezdés b) pontjában az „az ABAK által kezelt kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala
és forgalmazása” szövegrész helyébe a „kollektív befektetési értékpapír forgalmazása és az ABAK által kezelt
kollektív befektetési értékpapír forgalomba hozatala” szöveg,
c)
7. § (5) bekezdésében a „külföldi ABAK” szövegrész helyébe a „külföldi befektetési alapkezelő” szöveg
lép.
128. §		
Hatályát veszti a Kbftv.
a)
6. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontjában az „az ÁÉKBV-alapkezelő által kezelt” szövegrész,
b)
7. § (2) bekezdés a) pont ag) alpontjában az „az ABAK által kezelt” szövegrész,
c)
19. § (3) bekezdésében az „a (2) bekezdésben meghatározott feltételeken kívül” szövegrész.

13. A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer
továbbfejlesztéséről szóló 2014. évi XXXVII. törvény módosítása
129. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer egyes szereplőinek biztonságát erősítő intézményrendszer továbbfejlesztéséről szóló
2014. évi XXXVII. törvény (a továbbiakban: Szantv.) 3. §-a a következő 1a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„1a. állami támogatások uniós keretrendszere: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107–109. cikkei által
és az Európai Unió működéséről szóló szerződés 108. cikk (4) bekezdése vagy 109. cikke alapján megalkotott vagy
elfogadott rendeletek és valamennyi uniós aktus – többek között iránymutatások, közlemények és értesítések – által
létrehozott keretrendszer;”
(2) A Szantv. 3. §-a a következő 17a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„17a. érintett anyaintézmény: olyan tagállami anyaintézmény, EU-szintű anyaintézmény, pénzügyi holding társaság,
vegyes pénzügyi holding társaság, vegyes tevékenységű holding társaság, tagállami pénzügyi holding társaság
anyavállalatok, EU-szintű pénzügyi holding társaság anyavállalatok, tagállami vegyes pénzügyi holding társaság
anyavállalatok vagy EU-szintű vegyes pénzügyi holding társaság anyavállalatok, amelynek tekintetében a hitelezői
feltőkésítés alkalmazására kerül sor;”
(3) A Szantv. 3. §-a a következő 34a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„34a. hitelviszonyt megtestesítő instrumentum: kötvény és az átruházható követelések más formája, adósságot
keletkeztető vagy elismerhető instrumentum, és a hitelviszonyt megtestesítő instrumentum megszerzésére
feljogosító instrumentum;”
(4) A Szantv. 3. §-a a következő 45a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„45a. munkavállalói képviselő: a munka törvénykönyvében meghatározott fogalom;”
(5) A Szantv. 3. §-a a következő 59a. ponttal egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában)
„59a. szavatoló tőke követelmények: az 575/2013/EU rendelet 92–98. cikkében meghatározott követelmények;”
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130. §		
A Szantv. 5. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a szanálási tervről, valamint azok módosításáról tájékoztatja a Felügyeletet.”
131. §		
A Szantv. 7. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(11) A (8) bekezdés e) pontja alkalmazásakor figyelemmel kell lenni az EGT-államok közötti megosztás során
az arányosságra, kiegyensúlyozottságra – így különösen a szanálást finanszírozó rendszerek hozzájárulása
meghatározásánál figyelembe veendő elvekre – és az adott EGT-állam pénzügyi rendszerének stabilitására gyakorolt
hatásra.”
132. §		
A Szantv. 9. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az eljárásban részt vevő EGT-állam szanálási hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú eljárás
eredménytelen, akkor
a) ha a csoportszintű szanálási hatóság a szanálási feladatkörében eljáró MNB, akkor kizárólag az EU-szintű anyavállalat
tekintetében hozhat egyedileg határozatot, amelynek meghozatalakor figyelembe veszi az eljárásban részt vevő
EGT-állam szanálási hatósága által kifejtett véleményeket, fenntartásokat,
b) ha a csoportban lévő leányvállalat szanálási hatósága a szanálási feladatkörében eljáró MNB, akkor a leányvállalat
tekintetében hozhat egyedileg határozatot
azzal, hogy a határozatáról a szanálási kollégium valamennyi tagját értesíti.”
133. § (1) A Szantv. 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A szanálási feladatkörben eljáró MNB a szanálási terv készítését az (1) bekezdés szerinti jelentős akadályok
elhárításáig felfüggeszti.”
(2) A Szantv. 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha az intézmény (2) bekezdés szerinti javaslata a szanálási feladatkörében eljáró MNB megítélése szerint
nem küszöböli ki vagy nem kezeli hatékonyan a szanálhatósági akadályokat, akkor a szanálási feladatkörében
eljáró MNB legfeljebb egy hónapos határidő kitűzésével a szanálhatóság akadályainak csökkentéséhez vagy
kiküszöböléséhez szükséges terv elkészítésére kötelezi az intézményt vagy csoportot.”
134. §		
A Szantv. 12. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A szanálási feladatkörében eljáró MNB az (1)–(3) bekezdés szerinti eljárása során – a Felügyelettel, valamint
adott esetben a makroprudenciális feladatkörében eljáró MNB-vel történő egyeztetést követően – az arányosság
elvére is tekintettel figyelembe veszi, hogy a szanálhatósági akadályok milyen fenyegetést jelentenek a pénzügyi
közvetítőrendszer stabilitására nézve, és azt, hogy a szanálhatósági akadály kezelésére vagy megszüntetésére
alkalmazandó intézkedések milyen hatást gyakorolnak az intézmény üzleti tevékenységére és stabilitására, a gazdasági
növekedéshez való hozzájárulási képességére, a pénzügyi szolgáltatások belső piacára, valamint az EGT-államok vagy
az EGT egészének pénzügyi stabilitására.”
135. §		
A Szantv. 20. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A szanálási intézkedések meghozatala és a szanálási jogosultság gyakorlása során a szanálási feladatkörében
eljáró MNB tájékoztatást ad a szanálás alatt álló intézmény, 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás munkavállalói
képviselőinek, valamint – ha szükséges – egyeztetést folytat velük.”
136. §		
A Szantv. 18. alcíme a következő 32/A. §-sal egészül ki:
„32/A. § (1) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB a csoportszintű szanálási hatóság, a csoporthoz tartozó
intézmények szanálási hatóságaival folytatott egyeztetést követően a szanálási akcióterv részeként – szükség esetén
a szanálási intézkedés megtétele előtt – finanszírozási tervet javasol.
(2) A finanszírozási tervet a 31. és 32. §-ban meghatározott eljárással összhangban kell elfogadni.
(3) A finanszírozási terv a következőket tartalmazza:
a) az eszközök és források értékelése az érintett csoporthoz tartozó vállalkozások tekintetében,
b) az egyes érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások által a szanálási eszközök alkalmazásának pillanatában
elszámolható veszteségek,
c) az egyes érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások esetében az egyes részvényesi vagy hitelezői osztályokra háruló
veszteségek,
d) a betétbiztosítási rendszerek által esetlegesen fizetendő hozzájárulások,
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e) a szanálást finanszírozó rendszerekből történő teljes hozzájárulás, valamint a hozzájárulás célja és formája,
f ) az e) pont szerinti teljes finanszírozási hozzájárulás kielégítéséhez szükséges, az egyes érintett, csoporthoz tartozó
vállalkozások EGT-államának szanálást finanszírozó rendszerei által a csoportszintű szanálás finanszírozáshoz
nyújtandó hozzájárulás összegének a kiszámításához használt alap,
g) az egyes érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások szanálást finanszírozó rendszerei által a csoportszintű szanálás
finanszírozáshoz nyújtandó hozzájárulás összege, és e hozzájárulások formája,
h) az érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások EGT-államai szanálást finanszírozó rendszerei által az intézményektől,
pénzügyi vállalkozásoktól és más harmadik felektől felveendő kölcsön összege, valamint
i) azon időkeret, amelyen belül az érintett, csoporthoz tartozó vállalkozások EGT-államai szanálást finanszírozó
rendszereit használni lehet, és amelyet szükség szerint meg lehet hosszabbítani.
(4) A finanszírozási hozzájárulás arányításához használt (3) bekezdés e) pontja szerinti alapnak összhangban kell
lennie az (5) bekezdéssel és a csoportszintű szanálási tervben a 7. § (11) bekezdésével összhangban előírt elvekkel,
kivéve, ha a finanszírozási terv más megállapodást tartalmaz.
(5) Ha a finanszírozási terv nem tartalmaz más megállapodást, az egyes szanálást finanszírozó rendszerek
hozzájárulásának kiszámításához használt alap meghatározásánál különösen a következőket kell figyelembe venni:
a) az adott szanálást finanszírozó rendszer EGT-államában letelepedett intézmények és az 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozások által birtokolt, a kockázattal súlyozott eszközök aránya a csoport eszközeihez viszonyítva,
b) az adott szanálást finanszírozó rendszer EGT-államában letelepedett intézmények és az 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozások által birtokolt eszközök aránya a csoport eszközeihez viszonyítva,
c) a csoportszintű szanálást szükségessé tevő azon veszteségek aránya, amelyek az adott szanálást finanszírozó
rendszer EGT-államában működő illetékes felügyeleti hatóságok felügyelete alá tartozó, csoporthoz tartozó
vállalkozásokban keletkeztek, valamint
d) a csoportszintű finanszírozási rendszerek azon forrásainak aránya, amelyek a finanszírozási terv szerint az adott
szanálást finanszírozó rendszer EGT-államában székhellyel rendelkező, csoporthoz tartozó vállalkozások közvetlen
megsegítésére használhatók.”
137. §		
A Szantv. 58. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A hitelezői feltőkésítés nem terjed ki a következő kötelezettségekre, függetlenül attól, hogy egy EGT-állam vagy harmadik
ország joga alapján keletkezett vagy áll fenn:)
„b) a Bszt. 5. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti tevékenység keretében kötelezettségként nyilvántartott követelésre,
így különösen a Beva által biztosított követelésekre, ideértve a tartós befektetési szerződésből és a nyugdíjelőtakarékossági szerződésből eredő követelést is, továbbá a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint
egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló törvényben meghatározott ÁÉKBV vagy ABA nevében kezelt
eszközt vagy pénzt, feltéve, hogy az ÁÉKBV vagy ABA az alkalmazandó fizetésképtelenségi jog alapján védelemben
részesül,”
138. §		
A Szantv. 60. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Ha a (4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesülnek, a Szanálási Alap a Szanálási Alap tagjai által fizetett
csatlakozási díj és rendszeres éves díj addig fel nem használt forrásaiból is adhat hozzájárulást.”
139. §		
A Szantv. 61. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB szanálási eszközként eszközelkülönítést kíván alkalmazni, akkor azon
összeg meghatározásakor, amellyel az erre figyelembe vehető kötelezettségeket csökkenteni kell, figyelembe veszi
a szanálási vagyonkezelő tőkeszükségletének prudens becslését.”
140. § (1) A Szantv. 66. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) A szanálási feladatkörében eljáró MNB mint az EU-szintű anyavállalat szanálásáért felelős hatóság nem folytathat
egyeztetést az EBH-val abban az esetben, ha a leányvállalat szanálási hatósága által meghatározott szavatoló tőkére,
leírható vagy átalakítható kötelezettségre vonatkozó minimumkövetelmény a 65. § (3) bekezdése szerinti értéktől
legfeljebb egy százalékponttal tér el.”
(2) A Szantv. 66. §-a a következő (8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Ha az EBH egy hónapon belül nem hoz határozatot, a magyarországi székhelyű leányvállalat esetében a szanálási
feladatkörében eljáró MNB határozata alkalmazandó.”
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(3) A Szantv. 66. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A szanálási feladatkörében eljáró MNB a részletes indokolást is tartalmazó határozatát közli a leányvállalattal és
a leányvállalat EU-szintű anyavállalatának szanálási hatóságával.”
141. §		
A Szantv. 73. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szanálási feladatkörében eljáró MNB megfelelő módszereket alkalmaz a származtatott ügyletek kategóriái
értékének meghatározására, ideértve a nettósítási megállapodások tárgyát képező tranzakciókat is.”
142. §		
A Szantv. 74. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tőkeelemek leírására vagy átalakítására vonatkozó jogosultságot a szanálási feladatkörében eljáró MNB önállóan
vagy szanálási eszközzel együtt gyakorolja, ha a szanálási feltételek teljesülnek.”
143. §		
A Szantv. 79. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha egy kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelem tőkeösszege leírásra kerül, akkor:
a) csökkentése tartós, a 61. § (3) bekezdésben meghatározott kártalanítási mechanizmussal összhangban lévő
bármilyen leírást feltételezve,
b) a kiegészítő alapvető és járulékos tőkeelemek tulajdonosaival szemben nem maradhat fenn az instrumentum
leírásra került összegének megfelelő vagy azzal kapcsolatos kötelezettség, kivéve a leírás időpontjában már megnyílt
kötelezettségeket, valamint a leírási jogosultság gyakorlásának jogszerűségét vizsgáló perben hozott jogerős ítélet
eredményeként esetlegesen felmerülő károkkal kapcsolatos kötelezettségeket, és
c) az érintett tőkeelemek tulajdonosai nem jogosultak semmilyen kártalanításra, kivéve a (3) bekezdés szerinti
kibocsátással megvalósuló ellentételezést.”
144. §		
A Szantv. 81. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben kapott tájékoztatás alapján a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter
határozatában dönthet arról, hogy állami pénzügyi stabilizációs eszköz alkalmazásának van helye, ha megállapította,
hogy
a) további szanálási intézkedések alkalmazása nem bizonyulna elégségesnek a pénzügyi közvetítőrendszert érintő
jelentős káros hatások elkerüléséhez,
b) további szanálási intézkedések alkalmazása nem bizonyulna elégségesnek a közérdek védelméhez, amennyiben
a szanálás alatt álló intézmény már korábban igénybe vette az MNB rendkívüli likviditási hitelét, vagy
c) az ideiglenes államosítási eszköz tekintetében a szanálási eszközök alkalmazása nem bizonyul elégségesnek
a közérdek védelméhez, amennyiben az intézmény korábban már állami részvénytőke támogatásban részesült
azzal, hogy a határozat meghozatalát megelőzően az a) pont tekintetében a szanálási feladatkörében eljáró MNB-vel,
a jegybanki feladatkörében eljáró MNB-vel és a Felügyelettel, a b) pont tekintetében a szanálási feladatkörében eljáró
MNB-vel, a c) pont tekintetében a Felügyelettel és a szanálási feladatkörében eljáró MNB-vel egyeztet.”
145. § (1) A Szantv. 84. § (1) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(A szanálási feladatkörében eljáró MNB jogosult)
„k) a szanálás alatt álló intézmény meghatározott jogának, eszközének és kötelezettségének más szervezethez történő
átruházására a más szervezet beleegyezésével.”
(2) A Szantv. 84. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A szanálási eszközök alkalmazásakor és a szanálási jogosultságok gyakorlásakor a szanálási feladatkörében eljáró
MNB
a) döntéséhez – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – nem szükséges más személy jóváhagyása vagy
hozzájárulása,
b) jogosultságát – e törvény eltérő rendelkezése hiányában – bármely személy előzetes tájékoztatására vonatkozó
jogszabályi előírások – ideértve az értesítésre vagy tájékoztató füzet közzétételére vagy bármilyen dokumentum más
hatóságoknál való elhelyezésére vagy nyilvántartásba vételére vonatkozó követelményeket is – figyelembe vétele
nélkül gyakorolhatja.
(2b) A (2a) bekezdés b) pontja nem érinti az állami támogatások uniós keretrendszeréhez kapcsolódó értesítési
követelményeket.”
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146. §		
A Szantv. 87. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB úgy ítéli meg, hogy a szanálás alatt álló intézmény felett ellenőrző
befolyást gyakorló személy minden szükséges lépésének megtétele ellenére igen valószínűtlen, hogy az átruházás,
leírás, átalakítás vagy intézkedés a harmadik országban található tulajdon vagy harmadik ország joga alá tartozó
tagsági részesedés tekintetében hatályossá válik, nem kezdheti meg az átruházást, leírást, átalakítást vagy
intézkedést. Az elrendelt intézkedés végrehajtása teljességének szempontjából az intézkedés elrendelését az érintett
eszközök, részvények vagy egyéb tagsági részesedést megtestesítő instrumentumok, jogok vagy kötelezettségek
vonatkozásában érvénytelennek kell tekinteni.”
147. §		
A Szantv. a következő 43/A. alcímmel egészül ki:

„43/A. Másik EGT-állam szanálási hatósága által alkalmazott intézkedések
87/A. § (1) Ha másik EGT-állam szanálási hatósága a vagyonértékesítés alkalmazása során olyan tagsági részesedés,
eszköz, forrás, jog vagy kötelezettség átruházásáról hoz a szanálási hatóság tagállamának joga szerint érvényes
és végleges határozatot, amelyre a magyar jog alkalmazandó, az átruházást a magyar jog szerint érvényesnek kell
tekinteni abban az esetben is, ha a másik tagállam szanálási hatósága által hozott határozat alapján történő átruházás
a magyar jog szerint egyébként nem lenne érvényes.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján történő átruházás érvénytelenségének megállapítása nem kérhető azon
az alapon, hogy az átruházás a magyar jog szerint nem érvényes.
87/B. § (1) Ha másik EGT-állam szanálási hatósága leírási vagy átalakítási hatáskörét gyakorolja – ideértve annak a 74. §
szerinti, tőkeelemek kapcsán történő alkalmazását is – a szanálás alatt álló intézmény olyan kötelezettségei, illetve
releváns tőkeelemei tekintetében, amelyek
a) a magyar jog hatálya alá tartozó instrumentumok vagy kötelezettségek, illetve
b) magyar hitelezőkkel szembeni kötelezettségek,
ezen instrumentumok, illetve kötelezettségek tőkeösszegét a másik EGT-állam szanálási hatósága érvényes és
végleges határozatának megfelelően kell csökkenteni, illetve a jogokat vagy kötelezettségeket a másik tagállam
szanálási hatósága határozata alapján kell átalakítani abban az esetben is, ha a másik EGT-állam szanálási hatósága
által hozott határozat alapján történő leírás vagy átalakítás a magyar jog szerint egyébként nem lenne érvényes.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határozat alapján történő tőkeösszeg-csökkentés, illetve átalakítás érvénytelenségének
megállapítása nem kérhető azon az alapon, hogy a tőkeösszeg-csökkentés, illetve átalakítás a magyar jog szerint nem
érvényes.
87/C. § A szanálási hatóság államának jogát kell alkalmazni
a) a részvényesek, hitelezők és harmadik felek 87/A. § (1) bekezdés szerinti átruházásra vonatkozó határozattal
szembeni jogorvoslatára,
b) a hitelezők 87/B. § (1) bekezdés szerinti tőkeösszeg-csökkentésre, illetve átalakításra vonatkozó határozattal
szembeni jogorvoslatára,
c) a 87/A. § (1) bekezdés szerinti tagsági részesedés, eszköz, forrás, jog vagy kötelezettség részleges átadásához
kapcsolódó, 99–102. § szerinti biztosítékokra.”
148. §		
A Szantv. 88. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A szanálási intézkedések alkalmazása – és az ilyen intézkedés alkalmazásához közvetlenül kapcsolódó bármilyen esemény
bekövetkezése – nem teszi lehetővé:)
„a) felmondási, felfüggesztési, nettósítási vagy egymással szembeni elszámolási jog gyakorlását, többek között
aa) olyan, leányvállalat által kötött szerződések vonatkozásában, amelyek esetében a szerződés szerinti kötelezettségek
teljesítését az anyavállalat vagy egy csoporthoz tartozó vállalkozás garantálja vagy másképpen támogatja,
ab) az intézménnyel azonos csoportba tartozó féllel kötött olyan szerződések vonatkozásában, amelyek
a nemteljesítéskor felmondásra jogosító rendelkezést tartalmaznak;”
(feltéve hogy a szerződés szerinti érdemi kötelezettségeket, többek között a fizetési és szállítási kötelezettségeket, valamint
a biztosíték rendelkezésre bocsátását továbbra is teljesítik.)
149. §		
A Szantv. 91. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Ha a szanálási feladatkörében eljáró MNB gyakorolja az (1) és (2) bekezdésben a felmondási jog felfüggesztésére
vonatkozóan meghatározott jogosultságot, és nem került sor a (4) bekezdés szerinti értesítésre, akkor
a) a szerződés szerinti jogok és kötelezettségek más szervezethez történő átruházása esetén a szerződő fél csak akkor
gyakorolhatja az adott szerződés feltételei szerinti felmondási jogot, ha az átvevőnél, az áthidaló intézménynél vagy
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a szanálási vagyonkezelőnél a felmondásra okot adó esemény legalább három napig folytatólagosan fennáll vagy
bekövetkezik,
b) a szerződés szerinti jogok és kötelezettségek szanálás alatt álló intézménynél történő maradása esetén, amennyiben
a szanálási feladatkörében eljáró MNB a szóban forgó szerződés tekintetében nem alkalmazta az 57. § (1) bekezdés
a) pontja szerinti hitelezői feltőkésítést, a felmondási jog a felfüggesztés időtartamát követően a szerződési
feltételeknek megfelelően gyakorolható.”
150. §		
A Szantv. 114. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB gondoskodik a szanálási intézkedés másolatának, vagy a szanálási
intézkedés hatásait – és különösen a lakossági ügyfelekre gyakorolt hatásait – összefoglaló közlemény közzétételéről
a) honlapján;
b) a szanálás alatt álló intézmény honlapján;
c) ha a szanálás alatt álló intézményben lévő tagsági részesedéseket vagy hitelviszonyt megtestesítő instrumentumokat
bevezették valamely szabályozott piacra, a szanálás alatt álló intézménnyel kapcsolatos szabályozott információk
közzétételéhez használt eszközökkel
azzal, hogy a szabályozott piacra be nem vezetett instrumentumok vonatkozásában a tájékoztatást azon tulajdonosok
és hitelezők részére kell megadni, akik a szanálás alá vont intézmény adatbázisai és nyilvántartásai alapján a szanálási
feladatkörében eljáró MNB előtt ismertek.”
151. §		
A Szantv. 121. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A szanálási feladatkörében eljáró MNB
a) gyakorolhatja szanálási jogosultságát a következők kapcsán:
aa) harmadik országbeli intézmény vagy anyavállalat olyan eszközei, amelyek Magyarországon találhatók vagy
amelyekre a magyar jog az irányadó,
ab) harmadik országbeli intézmény olyan jogai vagy kötelezettségei, amelyeket a magyarországi fióktelep vesz
nyilvántartásba, vagy amelyekre a magyar jog az irányadó, vagy ha az ilyen jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatos
követelések Magyarországon érvényesíthetők;
b) előírhatja az EU-szintű anyavállalat intézmény leányvállalata részvényei vagy tagsági részesedései átruházását,
ideértve, ha az átruházáshoz harmadik személy egyetértése vagy közreműködése kell, akkor az erre történő
kötelezését is;
c) gyakorolhatja a 89–91. §-ban előírt jogosultságokat az (1) bekezdésben említett szervezettel szerződéses viszonyban
álló bármely fél jogaival kapcsolatban, ha e jogosultságok a harmadik országbeli szanálási eljárások végrehajtásához
szükségesek;
d) gyakorolhatja a szerződések felmondására, megszüntetésére vagy esedékességének előre hozása jogának
érvényesíthetetlenné tételét, vagy az (1) bekezdésben említett szervezettel vagy egyéb, a csoporthoz tartozó
vállalkozások szerződéses jogainak befolyásolását, amennyiben e jogok a vállalkozás harmadik országbeli
intézményének, anyavállalatának vagy egyéb, a csoporthoz tartozó vállalkozások tekintetében végrehajtott szanálási
eljárásból adódnak, történjen az maga az érintett harmadik országbeli hatóság által vagy a harmadik ország szanálási
intézkedéseire vonatkozó jogi vagy szabályozási előírásainak megfelelő egyéb módon, feltéve, hogy a szerződés
szerinti érdemi kötelezettségek – ideértve a fizetési és szállítási kötelezettségeket is –, valamint a biztosíték garantálása
továbbra is teljesülnek.”
152. § (1) A Szantv. 124. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A szanálási feladatkörében eljáró MNB érintett harmadik országbeli hatósággal szanálási együttműködési
megállapodást köthet, ha a harmadik ország rendelkezik a jogszabályok és az Európai Unió közvetlenül
alkalmazandó jogi aktusai által támasztott adatkezelési és adatvédelmi követelményeknek megfelelő jogszabályi
előírásokkal, valamint az Európai Unió nem kötött a harmadik országgal szanálási együttműködési megállapodást.
A szanálási feladatkörében eljáró MNB érintett harmadik országbeli hatósággal kötött szanálási együttműködési
megállapodásának a (2) bekezdés szerinti azon tárgykörei, amelyekről az Európai Uniónak az érintett harmadik
országgal kötött együttműködési megállapodása nem rendelkezik, az utóbbi hatálybalépését követően is érvényben
és hatályban maradnak.”
(2) A Szantv. 124. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A szanálási feladatkörében eljáró MNB honlapján közzéteszi, hogy melyik érintett harmadik országbeli hatósággal
kötött szanálási együttműködési megállapodást.
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(4) Az érintett harmadik országbeli hatóságokkal való információcserére az együttműködési megállapodás
rendelkezései az irányadóak.”
153. § (1) A Szantv. 126. § (3) bekezdés i) és j) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Az Alap vagyona az alábbi célokra használható fel:)
„i) más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára önkéntes alapon kölcsön nyújtása;
j) az a)–i) pontban említett intézkedések bármely kombinációja;”
(2) A Szantv. 126. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:
(Az Alap vagyona az alábbi célokra használható fel:)
„k) az Alap működtetésével közvetlenül összefüggő költségek.”
154. §		
A Szantv. XVI. Fejezete a következő 66/A. alcímmel egészül ki:

„66/A. Más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára kölcsön nyújtása
128/A. § (1) Az Alap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter jóváhagyásával önkéntes alapon
kölcsönt nyújthat más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára, ha
a) az érintett szanálást finanszírozó rendszer rendelkezésére álló összegek nem elegendőek a finanszírozási rendszer
alkalmazása során felmerült veszteségek, költségek vagy egyéb kiadások fedezésére,
b) rendkívüli utólagos hozzájárulások sem állnak az érintett szanálást finanszírozó rendszer számára azonnal
rendelkezésre, valamint észszerű feltételek mellett alternatív finanszírozási eszközök alkalmazására sincs mód.
(2) Ha a más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára az Alappal egyidejűleg több szanálását finanszírozó
rendszer nyújt kölcsönt, az összes részt vevő szanálást finanszírozó rendszer eltérő megállapodása hiányában
a) az Alap által nyújtott kölcsönre ugyanazon kamatlábat, törlesztési időszakot és egyéb feltételeket kell alkalmazni,
mint a többi részt vevő szanálást finanszírozó rendszer által nyújtott kölcsönre,
b) az Alap által kölcsönzött összeg nagyságát a Magyarországon található biztosított betétek összegének és a részt
vevő szanálást finanszírozó rendszerek tagállamaiban található biztosított betétek aggregáltjának az aránya alapján
kell megállapítani.”
155. §		
A Szantv. 133. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) Az Alap kizárólag akkor vehet fel hitelt, valamint bocsáthat ki kötvényt, ha a tagjai által fizetett díjak nem
elegendőek a 126. § (3) bekezdése szerinti célok megvalósításához. Az Alap más EGT-állam szanálást finanszírozó
rendszerétől kizárólag akkor vehet fel hitelt, ha más jogi személytől történő hitelfelvételre, valamint kötvény
kibocsátására észszerű feltételek mellett rövid időn belül nincs lehetőség.”
156. §		
A Szantv. 138. §-a a következő (1a)–(1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Azon időpontot követően, hogy az Alap eszközei első alkalommal elérték a Magyarországon engedélyezett
hitelintézetek biztosított betétállománya kártalanítási összeghatárának 1%-át (e bekezdés alkalmazásában
a továbbiakban: célszint), az éves díjfizetési kötelezettséget úgy kell megállapítani, hogy az Alap eszközeinek a célszint
kevesebb mint kétharmadára csökkenése esetén az Alap eszközei hat éven belül ismét elérjék a célszintet.
(1b) Az éves díjfizetési kötelezettség meghatározásakor megfelelően figyelembe kell venni az üzleti ciklus
fázisát és azokat a hatásokat, amelyeket a prociklikus hozzájárulások eredményezhetnek az éves hozzájárulások
meghatározására.
(1c) Az (1a) bekezdés alkalmazásában a más EGT-állam szanálást finanszírozó rendszere számára önkéntes alapon
nyújtott kölcsönt is az Alap eszközeként kell elszámolni.”
157. §		
A Szantv. 79. alcíme a következő 150/C. §-sal egészül ki:
„150/C. § A pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes törvények jogharmonizációs célú módosításáról szóló 2018. évi
CXXVI. törvény (a továbbiakban: 2018. évi CXXVI. törvény) hatálybalépésekor már működő harmadik országbeli
intézmény magyarországi fióktelepe a 2018. évi CXXVI. törvény hatálybalépését követő 90 napon belül köteles
a csatlakozásról szóló nyilatkozatot az Alapnak megküldeni, valamint 137. § szerinti csatlakozási díjat az Alap részére
csatlakozási díjként befizetni.”
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158. §		
A Szantv. 151. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„151. § Ez a törvény
a) a hitelintézetek és befektetési vállalkozások helyreállítását és szanálását célzó keretrendszer létrehozásáról és
a 82/891/EGK tanácsi irányelv, a 2001/24/EK, 2002/47/EK, 2004/25/EK, 2005/56/EK, 2007/36/EK, 2011/35/EU, 2012/30/
EU és 2013/36/EU irányelv, valamint az 1093/2010/EU és a 648/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
módosításáról szóló, 2014. május 15-i 2014/59/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben elfoglalt
helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”
159. §		
A Szantv.
1.
3. § 51. pont e) alpontjában a „bankközi” szövegrész helyébe a „három hónapos vagy annál rövidebb futamidejű
bankközi” szöveg,
2.
4. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „gazdaságra, jogosult” szövegrész helyébe a „gazdaságra, – szükség
esetén a makroprudenciális feladatkörében eljáró MNB-vel történt egyeztetést követően – jogosult” szöveg,
3.
4. § (2c) bekezdésében az „Európai Bankhatóságot” szövegrész helyébe az „Európai Bankhatóságot
(a továbbiakban: EBH)” szöveg,
4.
8. § (2) bekezdés a) pontjában az „Európai Bankhatóságnak (a továbbiakban: EBH)” szövegrész helyébe
az „EBH-nak” szöveg,
5.
9. § (5) bekezdésében a „tíz munkanapon” szövegrész helyébe az „1 hónapon” szöveg, a „határozatát azzal,”
szövegrész helyébe a „határozatát az egyetértő szanálási hatóságokkal azzal,” szöveg,
6.
12. § (1) bekezdés a) pontjában az „a kritikus” szövegrész helyébe az „a csoporton belüli finanszírozási rendszerek
vagy ezek hiánya felülvizsgálatát, vagy a kritikus” szöveg,
7.
12. § (1) bekezdés e) pontjában az „új vagy meglévő üzletágak” szövegrész helyébe a „jelenlegi vagy tervezett
tevékenységek, új vagy meglévő üzletágak” szöveg,
8.
20. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 22. § (1) bekezdésében, 23. § (1) bekezdésében, 35. § (1) bekezdés
nyitó szövegrészében az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi
vállalkozás” szöveg,
9.
20. § (1) bekezdés f ) pontjában az „intézményt” szövegrész helyébe az „intézményt vagy az 1. § (1) bekezdés
szerinti pénzügyi vállalkozást” szöveg,
10.
23. § (2) bekezdés b) pontjában és 79. § (4) bekezdésében az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény
vagy az 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás” szöveg,
11.
34. § (3) bekezdésében az „intézmény” szövegrészek helyébe az „intézmény, 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi
vállalkozás” szöveg,
12.
34. § (4) bekezdés a) pontjában az „intézménynek” szövegrész helyébe az „intézménynek, az 1. § (1) bekezdés
szerinti pénzügyi vállalkozásnak” szöveg,
13.
34. § (4) bekezdés b) pontjában, 113. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés nyitó szövegrészében az „intézmény”
szövegrész helyébe az „intézmény, az 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás” szöveg,
14.
35. § (1) bekezdés a) pontjában az „intézménynek vagy az intézményben” szövegrész helyébe az „intézménynek,
1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozásnak vagy az intézményben, 1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi
vállalkozásban” szöveg,
15.
35. § (1) bekezdés b) pontjában az „intézménytől,” szövegrész helyébe az „intézménytől, 1. § (1) bekezdés
szerinti pénzügyi vállalkozástól” szöveg,
16.
42. § (1) bekezdésében az „intézményben” szövegrész helyébe az „intézményben, 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozásban” szöveg,
17.
44. § (2) bekezdésében a „fenntartsa” szövegrész helyébe a „fenntartsa, és eladja az intézményt vagy az 1. §
(1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozást” szöveg,
18.
60. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében a „szanálás időpontjában” szövegrész helyébe a „szanálási eljárás alatt”
szöveg,
19.
69. § (3) bekezdés b) pontjában a „80.” szövegrész helyébe a „79.” szöveg,
20.
69. § (6) bekezdésében a „42.” szövegrész helyébe a „39.” szöveg,
21.
72. § (6) bekezdés b) pontjában a „69.” szövegrész helyébe a „61. § (2a) bekezdésében, valamint a 69.” szöveg,
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74. § (1) bekezdésében az „intézmény tőkeelemeinek” szövegrész helyébe az „intézmény vagy az 1. §
(1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozás tőkeelemeinek” szöveg,
74. § (3) bekezdésében az „intézmény” szövegrészek helyébe az „intézmény vagy az 1. § (1) bekezdés szerinti
pénzügyi vállalkozás” szöveg,
79. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében a „b)” szövegrész helyébe a „c)” szöveg,
84. § (1) bekezdés e) pontjában az „annak az intézménynek” szövegrész helyébe az „annak az intézménynek,
1. § (1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozásnak” szöveg,
95. § (1) bekezdés c) pontjában az „öt millió eurónak megfelelő” szövegrész helyébe az
„egymilliárd-ötszázötvenötmillió-nyolcszázötvenezer” szöveg,
96. § (3) bekezdés c) pontjában az „intézménynek” szövegrész helyébe az „intézménynek vagy az 1. §
(1) bekezdés szerinti pénzügyi vállalkozásnak” szöveg,
99. § (1) bekezdés a) pontjában a„ruházza át egy másik szervezetre”szövegrész helyébe az„egy másik szervezetre,
vagy a szanálási eszköz alkalmazása során az áthidaló intézménytől, illetve a szanálási vagyonkezelőtől egy
másik személyre ruházza át” szöveg,
113. § (2) bekezdés nyitó szövegrészében az„MNB-nek” szövegrész helyébe az„MNB-nek, illetve a Felügyeletnek”
szöveg,
113. § (2) bekezdés a) pontjában a „hatóságát” szövegrész helyébe a „hatóságát, illetve illetékes szanálási
hatóságát” szöveg,
115. § (3) bekezdés b) pont bc) alpontjában az „Európai Bankhatósággal” szövegrész helyébe az „EBH-val”
szöveg,
122. § (1) bekezdés e) pontjában a „közérdekkel” szövegrész helyébe a „magyar joggal” szöveg,
123. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az „a magyarországi” szövegrész helyébe az „az EGT-állambeli”
szöveg,
126. § (2) bekezdésében az „intézmény” szövegrész helyébe az „intézmény, valamint harmadik országbeli
intézmény magyarországi fióktelepe” szöveg,
1. melléklet A) pont 10. alpontjában a „forgatókönyveknek” szövegrész helyébe a „forgatókönyveknek és
az alkalmazandó ütemterveknek” szöveg

lép.
160. §		
Hatályát veszti a Szantv.
a)
1. § (4) bekezdésében az „1952. évi III.” szövegrész,
b)
13. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „szanálási feladatkörében eljáró MNB, mint” szövegrész,
c)
64. § (1) bekezdés d) pontjában a „figyelembevételével” szövegrész.

14. A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény módosítása
161. §		
A biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 4. § (1) bekezdés 112. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában:)
„112. viszontbiztosítási tevékenység:
a) biztosító vagy viszontbiztosító, továbbá harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító által vállalt kockázat
egy részének vagy egészének szerződésben meghatározott feltételek alapján, díjfizetés ellenében történő átvállalása,
b) a Lloyds néven ismert biztosító szervezet biztosítási kockázatátvállalói egyesülés esetében a Lloyds valamely
tagja által átengedett kockázatnak a Lloyds néven ismert biztosító szervezettől eltérő biztosító vagy viszontbiztosító
részéről történő átvállalása, vagy
c) fedezet viszontbiztosító általi nyújtása foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény részére;”
162. §		
A Bit. 41. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A tevékenységi engedély visszavonását követően a biztosító és a viszontbiztosító biztosítási vagy viszontbiztosítási
tevékenységet csak korlátozottan végezhet a 304. § (3) bekezdésében foglaltakkal összhangban.
(6) Az (5) bekezdés szerinti biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység tartalmát a Felügyelet a tevékenységi
engedélyt visszavonó határozatában állapítja meg.”
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163. §		
A Bit. a következő 74/A. §-sal egészül ki:
„74/A. § A biztosító vagy a viszontbiztosító vezető állású személye, valamint egyéb vezetője köteles a biztosítónak vagy
a viszontbiztosítónak két munkanapon belül bejelenteni, ha a szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal
kapcsolatos követelményeknek már nem felel meg.”
164. § (1) A Bit. 166/E. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A biztosító tartós adathordozón rendszeresen, de legalább évente tájékoztatja az ügyfeleket – a 156. §
(1) bekezdésében foglaltakon túlmenően – az általa nyújtott szolgáltatásokról, továbbá szükség szerint az ügyfél
nevében végrehajtott ügyletek és szolgáltatások költségeiről, figyelembe véve az érintett biztosítási alapú befektetési
termékek típusát és összetettségét, valamint az ügyfélnek nyújtott szolgáltatás jellegét.”
(2) A Bit. 166/E. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A biztosítási alapú befektetési termékek közül a befektetési egységhez kötött életbiztosítások esetén
– a (4) bekezdésben foglaltakon túlmenően, a 156. § (3) bekezdésben foglaltakkal összhangban – az ügyfélnek
többlet-adatszolgáltatás nyújtandó, amelynek formáját és tartalmát a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért
felelős miniszter rendeletben állapítja meg.”
165. §		
A Bit. 267. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A biztosító vagy a viszontbiztosító köteles a Felügyeletnek két munkanapon belül bejelenteni, ha)
„f ) a vezető állású személyek, valamint az egyéb vezetők kinevezésére, foglalkoztatására vagy megbízatására került sor,
továbbá, ha a kinevezésük, foglalkoztatásuk vagy megbízatásuk megszűnésére került sor, ez utóbbi esetben az okot
is megjelölve, amennyiben a megszűnés oka a szakmai alkalmassággal és üzleti megbízhatósággal kapcsolatos
követelmények nem teljesülése,”
166. §		
A Bit. 369. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A (3) bekezdés c) pontja szerinti feltételnek a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet
értékesítési tevékenységért felelős vezetőjének és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó
szervezet értékesítési tevékenységért felelős személyének is meg kell felelnie.”
167. §		
A Bit. a következő 373/A. §-sal egészül ki:
„373/A. § (1) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy megbízója csak biztosító, csak alkusz vagy
csak többes ügynök lehet.
(2) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy egyidejűleg több megbízó megbízását
biztosításértékesítési tevékenység végzésére nem fogadhatja el.
(3) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy megbízója felelős azért, hogy a megbízott értékesítési
tevékenységének végzése során is érvényesüljenek a megbízóra vonatkozó, a termékjellemzők tekintetében fennálló
tájékoztatási szabályok, továbbá több rendelkezésre álló termék esetén köteles olyan igényfelmérésről gondoskodni,
amely a rendelkezésre álló termékek teljes körére alkalmazható.
(4) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységének
végzésére mással további megbízási vagy munkavégzésre irányuló – munkaviszonynak nem minősülő – egyéb
jogviszonyt nem létesíthet.”
168. § (1) A Bit. 378. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl a biztosításközvetítőnek a 152. § (1) bekezdés a)–d) pontjában és
(2) bekezdésében, a 153. § (1)–(2a) és (5) bekezdésében, valamint a 155. §-ban meghatározott kötelezettségeknek is
eleget kell tennie.”
(2) A Bit. 378. § (5) bekezdése a következő e)–g) ponttal egészül ki:
[A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy – az (1) bekezdésben meghatározottak szerint – az ügyfél
részére köteles tájékoztatást adni:]
„e) arról, hogy kinek a megbízásából és felelősségvállalása mellett jár el,
f ) a rendelkezésre álló termékválasztékról, valamint arról, hogy ennél szélesebb körben is az ügyfél rendelkezésére
állhatnak termékek más biztosítási értékesítési csatornákon keresztül,
g) arról, hogy nyújt-e – a rendelkezésre álló keretek közötti – tanácsadást az értékesített biztosítási termékekre
vonatkozóan.”
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(3) A Bit. 378. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdés e)–g) pontja szerinti tájékoztatás írásbelinek nem minősülő módon is megtehető, amennyiben
e tájékoztatások megtételét a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző személy, az ügyfél ezt elismerő
kifejezett nyilatkozatával ellátva, külön dokumentálja.”
169. §		
A Bit. 389. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti személy az adott többes ügynöknél értékesítési tevékenységért felelős vezetői pozíciót
is elláthat.”
170. §		
A Bit. 400. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A (2) bekezdés szerinti személy az adott alkusznál értékesítési tevékenységért felelős vezetői pozíciót is elláthat.”
171. §		
A Bit. 407. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„407. § (1) A Felügyelet az e törvény alapján bejelentett vagy engedélyezett biztosításközvetítői tevékenységet végző
személyekről, e személyek értékesítési tevékenységért felelős vezetőjéről, valamint a kiegészítő biztosításközvetítői
tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekről és e gazdálkodó szervezetek értékesítési tevékenységért felelős
személyeiről a velük kapcsolatos engedélyezési, illetve felügyeleti feladatok ellátása céljából nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartásba vételhez kapcsolódó bejelentés űrlapjának a Felügyelet honlapján
közvetlenül kitölthetőnek és benyújthatónak kell lennie.
(3) Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyek
nyilvántartásából, a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásából, a kiegészítő
biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartásából és a törölt biztosításközvetítők
nyilvántartásából áll.
(4) A biztosításközvetítési tevékenységet végző természetes személyek nyilvántartása a természetes személy alábbi
adatait tartalmazza:
a) neve, születési neve, születési helye, születési ideje, anyja neve, lakcíme;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette;
d) ha a biztosításközvetítő természetes személy tevékenységét gazdálkodó szervezet keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve (a változások nyomon követésével),
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló, biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony
megnevezése (a változások nyomon követésével);
e) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
f ) a biztosító vagy biztosítók, a többes ügynök, illetve az alkusz neve, amellyel közvetítésre irányuló jogviszonyban
áll (a változások nyomon követésével), valamint a biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége,
a jogviszony megnevezése (a változások nyomon követésével);
g) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása biztosítónként;
h) a végzettség típusa (felsőfokú végzettség, szakképesítés vagy hatósági vizsga);
i) státusza (aktív, inaktív);
j) a 376. § szerinti képzési, illetve továbbképzési követelmények teljesítésének ténye.
(5) A biztosításközvetítési tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása a gazdálkodó szervezet alábbi
adatait tartalmazza:
a) a gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési
tevékenységért felelős vezető azonosító adatai;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep általános
képviselőjének vagy a fióktelep vezetéséért felelős személy nevével együtt);
d) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
e) a biztosító, a többes ügynök, illetve az alkusz neve, amellyel közvetítésre irányuló jogviszonyban áll (a változások
nyomon követésével), valamint a biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony
megnevezése (a változások nyomon követésével);
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f ) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása biztosítónként;
g) státusza (aktív, inaktív);
h) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
i) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek azonosító
adatai;
j) biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a h) és i) pontban említett minősített
befolyás vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti jogkörének tényleges gyakorlását.
(6) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek nyilvántartása az alábbi adatokat
tartalmazza:
a) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye,
telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért
felelős személy azonosító adatai;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenység
folytatására vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep
általános képviselőjének vagy a fióktelep vezetéséért felelős személy nevével együtt);
d) a biztosító, többes ügynök vagy alkusz neve, amellyel vagy amelyekkel közvetítésre irányuló jogviszonyban áll
(a változások nyomon követésével), valamint a kiegészítő biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége,
a jogviszony megnevezése (a változások nyomon követésével);
e) az értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért felelős személynek a 376. §-ban
meghatározott követelményeknek történő megfelelésének ténye;
f ) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
g) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek
azonosító adatai,
h) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy
az f ) és g) pontban említett minősített befolyás vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti
jogkörének tényleges gyakorlását.
(7) A Felügyelet a (4)–(6) bekezdésben meghatározott adatokat a biztosításközvetítői vagy kiegészítő
biztosításközvetítői tevékenység megszűnését követő tíz évig kezelheti.
(8) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő
a Felügyelet.
(9) A Felügyelet megtagadja a felügyeleti nyilvántartásba vételt vagy a 431. § (1) bekezdés d) pontja szerinti intézkedést
alkalmazza, amennyiben az e § és a 412. § szerinti nyilvántartásokban feltüntetett szoros kapcsolat olyan harmadik
ország természetes személyével vagy gazdálkodó szervezetével áll fenn, amelynek jogszabályai megakadályozzák
a Felügyeletet felügyeleti jogköreinek tényleges gyakorlásában.”
172. §		
A Bit. 410. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A felügyeleti nyilvántartás adatainak érvényességét a Felügyelet rendszeresen felülvizsgálja.”
173. §		
A Bit. 411. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet értékesítési tevékenységért felelős vezetői
és a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet értékesítési tevékenységért felelős
személyei – a nyilvántartásba vételkor – kötelesek megfelelni a 69/A. § szerinti jó hírnév követelményének.”
174. §		
A Bit. 412. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„412. § (1) A biztosító, a többes ügynök és az alkusz az általa alkalmazott vagy megbízott biztosításközvetítést végző
természetes személyekről, vagy ha a közvetítői tevékenységgel gazdálkodó szervezetet bízott meg, akkor erről
a gazdálkodó szervezetről és az ennél a szervezetnél közvetítői tevékenységet végző természetes személyekről,
továbbá az általa megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetről és az ennél
a szervezetnél kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyekről, valamint az általa
megbízott 368. § (1) bekezdése szerinti személyekről – a biztosításközvetítőkkel, a kiegészítő biztosításközvetítői
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tevékenységet végző személyekkel és a 368. § (1) bekezdése szerinti személyekkel kapcsolatos nyilvántartási és
felügyeleti feladatok elősegítése céljából – köteles belső nyilvántartást vezetni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott belső nyilvántartás a biztosításközvetítést végző természetes személyek
belső nyilvántartásából, a biztosításközvetítő gazdálkodó szervezetek belső nyilvántartásából, a kiegészítő
biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetek belső nyilvántartásából, valamint a 368. §
(1) bekezdése szerinti személyek belső nyilvántartásából áll.
(3) A biztosításközvetítést végző természetes személyekről vezetett belső nyilvántartás – a biztosításközvetítő
adataiban a közvetítői jogviszony tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával –
az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személy neve, születési helye, születési ideje, anyja neve,
lakcíme;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette;
d) ha a biztosításközvetítő természetes személy tevékenységét egy biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet
keretében végzi, akkor
da) ennek a gazdálkodó szervezetnek a neve,
db) a gazdálkodó szervezet nyilvántartási száma,
dc) a gazdálkodó szervezettel fennálló, biztosításközvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony
megnevezése;
e) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
f ) a biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal
fa) fennálló jogviszony kezdete és vége, a jogviszony megnevezése,
fb) fennálló jogviszony keretében a biztosítónak, a többes ügynöknek vagy az alkusznak végzett tevékenység részletes
meghatározása,
fc) fennállott jogviszony esetleges korlátozása, a jogviszony megszüntetésének oka, körülményei;
g) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása;
h) a végzettség típusa (felsőfokú végzettség, szakképesítés vagy hatósági vizsga), az ezt igazoló dokumentum
másolata;
i) a biztosítótól, többes ügynöktől vagy alkusztól kilépett biztosításközvetítő természetes személy közvetítői
igazolványa bevonásának ténye;
j) a 376. § szerinti képzési, illetve továbbképzési követelmények teljesítésének igazolása;
k) a 69/A. § szerinti jó hírnév követelményének történő megfelelés igazolása.
(4) A biztosításközvetítő gazdálkodó szervezetekről vezetett belső nyilvántartás – a biztosításközvetítő adataiban
a közvetítői jogviszony tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – az alábbi
adatokat tartalmazza:
a) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye, telephelye és
fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési tevékenységért felelős vezető azonosító adatai;
b) nyilvántartási száma és annak kelte;
c) azon tagállam vagy tagállamok neve, amelyek tekintetében a biztosításközvetítői tevékenység folytatására
vonatkozó szándékát a 422. § szerint a Felügyeletnek bejelentette (fióktelep létesítése esetén a fióktelep általános
képviselője vagy a fióktelep vezetéséért felelős személy nevével együtt);
d) a biztosításközvetítői tevékenység jellege (független, függő);
e) biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal fennálló, közvetítésre irányuló jogviszony kezdete és vége;
f ) ügynök esetén a közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása;
g) az értékesítési tevékenységért felelős vezetőnek a 69/A. §-ban és a 376. §-ban meghatározott követelményeknek
történő megfelelésének igazolása;
h) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
i) a biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek azonosító
adatai;
j) biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a h) és i) pontban említett minősített
befolyás vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti jogkörének tényleges gyakorlását.
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(5) A kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetekről vezetett belső nyilvántartás
– a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet adataiban a közvetítői jogviszony
tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezet neve, rövidített neve, székhelye,
telephelye és fióktelepe címe, adószáma, az értékesítési helyszínenként kijelölendő értékesítési tevékenységért
felelős személy azonosító adatai;
b) értelemszerűen a (4) bekezdés b), c) és g) pontjában foglalt adatok;
c) az általa közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása (amennyiben a kiegészítő
biztosításközvetítő tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nem alkusz vagy többes ügynök számára végez
tevékenységet);
d) az általa alkalmazott vagy megbízott kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző természetes személyek
neve;
e) a biztosítóval, a többes ügynökkel vagy az alkusszal fennálló, kiegészítő biztosításközvetítésre irányuló jogviszony
kezdete és vége;
f ) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezetben minősített befolyással rendelkező
részvényesek vagy tagok azonosító adatai és a befolyás mértéke;
g) a kiegészítő biztosításközvetítői tevékenységet végző gazdálkodó szervezettel szoros kapcsolatban álló személyek
azonosító adatai;
h) a kiegészítő biztosításközvetítő gazdálkodó szervezet nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy az f ) és g) pontban
említett minősített befolyás vagy szoros kapcsolat nem akadályozza meg a Felügyelet felügyeleti jogkörének
tényleges gyakorlását.
(6) A 368. § (1) bekezdése szerinti személyekről vezetett belső nyilvántartás – a 368. § (1) bekezdése szerinti személy
adataiban a jogviszonya tartama alatt bekövetkezett változások nyomon követésével és dokumentálásával – az alábbi
adatokat tartalmazza:
a) értelemszerűen a (4) bekezdés a) pontjában foglalt adatok, ide nem értve az értékesítési tevékenységért felelős
vezető nevét;
b) az általa közvetített termékek 1. és 2. melléklet szerinti ágazati besorolása (amennyiben a kiegészítő
biztosításközvetítő tevékenységet végző gazdálkodó szervezet nem alkusz vagy többes ügynök számára végez
tevékenységet); és
c) értékesítési helyszínenként legalább egy személy neve, aki biztosítási értékesítéssel foglalkozik.
(7) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartással érintett személyes adatok tekintetében az adatkezelő az adott
belső nyilvántartást vezető biztosító, többes ügynök vagy alkusz, amely az adatokat az adott személlyel vagy
szervezettel fennálló jogviszonya megszűnését követő öt évig kezelheti.
(8) A (3)–(5) bekezdésben meghatározott adatokban bekövetkezett változásokat – ide nem értve a (9) bekezdésben
meghatározott adatváltozásokat, továbbá a (3) bekezdés b) és f ) pontjában, valamint a (4) bekezdés b) pontjában
meghatározott adatok változását – az adott belső nyilvántartást vezető biztosító, a többes ügynök vagy alkusz köteles
– a Magyar Nemzeti Bank elnöke által kiadott rendeletben meghatározott módon – a Felügyeletnek a változás belső
nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított harminc napon belül bejelenteni.
(9) A biztosító, a többes ügynök és az alkusz köteles a (3) bekezdés d) pont dc) alpontjában és f ) pont fa) alpontjában,
a (4) bekezdés e) pontjában és h)–j) pontjában, az (5) bekezdés e)–h) pontjában meghatározott adatokban
bekövetkezett változást – a Magyar Nemzeti Bank elnöke által kiadott rendeletben meghatározott módon –
a Felügyeletnek a változás belső nyilvántartásba történő bejegyzésétől számított két munkanapon belül bejelenteni.”
175. §		
A Bit. 424. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A többes ügynök és az alkusz köteles a Felügyeletnek két munkanapon belül bejelenteni)
„d) a 407. § (5) bekezdés h)–j) pontjában foglalt adataik változását.”
176. §		
A Bit. 427/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a másik tagállamban székhellyel rendelkező biztosításközvetítő vagy kiegészítő biztosításközvetítői
tevékenységet végző személy
a) magyarországi fióktelepe vagy a Magyarországon határon átnyúló szolgáltatás keretében végzett tevékenysége
teljes egészében vagy elsődlegesen Magyarország területére irányul,
b) székhelye másik tagállamban történő létesítésének kizárólagos célja, hogy mentesüljön a magyarországi
jogszabályok betartása alól, és
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c) tevékenysége súlyosan veszélyezteti a fogyasztók érdekeit,
a Felügyelet – a másik tagállam illetékes hatóságának tájékoztatását követően – a 431. § (1) bekezdés a)–c), k) és
m) pontjában foglalt intézkedéseket alkalmazhatja, vagy az EBFH-hoz utalhatja az ügyet, és az 1094/2010/EU rendelet
19. cikkével összhangban a segítségét kérheti.”
177. §		
A Bit. 433. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az (1) bekezdés szerinti döntéséről a Felügyelet tájékoztatja azt a tagállamot, ahol a biztosításközvetítő
fióktelepen keresztül, állandó jelenlét formájában vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében biztosításközvetítői
tevékenységet végez.”
178. §		
A Bit. 435. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép és a § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(2) A harmadik országbeli alkuszi vagy többes ügynöki fióktelep engedélyét a Felügyelet – az (1) bekezdésben
foglaltakon túlmenően – akkor is visszavonja, ha az alkusz vagy a többes ügynök a székhelye szerinti ország
jogszabályai alapján már nem jogosult alkuszi vagy többes ügynöki tevékenység végzésére.
(3) Az (1) bekezdés szerinti döntéséről a Felügyelet tájékoztatja azt a tagállamot, ahol az alkusz vagy a többes ügynök
fióktelepen keresztül, állandó jelenlét formájában vagy határon átnyúló szolgáltatás keretében biztosításközvetítői
tevékenységet végez.”
179. §		
A Bit. 453. §-a a következő 12. ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„12. a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december
14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
180. §		
A Bit. 196. alcíme a következő 453/A. §-sal egészül ki:
„453/A. § Ez a törvény az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és
egységesített értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és
a 2011/61/EU irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU)
2017/2402 európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
181. §		
A Bit.
1.
4. § (1) bekezdés 15. pont a) és b) alpontjában a „jogviszonyban” szövegrész helyébe a „munkaviszonyban”
szöveg,
2.
4. § (1) bekezdés 125. pont b) alpontjában a „szerződés” szövegrész helyébe a „termék” szöveg,
3.
4. § (1) bekezdés 125. pont c) alpontjában az „a közvetített biztosítási szerződés nem-életbiztosítási szerződés
és nem tartalmaz felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen fedezet” szövegrész helyébe az „a közvetített
biztosítási termék nem tartalmaz életbiztosítási vagy felelősségi kockázatot, kivéve, ha az ilyen életbiztosítási
vagy felelősségi kockázat fedezete” szöveg,
4.
103. § (4) bekezdésében az „a (2) bekezdés a)–c) pontjában” szövegrész helyébe a „(2) bekezdésében” szöveg,
5.
134/A. § (4) bekezdésében és 376. § (4) bekezdésében az „5 órányi továbbképzésnek” szövegrész helyébe az „5
órányi képzésnek, illetve továbbképzésnek” szöveg,
6.
153. § (3) bekezdés nyitó szövegrészében az „(1)–(2)” szövegrész helyébe az „(1)–(2a)” szöveg,
7.
155. § (1) bekezdésében a „(2)” szövegrész helyébe a „(2) és (2a)” szöveg,
8.
284. § (1) bekezdésében, 307. § (2) bekezdésében és 308. §-ában a „biztosítási” szövegrész helyébe a „biztosítási,
illetve viszontbiztosítási” szöveg,
9.
286. §-ában a „biztosítási” szövegrészek helyébe a „biztosítási, illetve viszontbiztosítási” szöveg,
10.
310. § (1) bekezdésében a „helyreállítása” szövegrész helyébe a „helyreállítása, illetve a kockázati profil
csökkentése” szöveg,
11.
376. § (12) bekezdésében a „vezetői” szövegrész helyébe a „személyei” szöveg,
12.
376. § (13) bekezdésében az „értékesítésért felelős vezető” szövegrész helyébe az „értékesítési tevékenységért
felelős személy” szöveg,
13.
169. alcíme címében az „életbiztosítások jutalékfizetési szabályai” szövegrész helyébe az „életbiztosításokkal
összefüggő jutalékfizetési szabályok” szöveg,
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169/A. alcíme címében a „szerződések általános javadalmazási szabályai” szövegrész helyébe a „szerződésekkel
összefüggő általános javadalmazási szabályok” szöveg,
422. § (4) bekezdés f ) pontjában a „vezetésért felelős” szövegrész helyébe az „a fióktelep vezetéséért felelős”
szöveg,
439. § e) pontjában a „(6)–(7)” szövegrész helyébe a „(8) és (9)” szöveg,
452/I. § (4) bekezdésében a „vezetőinek” szövegrész helyébe a „személyeinek” szöveg

182. §		
Hatályát veszti a Bit.
a)
105. § (1) bekezdés a) pontjában a „vagy ABA” szövegrész,
b)
267. § (1) bekezdés j) pontja,
c)
268. § (1) bekezdés f ) pontja,
d)
289. § (8) bekezdése,
e)
421. § (6) bekezdésében a „valamint tevékenység irányítót” szövegrész.

15. A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény módosítása
183. §		
A polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény 325. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés
lép:
(Teljes bizonyító erejű a magánokirat, ha)
„b) két tanú igazolja, hogy az okirat aláírója a részben vagy egészben nem általa írt okiratot előttük írta alá, vagy
aláírását előttük saját kezű aláírásának ismerte el; igazolásként az okiratot mindkét tanú aláírja, továbbá az okiraton
a tanúk nevét és – ha törvény eltérően nem rendelkezik – lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét olvashatóan
is fel kell tüntetni,”

16. Záró rendelkezések
184. § (1) Ez a törvény – a (2)–(9) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2018. december 29-én lép hatályba.
(2) A 2. §, a 3. §, az 5. §, a 10. §, a 11. §, a 72. § c) és d) pontja, a 75. §, a 76. §, a 86. § (2) bekezdése, a 93. §, a 94. §
(2) bekezdése, a 95. § e) pontja, a 120. § 4. és 5. pontja, a 124. §, a 125. §, a 126. § (2) bekezdése, a 164. §, a 167. §,
a 168. § (2) és (3) bekezdése, a 180. § és a 181. § 4. pontja 2019. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 18–59. §, a 87. §, a 161. § és a 179. § 2019. január 13-án lép hatályba.
(4) A 13. §, a 89. § és a 113. § 2019. január 15-én lép hatályba.
(5) A 60. §, a 82. § a) pontja, a 83. §, a 103. §, a 116–118. §, valamint a 121. § a), c) és e) pontja 2019. március 31-én lép
hatályba.
(6) A 74. §, a 77. § és a 78. § 2019. július 1-jén lép hatályba.
(7) A 81. § a) pontja 2019. szeptember 14-én lép hatályba.
(8) A 62. § és a 104. § 2019. december 31-én lép hatályba.
(9) A 85. § (2) bekezdése az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés
alakuló ülését követő év január 1-jén lép hatályba.
185. §		
A 84. §, a 85. §, a 92. §, a 95. § a) és b) pontja, valamint a 96. § a) pontja az Alaptörvény 41. cikk (6) bekezdése alapján
sarkalatosnak minősül.
186. § (1) Ez a törvény
a)
a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december
14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b)
a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben
elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai
parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a törvény a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg:
a)
az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló,
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2017. június 14-i (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése és 49. cikk
(2) bekezdése,
a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
az európai kockázatitőke-alapokról szóló 345/2013/EU rendelet és az európai szociális vállalkozási alapokról
szóló 346/2013/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. október 25-i (EU) 2017/1991 európai parlamenti és
tanácsi rendelet,
a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről szóló 575/2013/EU
rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2401 európai parlamenti és tanácsi rendelet,
az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez
„3. számú melléklet a 2001. évi CXX. törvényhez

A minimum tájékoztató kötelező tartalmi elemei
A minimum tájékoztatónak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
a)
Az (EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanács rendelet szerinti összefoglaló
b)
Alapvető információk
A cél a vállalkozás pénzügyi helyzetére, tőkeszerkezetére és a vállalkozáshoz kapcsolódó kockázati tényezőkre
vonatkozó alapvető információk összesítése. Ha a dokumentumban foglalt pénzügyi kimutatásokat
a vállalkozás csoportstruktúrájában vagy számviteli politikájában bekövetkezett lényeges változások tükrözése
érdekében módosítják, a fő pénzügyi információkat is módosítani kell.
1.
Fő pénzügyi információk
2.
Tőkeellátottság és kötelezettségek (kizárólag tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapírok esetében)
3.
Az ajánlattétel indokai és az abból befolyó bevételek felhasználása
4.
Kockázati tényezők
c)
A vállalkozásra vonatkozó információk
A cél információk szolgáltatása a vállalkozás üzleti tevékenységéről, az általa előállított termékekről vagy
nyújtott szolgáltatásokról, valamint az üzletmenetet befolyásoló tényezőkről. Az is célja, hogy információkkal
szolgáljon a vállalkozás ingatlanvagyonának, gépeinek és berendezéseinek megfelelő és alkalmas voltáról,
valamint jövőbeli kapacitásbővítési vagy szűkítési terveiről.
1.
A vállalkozás múltja és fejlődése
2.
Üzleti áttekintés
3.
Szervezeti felépítés
4.
Ingatlanvagyon, gépek és berendezések
d)
Működési és pénzügyi áttekintés és kilátások
E szakasz célja, hogy ismertesse a vállalatvezetés magyarázatát azon tényezőkre vonatkozóan, amelyek
befolyásolják a vállalkozás pénzügyi helyzetét és a pénzügyi kimutatások által lefedett múltbeli pénzügyi
helyzetét és működési eredményeit, továbbá bemutassa az azon tényezőkre és trendekre vonatkozó
értékelését, amelyek az elkövetkezendő időszakokban várhatóan lényeges hatással lesznek a vállalkozás
pénzügyi helyzetére és működési eredményeire.
1.
Üzleti eredmények
2.
Likviditás és tőkeforrások
3.
Kutatás és fejlesztés, szabadalmak és engedélyek stb.
4.
Trendek
e)
Igazgatók, vezető tisztségviselők és munkavállalók
A cél információk szolgáltatása a vállalkozás igazgatóiról és vezető tisztségviselőiről, ami lehetővé teszi
a befektetők számára, hogy értékeljék azok szakértelmét, képesítését és javadalmazásuk szintjét, valamint
a vállalkozáshoz fűződő viszonyukat.
1.
Igazgatók és vezető tisztségviselők
2.
Javadalmazás
3.
A vezető testületekre vonatkozó információk
4.
Munkavállalók
5.
Részvénytulajdonlás
f)
Az ajánlattétel részletes adatai
A cél információk szolgáltatása az értékpapírokra vonatkozó ajánlattételről, az értékpapírok forgalomba
hozatali tervéről és a kapcsolódó kérdésekről.
1.
Ajánlattétel
2.
Forgalomba hozatali terv
3.
Piacok
4.
Eladó értékpapírokkal rendelkezők
5.
Felhígítás (kizárólag tulajdonviszonyt megtestesítő értékpapíroknál)
6.
A kibocsátás költségei
7.
A nyilvánosan felajánlott értékpapírok fajtája és osztálya
8.
Az értékpapírokban megtestesített jogok ismertetése, ideértve e jogok bármely korlátozását és
a gyakorlásukra vonatkozó eljárást”
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2. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez
(1) A Tpt. 25. számú melléklet 6. és 7. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(Ez a törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„6. Az értékpapírokra vonatkozó nyilvános ajánlattételkor vagy értékpapíroknak a szabályozott piacra történő
bevezetésekor közzéteendő tájékoztatóról és a 2003/71/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2017. június 14-i
(EU) 2017/1129 európai parlamenti és tanácsi rendelet 46. cikk (1) bekezdése és 49. cikk (2) bekezdése.
7. Az értékpapírosítás általános keretrendszerének meghatározásáról, az egyszerű, átlátható és egységesített
értékpapírosítás egyedi keretrendszerének létrehozásáról, valamint a 2009/65/EK, a 2009/138/EK és a 2011/61/EU
irányelv és az 1060/2009/EK és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2402
európai parlamenti és tanácsi rendelet.”
(2) Hatályát veszti a Tpt. 25. számú melléklet 8., 11., 14. és 15. pontja.

3. melléklet a 2018. évi CXXVI. törvényhez
A Hpt. 5. melléklet 1. pontja a következő m) alponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„m) a 2014/59/EU irányelvnek a fedezetlen, hitelviszonyt megtestesítő instrumentumok kielégítési sorrendben
elfoglalt helye tekintetében történő módosításáról szóló, 2017. december 12-i (EU) 2017/2399 európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek”
(való megfelelést szolgálja.)
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2018. évi CXXVII. törvény
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról*
1. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása
1. §		
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 29/A. § (6) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(6) A 2014-ben kezdődő adóév utolsó napjáig keletkezett, és az adóalapnál még nem érvényesített elhatárolt
veszteséget az adózó a 2014. december 31-én hatályos előírások szerint írhatja le azzal, hogy az elhatárolt veszteséget
legkésőbb 2030. december 31. napját magában foglaló adóévben lehet az adózás előtti eredmény csökkentéseként
érvényesíteni.”

2. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása
2. §		
Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény 3. § (4) bekezdés d) pont da) alpontjában
a „250 millió forint” szövegrész helyébe az „500 millió forint” szöveg lép.

3. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása
3. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/B. § (2) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzat kezesség-, illetve garanciavállalásához a Kormány abban az esetben járul hozzá, ha)
„b) a kezesség-, illetve garanciavállalás – a 10/E. § (3) bekezdés szerinti szerződésmódosításhoz vagy
adósságmegújításhoz kapcsolódó kezesség-, illetve garanciavállalás kivételével – megfelel az Áht. 96. §-ának.”
4. §		
A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 10/C. § (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(1) Az önkormányzat a tárgyévre vonatkozó költségvetési rendeletében, határozatában szerepeltetett
adósságkeletkeztetési szándékáról, – a 10. § (3) bekezdés b) pontja, valamint c) pont cb) és cd) alpontja, továbbá
a 10/A. § szerinti működési célú adósságot keletkeztető és a 10/B. § (3) bekezdése szerinti adósságmegújító ügyletek
kivételével – az adósságot keletkeztető ügyletéhez kapcsolódó fejlesztési céljáról és az ügylet várható értékéről a helyi
önkormányzatokért felelős minisztert és az államháztartásért felelős minisztert előzetesen tájékoztatja.”

4. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása
5. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó, a miniszter által alapított költségvetési szerv – a miniszterelnök
által kiadott alapító okirattal rendelkező költségvetési szerv és a honvédelemért felelős miniszter által alapított
költségvetési szerv kivételével – alapító- és megszüntető okiratának kiadásához minden esetben, az alapító okirat
módosításához a Kormány rendeletében meghatározott esetekben szükséges az államháztartásért felelős miniszter
előzetes egyetértése.”
6. §

(1) Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 33. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) Az ugyanazon középirányító szerv irányítása alá tartozó költségvetési szervek közötti, a (3) bekezdés a) pontja
szerinti előirányzat-átcsoportosításról a középirányító szerv jogosult rendelkezni a fejezetet irányító szerv egyidejű
tájékoztatása mellett.”
(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulására van szükség a (3) bekezdés b) pont ba) és
bb) alpontja szerinti, a Kormány irányítása alá tartozó fejezeten belüli előirányzat-átcsoportosításhoz. A Kormány
irányítása alá tartozó fejezetek közötti, a (3) bekezdés a) pontja, valamint a (3) bekezdés b) pont ba) és bb) alpontja
szerinti előirányzat-átcsoportosítás az államháztartásért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett történik.”

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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7. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 52/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„52/A. § (1) A 14. § (3) bekezdése szerinti fejezet terhére nyújtott költségvetési támogatást a folyósítását követő év
december 31-éig lehet felhasználni.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott határidőtől a Kormány egyedi határozata rövidebb határidőt, a központi
költségvetésről szóló törvény eltérő időpontot is megállapíthat.
(3) A támogató a Kormány egyedi határozata alapján nyújtott támogatás esetében a határidőt egy alkalommal
legfeljebb egy évvel meghosszabbíthatja.”
8. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 111. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) E törvénynek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb törvények módosításáról szóló 2018. évi
CXXVII. törvénnyel megállapított 52/A. § (3) bekezdését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és egyéb
törvények módosításáról szóló 2018. évi CXXVII. törvény hatálybalépését megelőzően meghozott támogatási
döntések esetében is alkalmazni kell.”
9. §		
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1.
28. § (1) bekezdésében a „fejezeti kezelésű előirányzatok, a központi kezelésű előirányzatok és az elkülönített
állami pénzalapok” szövegrész helyébe a „fejezeti kezelésű előirányzatok és a központi kezelésű előirányzatok”
szöveg, és
2.
48/B. § (1) bekezdés e) pontjában a „sportegyesület és a sportszövetség kivételével” szövegrész helyébe
a „sportegyesület, a sportszövetség és a polgárőr szervezet kivételével” szöveg
lép.

5. Hatályba léptető rendelkezések
10. §

(1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–4. § 2019. január 1-jén lép hatályba.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,
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A Kormány 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2019. évi kompenzációjáról
A Kormány a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 77. § (1) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
E rendelet hatálya
a)
a költségvetési szervekre és a foglalkoztatotti állományukba tartozó
aa)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) szerinti,
ab)
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) szerinti,
ac)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) szerinti,
ad)
az állami tisztviselőkről szóló 2016. évi LII. törvény (a továbbiakban: Áttv.) szerinti,
ae)
a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló
2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) szerinti,
af )
a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény (a továbbiakban: Hjt.) szerinti hivatásos és
szerződéses katonai,
ag)
a honvédelmi alkalmazottak jogállásáról szóló 2018. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Haj.) szerinti,
ah)
az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló 1997. évi LXVIII. törvény (a továbbiakban:
Iasz.) szerinti,
ai)
a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak jogállásáról és az ügyészi életpályáról
szóló 2011. évi CLXIV. törvény (a továbbiakban: Üjt.) szerinti,
aj)
a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) szerinti, valamint
ak)
a 2013. december 31-én a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői
jogviszonyban állókra és
b)
a köznevelési, felsőoktatási, egészségügyi, karitatív, szociális, család-, gyermek- és ifjúságvédelmi, kulturális
vagy sporttevékenységet ellátó egyházi jogi személy (a továbbiakban: egyházi foglalkoztató) és a velük
ba)
az Mt. szerinti munkaviszonyban állókra, valamint
bb)
a 2013. december 31-én a Gyvt. 66/G. § (1) bekezdése szerinti hivatásos nevelőszülői jogviszonyban
állókra
[az a) és a b) pont a továbbiakban együtt: foglalkoztatott] terjed ki.
2. §		
E rendelet szempontjából az 1. § a) pont aa) alpontja szerinti közalkalmazotti jogviszonyban töltött időnek kell
tekinteni
a)
a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást
nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok
által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási
kérdések rendezéséről szóló 2013. évi XXV. törvény (a továbbiakban: Fbszt.) alapján megszüntetésre került
gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjainak a társaságnál, valamint közfinanszírozott egészségügyi
szolgáltatónál, és
b)
a települési önkormányzatok fekvőbeteg-szakellátó intézményeinek átvételéről és az átvételhez kapcsolódó
egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Tbszt.) szerinti gazdasági
társaságok feladatainak átvételében érintett, a feladatot átvevő költségvetési szervek közalkalmazottainak
a társaságnál
munkaviszonyban töltött idejét.
3. §

(1) A foglalkoztatott a 2011–2012. évi adó- és járulékváltozások ellentételezésére szolgáló kompenzációra
(a továbbiakban: kompenzáció) a 2019. év hónapjaira járó illetményének kifizetésével egyidejűleg, havonta
a (2)–(16) bekezdésben foglalt feltételekkel jogosult. Az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya 2011. december 31-ét
követően keletkezett, abban az esetben jogosult a kompenzációra, ha e rendelet hatálya alá tartozó szervvel a 2010. és
2011. évek bármelyikében vagy mindkét évben is az 1. § szerinti jogviszonyok valamelyikében állt, és az utolsó ilyen
jogviszonyát követően munkavégzésre irányuló, az 1. § szerintitől eltérő jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés
kivételével – nem létesített.
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(2) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével az 1. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény
(a továbbiakban: Szja tv.) 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre nem jogosult és jogviszonya 2010. év
decemberében vagy annak egy részében a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre
irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti
jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.
(3) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
nem jogosult és jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében vagy annak egy
részében nem állt fenn, azonban 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta munkavégzésre
irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti
jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített.
(4) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
egy kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy
élettársa.
(5) A tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet szerinti kompenzációra jogosult
az a foglalkoztatott, aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
két kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma három főnél kevesebb, továbbá nincs házas- vagy
élettársa.
(6) Azon házas- vagy élettársak közül, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi
kedvezményre egy kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb,
a)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél alacsonyabb
vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 2. melléklet,
b)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi illetménye
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 3. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult.
(7) Azon házas- vagy élettársak esetében, akik a 10. § szerinti nyilatkozatuk alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint
családi kedvezményre két kedvezményezett eltartott után jogosultak, és az eltartottak száma három főnél kevesebb
és
a)
legalább az egyikük tárgyhavi illetménye alacsonyabb, mint 109 000 forint, és a kettejük tárgyhavi illetménye
közötti különbség legalább 50 000 forint,
aa)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye házas- vagy élettársa tárgyhavi illetményénél
alacsonyabb vagy azzal megegyezik, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
figyelembevételével a 2. melléklet,
ab)
az a foglalkoztatott, akinek tárgyhavi illetménye magasabb, mint házas- vagy élettársa tárgyhavi
illetménye, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével a 4. melléklet
szerinti kompenzációra jogosult;
b)
mindkettőjük tárgyhavi illetménye eléri a 109 000 forintot, illetve a kettejük tárgyhavi illetménye közötti
különbség kisebb, mint 50 000 forint, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye figyelembevételével
a 3. melléklet szerinti kompenzációra jogosult.
(8) Az a foglalkoztatott, akinek a jogviszonya 2010. év decemberében vagy annak egy részében e rendelet hatálya
alá tartozó munkáltatóval fennállt, és azóta munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés
és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag
e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval létesített, a tárgyhónap első napján érvényes illetménye
a)
2,29%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti nyilatkozata
alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre
aa)
egy, két vagy három kedvezményezett eltartott után jogosult, az eltartottak száma eléri vagy
meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem éri el a 135 000 forintot,
ab)
négy vagy több kedvezményezett eltartott után jogosult, és a tárgyhónap első napján érvényes
illetménye nem éri el a 135 000 forintnak a három feletti kedvezményezett eltartottak száma és
a 20 000 forint szorzatával növelt összegét,
b)
1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra jogosult, ha a 10. § szerinti nyilatkozata
alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy több kedvezményezett eltartott
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(12)
(13)

(14)
(15)

(16)

4. §
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után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és a tárgyhónap első napján
érvényes illetménye meghaladja az a) pont szerinti illetményhatárt, de nem haladja meg a 213 500 forintot.
A tárgyhónap első napján érvényes illetménye 1,53%-ának megfelelő – 100 forintra kerekített összegű – kompenzációra
jogosult az a foglalkoztatott, akinek jogviszonya a rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval 2010. év decemberében
vagy annak egy részében nem állt fenn, de 2011. év decemberében vagy annak egy részében fennállt, és azóta
munkavégzésre irányuló jogviszonyt – a tartós megbízási szerződés és az e rendelet hatálya alá tartozó szervvel
fennálló 1. § szerinti jogviszonyok valamelyike kivételével – kizárólag e rendelet hatálya alá tartozó munkáltatóval
létesített, és aki a 10. § szerinti nyilatkozata alapján az Szja tv. 29/A. és 29/B. §-a szerint családi kedvezményre egy vagy
több kedvezményezett eltartott után jogosult úgy, hogy az eltartottak száma eléri vagy meghaladja a három főt, és
a tárgyhónap első napján érvényes illetménye nem haladja meg a 213 500 forintot.
Az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet szerinti,
2011. évi, illetve 2012. évi illetményemelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés szerinti
kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII. 27.) Korm.
rendelet, valamint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott
illetményemelés 94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
Az Fbszt. és a Tbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok volt foglalkoztatottjai esetében
az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett, a foglalkoztatottnak a kötelező
legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló kormányrendelet kötelező
személyi alapbéremelésre, illetve a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012.
évi elvárt mértékéről és a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII.
22.) Korm. rendelet alapján elvárt munkabéremelésre vonatkozó munkáltatói nyilatkozat alapján a (2)–(9) bekezdés
szerinti kompenzáció összegét az illetményszámfejtést végző szervezet legfeljebb nulla összegig csökkenti
a)
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 337/2010. (XII.
27.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi
alapbéremelés,
b)
a munkabérek nettó értékének megőrzéséhez szükséges munkabéremelés 2012. évi elvárt mértékéről és
a béren kívüli juttatás ennek keretében figyelembe vehető mértékéről szóló 299/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet
szerinti munkabéremelés, vagy ennek hiányában a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló 298/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet szerinti minimálbér és garantált
bérminimum elérése érdekében végrehajtott személyi alapbéremelés
94%-ának 100 forintra kerekített összegével.
Az Fbszt. alapján megszüntetésre került gazdasági társaságok azon foglalkoztatottjai, akiknek továbbfoglalkoztatására
az Fbszt. 7. § (1) bekezdése vagy (2) bekezdés b) pontja alapján nem került sor, nem jogosultak kompenzációra.
A munkaidő hosszának megváltozásakor a kompenzáció összegét úgy kell megállapítani, hogy a munkaidő
növekedése esetén az addig alkalmazott (10) és (11) bekezdés szerinti levonást kell a továbbiakban is alkalmazni,
a munkaidő csökkenése esetén a levonást a munkaidő változásának arányában csökkenteni kell.
Az 1. § szerinti jogviszony hóközi létesítése, illetve megszűnése esetén a foglalkoztatott a törthónapra
a (2)–(13) bekezdés szerinti kompenzáció 100 forintra kerekített időarányos részére jogosult.
Az 1. § szerinti jogviszonyok közül egyidejűleg több jogviszonyban álló foglalkoztatott a teljes munkaidős
jogviszonyában jogosult a kompenzációra. Az 1. § szerinti teljes munkaidős jogviszony hiányában az időben
legkorábban keletkezett jogviszonyban jár a kompenzáció.
Nem jogosult kompenzációra a foglalkoztatott a fizetés nélküli szabadság, valamint az egész napos igazolatlan távollét
időtartamára. A kompenzáció emiatt kieső összegét a tárgyhónapban kieső munkanapok számának a foglalkoztatott
munkarendje szerinti, a tárgyhónap egészére megállapított munkanapok számához viszonyított arányában, 100
forintra kerekítve kell megállapítani.

(1) A 3. § vonatkozásában – a (2) és (3) bekezdésben, valamint a 3. § (10) bekezdésében foglalt kivételekkel – jogszabály
eltérő rendelkezése hiányában illetményként kell figyelembe venni:
a)
a Kjt. 66. §-a és 79/E. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján
megállapított illetményrészt is), továbbá a közalkalmazott számára a Kjt. 70–75. §-a alapján megállapított
illetménypótlékot,
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a Kttv. 131. § (2) bekezdése szerinti – a Kttv. 133. § (3)–(6) bekezdése szerinti alapilletmény-eltérítés
figyelembevételével számított – illetményt, valamint a kormányzati ügykezelők esetén a Kttv. 208. §-a, illetve
a közszolgálati ügykezelők esetén a Kttv. 242. §-a szerinti illetményt,
c)
2019. március 1-től a Kit. szerinti illetményt,
d)
az Áttv. 18. §-a szerinti illetményt,
e)
a hivatásos foglalkoztatottak esetében a Hszt. 168. §-a szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
2019. február 1-től a rendvédelmi alkalmazottak esetében a Hszt. 289. §-a szerinti illetményt,
f)
a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 20/D. § (2) bekezdése szerinti illetményt,
g)
a Hjt. 2. § 41. pontja szerinti távolléti díj alapját képező illetményt,
h)
a Haj. 67. §-a szerinti illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján
megállapított illetményrészt is), a honvédelmi alkalmazott számára a Haj. 70–74. §-a alapján megállapított
illetménypótlékot, továbbá a Haj. 75. §-a alapján megállapított honvédelmi illetménykiegészítést,
i)
az Iasz. 96. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
j)
az Üjt. 59. § (2) bekezdése, 114. § (1) bekezdése és 135. § (1) bekezdése szerinti illetményt,
k)
az Mt. hatálya alá tartozó, az egyházak közcélú tevékenységet folytató intézményeinél és az országos
nemzetiségi önkormányzat hivatalánál, illetve az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési
szerveinél foglalkoztatott munkavállalók alapbérét és rendszeres bérpótlékait,
l)
a Gyvt. 66/H. § (3)–(5) bekezdése szerinti díjazást,
m)
a prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény 4. §
(4) bekezdése szerinti juttatást, valamint
n)
a költségvetési szervként működő köznevelési intézményben pedagógus munkakörben foglalkoztatott
pedagógusok esetében a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 65. § (1) bekezdése szerinti
illetményt (beleértve a garantált illetmény feletti, a munkáltató döntése alapján megállapított illetményrészt
is), továbbá a 65. § (3) bekezdése szerint megállapított illetménypótlékot,
o)
a külképviseletekről és a tartós külszolgálatról szóló törvény szerinti devizailletményt.
(2) Az (1) bekezdés a) és f ) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) alapján
az egészségügyi ágazati előmeneteli szabályok hatálya alá tartozó foglalkoztatott illetményének az Eütev. 11/A. §
(4)–(6a) bekezdése alapján járó növelését.
(3) Az (1) bekezdés a) pontjában foglaltaktól eltérően nem kell illetményként figyelembe venni
a)
a belügyminiszter irányítása alatt álló rendvédelmi szerveknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére
rendvédelmi ágazati pótlék megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott rendvédelmi ágazati
pótlékot,
b)
a honvédelmi szervezeteknél foglalkoztatott közalkalmazottak részére a honvédelmi ágazatban
foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló miniszteri
rendeletben meghatározott honvédelmi ágazati pótlékot,
c)
az Információs Hivatalnál foglalkoztatott közalkalmazottak részére polgári hírszerzési ágazati pótlék
megállapításáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott polgári hírszerzési ágazati pótlékot, és
d)
az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól
szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendeletben meghatározott védőnői kiegészítő pótlékot.
(4) A (2) bekezdés alkalmazásában
a)
az Eütev. 11/A. § (4) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az egyes egészségügyi dolgozók és
egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás
igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2013. (VII.
5.) Korm. rendelet] 3. melléklete, 11. melléklete és 12. melléklete alapján számított összeget,
b)
az Eütev. 11/A. § (5) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet
3. melléklete, 9. melléklete, 11. melléklete és 14. melléklete alapján számított összeget,
c)
az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 6. melléklete, vagy az Eütev. 11/A. § (6) bekezdése és a 256/2013. (VII. 5.)
Korm. rendelet 8. melléklete alapján számított összeget,
d)
az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése alapján járó növelésnek kell tekinteni az Eütev. 11/A. § (6a) bekezdése és
a 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet 5. melléklete alapján számított összeget
azzal, hogy részmunkaidős foglalkoztatás esetén az a), b), c) vagy d) pont szerinti összegnek a részmunkaidő és a teljes
munkaidő arányában csökkentett részét nem kell illetményként figyelembe venni.
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(5) A kompenzáció a személyi jövedelemadó-előleg megállapításánál nem rendszeres jövedelemnek minősül, és
a költségvetési rend szerint foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásaiként kell elszámolni. A kifizetés a statisztikai
elszámolásokban a szociális költségek között kerül figyelembevételre.
5. §

(1) A központi költségvetés a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény (a továbbiakban:
2019. évi költségvetési törvény) 4. § (1) bekezdésében megjelölt céltartalék terhére, az e rendeletben meghatározottak
szerint biztosít fedezetet (a továbbiakban: támogatás)
a)
– a (4) bekezdésben meghatározott kivétellel – a központi költségvetési szervek, a köztestületi költségvetési
szervek és az országos nemzetiségi önkormányzati költségvetési szerv,
b)
a helyi nemzetiségi önkormányzatok, továbbá
c)
a bevett egyház
részére az e rendelet alapján járó kompenzáció és annak járulékai kifizetéséhez.
(2) A központi költségvetés a helyi önkormányzatok, valamint azok társulásai (a továbbiakban együtt: helyi önkormányzat)
részére a 2019. évi költségvetési törvény 2. melléklet I.5. pontja szerinti előirányzat terhére, az e rendeletben
meghatározottak szerint biztosít támogatást.
(3) Az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzatot megillető (1) bekezdés szerinti támogatásról a nemzetiségpolitikáért
osztott hatáskörben felelős miniszterek adatot szolgáltatnak az államháztartásért felelős miniszter részére.
(4) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szervek esetében nem vehető igénybe a támogatás a részben vagy
egészben külön – ide nem értve az európai uniós forrás terhére finanszírozott – feladat ellátására kötött szerződésből
származó bevétel terhére foglalkoztatottak után.
(5) Az e rendelet alapján igénybe vett támogatás kizárólag a foglalkoztatottak 2019. évi kompenzációjára használható fel,
más jogcímen kifizetés nem teljesíthető.

6. §

(1) Az 1. § a) pontja szerinti költségvetési szerveknél és a helyi nemzetiségi önkormányzatoknál a támogatás megállapítása
a költségvetési szerv által várhatóan ténylegesen kifizetésre kerülő – az államháztartásért felelős miniszter által
március hónapban felmért – összeg alapján történik.
(2) Az (1) bekezdés alapján igénybe vett támogatással 2019. november 10-éig el kell számolni, amely intézkedést
az államháztartásért felelős miniszter készíti elő.
(3) Ha a költségvetési szerv az elszámolást követően állapít meg visszafizetési kötelezettséget, azt a 2019. évi költségvetési
maradvány elszámolása keretében kell teljesíteni.
(4) A támogatás folyósítása és elszámolása érdekében az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat részére
a nemzetiségpolitikáért osztott hatáskörben felelős miniszterek támogatói okiratot adnak ki az országos nemzetiségi
önkormányzat hivatalánál, valamint az országos és a helyi nemzetiségi önkormányzat költségvetési szerveinél
foglalkoztatottakat megillető kompenzáció biztosításáról. A 6. § (2) bekezdése szerinti elszámolás során igazolt új
támogatási igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén az országos és helyi nemzetiségi
önkormányzat részére a támogatás biztosítása érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény
esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat módosítására kerül sor. A 6. § (2) bekezdése szerinti elszámolás
keretében visszafizetett támogatás nem tekinthető a költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevételének, így
az országos és helyi nemzetiségi önkormányzatot nem terheli az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 53/A.
(2) bekezdése szerinti kamatfizetési kötelezettség.
(5) Az (1) bekezdés szerint nyújtott támogatás intézmények közötti átadása esetén az átadásra kerülő előirányzatot
az átadás-átvételi dokumentumban nevesítve szerepeltetni kell.

7. §

(1) A helyi önkormányzatokért felelős miniszter utalványozása alapján a Magyar Államkincstár a helyi önkormányzat
részére – az 5. § (2) bekezdésében szereplő előirányzat terhére – a nettó finanszírozás keretében a kifizetés hónapjában
elszámolja a kifizetett havi kompenzációnak a munkáltatót terhelő, közterheket magában foglaló bruttó összegét
a)
a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (a továbbiakban: NEAK) által finanszírozott helyi önkormányzati
költségvetési szervek,
b)
az a) pontba nem tartozó helyi önkormányzati költségvetési szervek
foglalkoztatottjaira vonatkozóan.
(2) A 2019. december hónap után járó kompenzáció elszámolása a 2020. évi költségvetés terhére történik.
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 139. § (1) bekezdése
szerinti egészségügyi szolgáltatónak minősülő költségvetési szervek részére megállapított kompenzációt a helyi
önkormányzat soron kívül továbbítja.
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(4) A helyi önkormányzat által fenntartott költségvetési szervére és munkavállalóira vonatkozóan a központosított
illetmény-számfejtési rendszer szolgáltat adatot a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az 5. §
(2) bekezdése szerinti támogatás kifizetéséhez.
(5) A kifizetés hónapjának 5-éig a Magyar Államkincstár
a)
a helyi önkormányzatokért felelős miniszter részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzétett országos összesítő,
b)
helyi önkormányzat székhelye szerint illetékes területi szerve az (1) bekezdés szerinti elszámoláshoz – a nettó
finanszírozással egyidejűleg – a helyi önkormányzat részére az államháztartásért felelős miniszter által vezetett
minisztérium honlapján közzétett adatközlő lap
kitöltésével szolgáltat adatot.
8. §

(1) A támogatásra az egyházi foglalkoztató a bevett egyházon és az egyházi foglalkoztató fenntartóján keresztül jogosult.
A támogatás folyósítására és elszámolására az egyházakkal való kapcsolattartás koordinációjáért felelős miniszter (a
továbbiakban: miniszter) által kiadott támogatói okirat alapján kerül sor.
(2) A bevett egyház részére a 2019. évi bérkompenzáció összegéből előzetes hozzájárulásként legfeljebb 600 000 000 forint
kerül átadásra a miniszter által 2019. március hónapban felmért, az egyházi foglalkoztató által benyújtott és a miniszter
által elfogadott igények alapján, azok arányában.
(3) A támogatás terhére a miniszter – utólagos elszámolás mellett – előleget nyújt. Az előleg nyújtásának feltétele
a költségvetési szervek és az egyházi jogi személyek foglalkoztatottjainak 2018. évi kompenzációjáról szóló
kormányrendelet alapján kapott támogatással történő elszámolás és annak elfogadása.
(4) A bevett egyház a támogatást az egyházi foglalkoztató fenntartója részére utalja át. Az egyházi foglalkoztató
fenntartója a támogatást az egyházi foglalkoztató részére átadja, illetve a 3. § (1) bekezdésében meghatározott célra
fordítja.

9. §

(1) A támogatás igénylése az egyházi foglalkoztató által az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium,
valamint a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett
a)
igénylőlapnak, és
b)
az a) pont szerinti igénylőlap alapján összesített adatokat tartalmazó adatlapnak
a miniszter részére történő megküldésével történik.
(2) Az előlegből 2019. január–szeptember hónapokra ténylegesen kifizetett és a 2019. október–december hónapokra
várhatóan kifizetésre kerülő összegekről a bevett egyház 2019. november 10-éig tájékoztatást, a 2019. január–
december hónapokra ténylegesen kifizetett összegekről pedig 2020. január 31-éig elszámolást nyújt be a miniszternek.
A tájékoztatás és az elszámolás tartalma az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium, valamint
a miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett – ágazati bontású, az ágazat teljes létszámát, az érintettek
létszámát, havi bontásban a ténylegesen kifizetett és a várhatóan kifizetésre kerülő összegeket és a munkaadókat
terhelő járulékokat bemutató – beszámoló és rövid szöveges jelentés. Az elszámolás során igazolt új támogatási
igény vagy többlettámogatásra való jogosultság felmerülése esetén a bevett egyház részére a támogatás biztosítása
érdekében új igény esetén támogatói okirat kiadására, többletigény esetén a korábbiakban kiadott támogatói okirat
módosítására kerül sor.
(3) Az elszámolás utólagos – adott esetben helyszíni ellenőrzés útján történő – ellenőrzése céljából az egyházi
foglalkoztató jogosult személyenkénti bontásban elkülönített nyilvántartást vezetni.

10. §

(1) A foglalkoztatott a 2019. évi kompenzációjának megállapításához a saját munkáltatója részére nyilatkozik a családi
kedvezményre való jogosultságáról, az annak igénylése során figyelembe vehető kedvezményezett eltartottak,
valamint az eltartottak számáról, adóazonosító jeléről, saját és házas- vagy élettársa illetményéről, jogviszonya
keletkezésének időpontjáról. A nyilatkozat mintáját az 5. melléklet tartalmazza. A nyilatkozat kitöltési útmutatóját
az államháztartásért felelős miniszter az általa vezetett minisztérium honlapján – e rendelet hatálybalépésével
egyidejűleg – közzéteszi.
(2) A nyilatkozó a nyilatkozatot 2019. március 15-éig nyújtja be a munkáltatónak két példányban. Ha a jogviszony év közben
keletkezett, a jogviszony keletkezésével egyidejűleg köteles a nyilatkozó benyújtani a nyilatkozatot. A munkáltató
az egyik példányon igazolja az átvételt, a másik példányt intézkedésre megküldi az illetékes illetményszámfejtő
helynek.
(3) A 3. § (15) bekezdésében meghatározott esetben a nyilatkozó nyilatkozatát az őt teljes munkaidős jogviszonyban
foglalkoztató munkáltatónak köteles a (2) bekezdés szerinti határidőig leadni. Teljes munkaidős jogviszony hiányában
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a nyilatkozó nyilatkozatát a (2) bekezdésben meghatározott határidőig annak a munkáltatónak köteles leadni, akinél
jogviszonya a legkorábban keletkezett, illetve azonos időpontban keletkezett jogviszonyok esetén a választása
szerinti munkáltatónak köteles leadni.
(4) A munkáltatói igazolást tartalmazó nyilatkozatot a nyilatkozó köteles öt évig megőrizni.
(5) A tárgyhó 15-éig benyújtott nyilatkozat alapján a nyilatkozó kompenzációra a tárgyhóban jogosulttá válik, és annak
összege a tárgyhóra esedékes illetménye számfejtésével egyidejűleg kifizetésre kerül. A tárgyhó 15-e után benyújtott
nyilatkozat alapján a nyilatkozó a kompenzációra kizárólag a nyilatkozat leadását követő hónaptól válik jogosulttá, és
az a tárgyhónapot követő hónapra esedékes illetmény számfejtésével egyidejűleg kerül kifizetésre. A március 15-éig
benyújtott nyilatkozatok esetén a január és február hónapok után járó kompenzáció is kifizetésre kerül.
11. §

(1) Ha a leadott nyilatkozatban feltüntetett, a kompenzáció megállapításánál irányadó adatok év közben módosulnak,
a nyilatkozó az erről való tudomásszerzést követően haladéktalanul köteles újabb nyilatkozat kitöltésével bejelenteni
a változást a munkáltatónak.
(2) A munkáltató a nyilatkozat II. részében foglaltak módosítását változásbejelentéssel teheti meg, a nyilatkozat
III. részében a változás bekövetkezésének dátumaként 2019. január 1-jét jelölve meg.
(3) A bejelentett változás alapján a változás bekövetkezése dátumának alapulvételével kerül megállapításra és
érvényesítésre a kompenzáció összege.
(4) Ha olyan változás bejelentésére került sor, amely alapján a foglalkoztatott nem, vagy csökkentett összegű
kompenzációra jogosult, a kompenzáció összegére vonatkozó jogosultsága megszűnik vagy csökken. A változás
bejelentése előtt a korábbi nyilatkozat alapján a változás bekövetkezésének dátumát követően kifizetett kompenzáció
összege visszavonásra kerül.
(5) Ha a nyilatkozó a kompenzáció megállapítása érdekében tett nyilatkozat kitöltésével valótlan adatot közölt,
a kompenzáció már teljesített összege visszavonásra, és a kompenzáció további folyósítása felfüggesztésre kerül.
(6) Ha a kompenzáció nem e rendeletben foglaltaknak megfelelő megállapítása és kifizetése nem az (5) bekezdésben
foglaltak alapján valósult meg, vagy az illetményeltérítés összege visszamenőleg kerül megállapításra, a már kifizetett
kompenzáció összege a következő hónap(ok) kompenzációjának összegéből levonásra kerül.

12. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
13. §		
E rendeletet első alkalommal a 2019. év január hónapra járó illetmény számfejtésekor kell alkalmazni.
14. §		
Amennyiben a 9. § (2) bekezdése alapján benyújtott elszámolás alapján igazolt többlettámogatásra vonatkozó
jogosultság merül fel, a többlettámogatást a támogatói okirat módosításával kell biztosítani.
15. §		
Ez a rendelet 2020. június 30-án hatályát veszti.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A 3. § (2) bekezdése szerinti kompenzáció összege

1.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

100

29 501–30 000

8 000

59 001–59 500

15 900

130 001–131 500

14 900

214 001–214 500

8 500

3.

501–1 000

300

30 001–30 500

8 100

59 501–60 000

16 000

131 501–133 000

14 800

214 501–215 000

8 400

4.

1 001–1 500

400

30 501–31 000

8 300

60 001–60 500

16 200

133 001–134 500

14 700

215 001–215 500

8 200

5.

1 501–2 000

500

31 001–31 500

8 400

60 501–61 000

16 300

134 501–136 500

14 600

215 501–216 000

8 100

6.

2 001–2 500

700

31 501–32 000

8 500

61 001–61 500

16 400

1365 01–138 000

14 500

216 001–216 500

8 000

7.

2 501–3 000

800

32 001–32 500

8 700

61 501–62 000

16 600

138 001–139500

14 400

216 501–217 000

7 800

8.

3 001–3 500

900

32 501–33 000

8 800

62 001–62 500

16 700

139 501–141 000

14 300

217 001–217 500

7 700

9.

3 501–4 000

1 100

33 001–33 500

9 000

62 501–63 000

16 800

141 001–142 500

14 200

217 501–218 000

7 500

10.

4 001–4 500

1 200

33 501–34 000

9 100

63 001–63 500

17 000

142 501–144 500

14 100

218 001–218 500

7 400

11.

4 501–5 000

1 300

34 001–34 500

9 200

63 501–64 000

17 100

144 501–146 000

14 000

218 501–219 000

7 200

12.

5 001–5 500

1 500

34 501–35 000

9 400

64 001–64 500

17 200

146 001–147 500

13 900

219 001–219 500

7 100

13.

5 501–6 000

1 600

35 001–35 500

9 500

64 501–65 000

17 400

147 501–149 000

13 800

219 501–220 000

6 900

14.

6 001–6 500

1 700

35 501–36 000

9 600

65 001–65 500

17 500

149 001–150 500

13 700

220 001–220 500

6 800

15.

6 501–7 000

1 900

36 001–36 500

9 800

65 501–66 000

17 600

150 501–152 500

13 600

220 501–221 000

6 600

16.

7 001–7 500

2 000

36 501–37 000

9 900

66 001–66 500

17 800

152 501–154 000

13 500

221 001–221 500

6 500

17.

7 501–8 000

2 100

37 001–37 500

10 000

66 501–67 000

17 900

154001–155 500

13 400

221 501–222 000

6 300

18.

8 001–8 500

2 300

37 501–38 000

10 200

67 001–67500

18 000

155 501–157 000

13 300

222 001–222 500

6 200

19.

8 501–9 000

2 400

38 001–38 500

10 300

67 501–68 000

18 200

157 001–159 000

13 200

222 501–223 000

6 000

20.

9 001–9 500

2 500

38 501–39 000

10 400

68 001–68 500

18 300

159 001–160 500

13 100

223 001–223 500

5 900

21.

9 501–10 000

2 700

39 001–39 500

10 600

68 501–69 000

18 400

160 501–162 000

13 000

223 501–224 000

5 700

22.

10 001–10 500

2 800

39 501–40 000

10 700

69 001–69 500

18 600

162 001–163 500

12 900

224 001–224 500

5 600

23.

10 501–11 000

2 900

40 001–40 500

10 800

69 501–70 500

18 700

163 501–165 000

12 800

224 501–225 000

5 400

24.

11 001–11 500

3 100

40 501–41 000

11 000

70 501–72 500

18 600

165 001–167 000

12 700

225 001–225 500

5 300

25.

11 501–12 000

3 200

41 001–41 500

11 100

72 501–74 000

18 500

167 001–168 500

12 600

225 501–226 000

5 100

26.

12 001–12 500

3 300

41 501–42 000

11 200

74 001–75 500

18 400

168 501–170 000

12 500

226 001–226 500

5 000

27.

12 501–13 000

3 500

42 001–42 500

11 400

75 501–77 000

18 300

170 001–171 500

12 400

226 501–227 000

4 900

28.

13 001–13 500

3 600

42 501–43 000

11 500

77 001–78 500

18 200

171 501–173 000

12 300

227 001–227 500

4 700
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43 001–43 500

11 600

78 501–80 500

18 100

173 001–175 000

12 200

227 501–228 000

4 600

30.

14 001–14 500

3 900

43 501–44 000

11 800

80 501–82 000

18 000

175 001–176 500

12 100

228 001–228 500

4 400

31.

14 501–15 000

4 000

44 001–44 500

11 900

82 001–83 500

17 900

176 501–178 000

12 000

228 501–229 000

4 300

32.

15 001–15 500

4 100

44 501–45 000

12 000

83 501–85 000

17 800

178 001–179 500

11 900

229 001–229 500

4 100

33.

15 501–16 000

4 300

45 001–45 500

12 200

85 001–86 500

17 700

179 501–181 000

11 800

229 501–230 000

4 000

34.

16 001–16 500

4 400

45 501–46 000

12 300

86 501–88 500

17 600

181 001–183 000

11 700

230 001–230 500

3 800

35.

16 501–17 000

4 500

46 001–46 500

12 400

88 501–90 000

17 500

183 001–184 500

11 600

230 501–231 000

3 700

36.

17 001–17 500

4 700

46 501–47 000

12 600

90 001–91 500

17 400

184 501–186 000

11 500

231 001–231 500

3 500

37.

17 501–18 000

4 800

47 001–47 500

12 700

91 501–93 000

17 300

186 001–187 500

11 400

231 501–232 000

3 400

38.

18 001–18 500

4 900

47 501–48 000

12 800

93 001–94 500

17 200

187 501–189 000

11 300

232 001–232 500

3 200

39.

18 501–19 000

5 100

48 001–48 500

13 000

94 501–96 500

17 100

189 001–191 000

11 200

232 501–233 000

3 100

40.

19 001–19 500

5 200

48 501–49 000

13 100

96 501–98 000

17 000

191 001–192 500

11 100

233 001–233 500

2 900

41.

19 501–20 000

5 300

49 001–49 500

13 200

98 001–99 500

16 900

192 501–194 000

11 000

233 501–234 000

2 800

42.

20 001–20 500

5 500

49 501–50 000

13 400

99 501–101 000

16 800

194 001–195 500

10 900

234 001–234 500

2 600

43.

20 501–21 000

5 600

50 001–50 500

13 500

101 001–102 500

16 700

195 501–197 000

10 800

234 501–235 000

2 500

44.

21 001–21 500

5 700

50 501–51 000

13 600

102 501–104 500

16 600

197 001–199 000

10 700

235 001–235 500

2 300

45.

21 501–22 000

5 900

51 001–51 500

13 800

104 501–106 000

16 500

199 001–200 500

10 600

235 501–236 000

2 200

46.

22 001–22 500

6 000

51 501–52 000

13 900

106 001–107 500

16 400

200 501–202 000

10 500

236 001–236 500

2 000

47.

22 501–23 000

6 100

52 001–52 500

14 000

107 501–109 000

16 300

202 001–203 500

10 400

236 501–237 000

1 900

48.

23 001–23 500

6 300

52 501–53 000

14 200

109 001–110 500

16 200

203 501–205 000

10 300

237 001–237 500

1 800

49.

23 501–24 000

6 400

53 001–53 500

14 300

110 501–112 500

16 100

205 001–207 000

10 200

237 501–238 000

1 600

50.

24 001–24 500

6 500

53 501–54 000

14 400

112 501–114 000

16 000

207 001–208 500

10 100

238 001–238 500

1 500

51.

24 501–25 000

6 700

54 001–54 500

14 600

114 001–115 500

15 900

208 501–209 500

10 000

238 501–239 000

1 300

52.

25 001–25 500

6 800

54 501–55 000

14 700

115 501–117 000

15 800

209 501–210 000

9 900

239 001–239 500

1 200

53.

25 501–26 000

6 900

55 001–55 500

14 800

117 001–118 500

15 700

210 001–210 500

9 700

239 501–240 000

1 000

54.

26 001–26 500

7 100

55 501–56 000

15 000

118 501–120 500

15 600

210 501–211 000

9 600

240 001–240 500

900

55.

26 501–27 000

7 200

56 001–56 500

15 100

120 501–122 000

15 500

211 001–211 500

9 400

240 501–241 000

700

56.

27 001–27 500

7 300

56 501–57 000

15 200

122 001–123 500

15 400

211 501–212 000

9 300

241 001–241 500

600

57.

27 501–28 000

7 500

57 001–57 500

15 400

123 501–125 000

15 300

212 001–212 500

9 100

241 501–242 000

400

58.

28 001–28 500

7 600

57 501–58 000

15 500

125 001–126 500

15 200

212 501–213 000

9 000

242 001–242 500

300

59.

28 501–29 000

7 700

58 001–58 500

15 600

126 501–128 500

15 100

213 001–213 500

8 800

242 501–243 000

100

60.

29 001–29 500

7 900

58 501–59 000

15 800

128 501–130 000

15 000

213 501–214 000

8 700

1. szám
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29.

1. szám

2. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A 3. § (3) bekezdése, (6) bekezdés a) pontja, valamint (7) bekezdés a) pont aa) alpontja szerinti kompenzáció összege
A
1.

2.

B

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

25 001–25 500

6 600

50 001–50 500

13 100

119 001–121 000

12 400

190 001–190 500

6 600

3.

501–1 000

300

25 501–26 000

6 700

50 501–51 000

13 200

121 001–123 000

12 300

190 501–191 000

6 400

4.

1 001–1 500

400

26 001–26 500

6 900

51 001–51 500

13 400

123 001–125 000

12 200

191 001–191 500

6 300

5.

1 501–2 000

500

26 501–27 000

7 000

51 501–52 000

13 500

125 001–127 000

12 100

191 501–192 000

6 200

6.

2 001–2 500

600

27 001–27 500

7 100

52 001–52 500

13 600

127 001–129 000

12 000

192 001–192 500

6 000

7.

2 501–3 000

800

27 501–28 000

7 300

52 501–53 000

13 800

129 001–131 000

11 900

192 501–193 000

5 900

8.

3 001–3 500

900

28 001–28 500

7 400

53 001–53 500

13 900

131 001–133 000

11 800

193 001–193 500

5 700

9.

3 501–4 000

1 000

28 501–29 000

7 500

53 501–54 000

14 000

133 001–135 000

11 700

193 501–194 000

5 600

10.

4 001–4 500

1 200

29 001–29 500

7 700

54 001–54 500

14 100

135 001–136 500

11 600

194 001–194 500

5 500

11.

4 501– 5000

1 300

29 501–30 000

7 800

54 501–55 000

14 300

136 501–138 500

11 500

194 501–195 000

5 300

12.

5 001–5 500

1 400

30 001–30 500

7 900

55 001–55 500

14 400

138 501–140 500

11 400

195 001–195 500

5 200

13.

5 501–6 000

1 600

30 501–31 000

8 000

55 501–56 000

14 500

140 501–142 500

11 300

195 501–196 000

5 000

14.

6 001–6 500

1 700

31 001–31 500

8 200

56 001–56 500

14 700

142 501–144 500

11 200

196 001–196 500

4 900

15.

6 501–7 000

1 800

31 501–32 000

8 300

56 501–57 000

14 800

144 501–146 500

11 100

196 501–197 000

4 700

16.

7 001–7 500

1 900

32 001–32 500

8 400

57 001–57 500

14 900

146 501–148 500

11 000

197 001–197 500

4 600

17.

7 501–8 000

2 100

32 501–33 000

8 600

57 501–58 000

15 100

148 501–150 500

10 900

197 501–198 000

4 500

18.

8 001–8 500

2 200

33 001–33 500

8 700

58 001–58 500

15 200

150 501–152 500

10 800

198 001–198 500

4 300

19.

8 501–9 000

2 300

33 501–34 000

8 800

58 501–59 000

15 300

152 501–154 500

10 700

198 501–199 000

4 200

20.

9 001–9 500

2 500

34 001–34 500

9 000

59 001–59 500

15 400

154 501–156 500

10 600

199 001–199 500

4 000

21.

9 501–10 000

2 600

34 501–35 000

9 100

59 501–60 000

15 500

156 501–158 500

10 500

199 501–200 000

3 900

22.

10 001–10 500

2 700

35 001–35 500

9 200

60 001–62 000

15 400

158 501–160 500

10 400

200 001–200 500

3 800

23.

10 501–11 000

2 900

35 501–36 000

9 300

62 001–63 500

15 300

160 501–162 500

10 300

200 501–201 000

3 600

24.

11 001–11 500

3 000

36 001–36 500

9 500

63 501–65 500

15 200

162 501–164 500

10 200

201 001–201 500

3 500

25.

11 501–12 000

3 100

36 501–37 000

9 600

65 501–67 500

15 100

164 501–166 500

10 100

201 501–202 000

3 300

26.

12 001–12 500

3 200

37 001–37 500

9 700

67 501–69 500

15 000

166 501–168 500

10 000

202 001–202 500

3 200

27.

12 501–13 000

3 400

37 501–38 000

9 900

69 501–71 500

14 900

168 501–170 500

9 900

202 501–203 000

3 000
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–500

3 500

38 001–38 500

10 000

71 501–73 500

14 800

170 501–172 500

9 800

203 001–203 500

2 900

29.

13 501–14 000

3 600

38 501–39 000

10 100

73 501–75 500

14 700

172 501–174 000

9 700

203 501–204 000

2 800

30.

14 001–14 500

3 800

39 001–39 500

10 300

75 501–77 500

14 600

174 001–176 000

9 600

204 001–204 500

2 600

31.

14 501–15 000

3 900

39 501–40 000

10 400

77 501–79 500

14 500

176 001–178 000

9 500

204 501–205 000

2 500

32.

15 001–15 500

4 000

40 001–40 500

10 500

79 501–81 500

14 400

178 001–180 000

9 400

205 001–205 500

2 300

33.

15 501–16 000

4 200

40 501–41 000

10 600

81 501–83 500

14 300

180 001–181 000

9 300

205 501–206 000

2 200

34.

16 001–16 500

4 300

41 001–41 500

10 800

83 501–85 500

14 200

181 001–181 500

9 100

206 001–206 500

2 100

35.

16 501–17 000

4 400

41 501–42 000

10 900

85 501–87 500

14 100

181 501–182 000

9 000

206 501–207 000

1 900

36.

17 001–17 500

4 500

42 001–42 500

11 000

87 501–89 500

14 000

182 001–182 500

8 900

207 001–207 500

1 800

37.

17 501–18 000

4 700

42 501–43 000

11 200

89 501–91 500

13 900

182 501–183 000

8 700

207 501–208 000

1 600

38.

18 001–18 500

4 800

43 001–43 500

11 300

91 501–93 500

13 800

183 001–183 500

8 600

208 001–208 500

1 500

39.

18 501–19 000

4 900

43 501–44 000

11 400

93 501–95 500

13 700

183 501–184 000

8 400

208 501–209 000

1 300

40.

19 001–19 500

5 100

44 001–44 500

11 500

95 501–97 500

13 600

184 001–184 500

8 300

209 001–209 500

1 200

41.

19 501–20 000

5 200

44 501–45 000

11 700

97 501–99 500

13 500

184 501–185 000

8 100

209 501–210 000

1 100

42.

20 001–20 500

5 300

45 001–45 500

11 800

99 501–101 000

13 400

185 001–185 500

8 000

210 001–210 500

900

43.

20 501–21 000

5 500

45 501–46 000

11 900

101 001–103 000

13 300

185 501–186 000

7 900

210 501–211 000

800

44.

21 001–21 500

5 600

46 001–46 500

12 100

103 001–105 000

13 200

186 001–186 500

7 700

211 001–211 500

600

45.

21 501–22 000

5 700

46 501–47 000

12 200

105 001–107 000

13 100

186 501–187 000

7 600

211 501–212 000

500

46.

22 001–22 500

5 800

47 001–47 500

12 300

107 001–109 000

13 000

187 001–187 500

7 400

212 001–212 500

400

47.

22 501–23 000

6 000

47 501–48 000

12 500

109 001–111 000

12 900

187 501–188 000

7 300

212 501–213 000

200

48.

23 001–23 500

6 100

48 001–48 500

12 600

111 001–113 000

12 800

188 001–188 500

7 200

213 001–213 500

100

49.

23 501–24 000

6 200

48 501–49 000

12 700

113 001–115 000

12 700

188 501–189 000

7 000

50.

24 001–24 500

6 400

49 001–49 500

12 800

115 001–117 000

12 600

189 001–189 500

6 900

51.

24 501–25 000

6 500

49 501–50 000

13 000

117 001–119 000

12 500

189 501–190 000

6 700
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28.

1. szám

1. szám

3. melléklet a 275/2018. (XII. 21.) Korm. rendelethez
A 3. § (4) bekezdése, (6) bekezdés b) pontja, valamint (7) bekezdés b) pontja szerinti kompenzáció összege

1.

2.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

1–4 000

0

78 001–78 500

5 100

148 501–150 500

10 900

193 001–193 500

5 700

3.

4 001–12 000

100

78 501–79 000

4.

12 001–20 000

200

79 001–79 500

5 200

99 001–99 500

10 600

150 501–152 500

10 800

193 501–194 000

5 600

5 400

99 501–100 000

10 700

152 501–154 500

10 700

194 001–194 500

5 500

5.

20 001–28 500

300

79 501–80 000

5 500

100 001–100 500

10 800

154 501–156 500

10 600

194 501–195 000

5 300

6.

28 501–36 500

7.

36 501–44 500

400

80 001–80 500

5 600

100 501–101 000

10 900

156 501–158 500

10 500

195 001–195 500

5 200

500

80 501–81 000

5 800

101 001–101 500

11 100

158 501–160 500

10 400

195 501–196 000

5 000

8.

44 501–52 500

600

81 001–81 500

5 900

101 501–102 000

11 200

160 501–162 500

10 300

196 001–196 500

4 900

9.

52 501–61 000

700

81 501–82 000

6 000

102 001–102 500

11 300

162 501–164 500

10 200

196 501–197 000

4 700

10.

61 001–62 000

800

82 001–82 500

6 100

102 501–103 000

11 500

164 501–166 500

10 100

197 001–197 500

4 600

11.

62 001–62 500

1 000

82 501–83 000

6 300

103 001–103 500

11 600

166 501–168 500

10 000

197 501–198 000

4 500

12.

62 501–63 000

1 100

83 001–83 500

6 400

103 501–104 000

11 700

168 501–170 500

9 900

198 001–198 500

4 300

13.

63 001–63 500

1 200

83 501–84 000

6 500

104 001–104 500

11 900

170 501–172 500

9 800

198 501–199 000

4 200

14.

63 501–64 000

1 300

84 001–84 500

6 700

104 501–105 000

12 000

172 501–174 000

9 700

199 001–199 500

4 000

15.

64 001–64 500

1 500

84 501–85 000

6 800

105 001–105 500

12 100

174 001–176 000

9 600

199 501–200 000

3 900

16.

64 501–65 000

1 600

85 001–85 500

6 900

105 501–106 000

12 200

176 001–178 000

9 500

200 001–200 500

3 800

17.

65 001–65 500

1 700

85 501–86 000

7 100

106 001–106 500

12 400

178 001–180 000

9 400

200 501–201 000

3 600

18.

65 501–66 000

1 900

86 001–86 500

7 200

106 501–107 000

12 500

180 001–181 000

9 300

201 001–201 500

3 500

19.

66 001–66 500

2 000

86 501–87 000

7 300

107 001–107 500

12 600

181 001–181 500

9 100

201 501–202 000

3 300

20.

66 501–67 000

2 100

87 001–87 500

7 400

107 501–108 000

12 800

181 501–182 000

9 000

202 001–202 500

3 200

21.

67 001–67 500

2 300

87 501–88 000

7 600

108 001–108 500

12 900

182 001–182 500

8 900

202 501–203 000

3 000

22.

67 501–68 000

2 400

88 001–88 500

7 700

108 501–109 000

13 000

182 501–183 000

8 700

203 001–203 500

2 900

23.

68 001–68 500

2 500

88 501–89 000

7 800

109 001–111 000

12 900

183 001–183 500

8 600

203 501–204 000

2 800

24.

68 501–69 000

2 600

89 001–89 500

8 000

111 001–113 000

12 800

183 501–184 000

8 400

204 001–204 500

2 600

25.

69 001–69 500

2 800

89 501–90 000

8 100

113 001–115 000

12 700

184 001–184 500

8 300

204 501–205 000

2 500

26.

69 501–70 000

2 900

90 001–90 500

8 200

115 001–117 000

12 600

184 501–185 000

8 100

205 001–205 500

2 300

27.

70 001–70 500

3 000

90 501–91 000

8 400

117 001–119 000

12 500

185 001–185 500

8 000

205 501–206 000

2 200
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98 501–99 000

3 200

91 001–91 500

8 500

119 001–121 000

12 400

185 501–186 000

7 900

206 001–206 500

2 100

29.

71 001–71 500

3 300

91 501–92 000

8 600

121 001–123 000

12 300

186 001–186 500

7 700

206 501–207 000

1 900

30.

71 501–72 000

3 400

92 001–92 500

8 700

123 001–125 000

12 200

186 501–187 000

7 600

207 001–207 500

1 800

31.

72 001–72 500

3 500

92 501–93 000

8 900

125 001–127 000

12 100

187 001–187 500

7 400

207 501–208 000

1 600

32.

72 501–73 000

3 700

93 001–93 500

9 000

127 001–129 000

12 000

187 501–188 000

7 300

208 001–208 500

1 500

33.

73 001–73 500

3 800

93 501–94 000

9 100

129 001–131 000

11 900

188 001–188 500

7 200

208 501–209 000

1 300

34.

73 501–74 000

3 900

94 001–94 500

9 300

131 001–133 000

11 800

188 501–189 000

7 000

209 001–209 500

1 200

35.

74 001–74 500

4 100

94 501–95 000

9 400

133 001–135 000

11 700

189 001–189 500

6 900

209 501–210 000

1 100

36.

74 501–75 000

4 200

95 001–95 500

9 500

135 001–136 500

11 600

189 501–190 000

6 700

210 001–210 500

900

37.

75 001–75 500

4 300

95 501–96 000

9 600

136 501–138 500

11 500

190 001–190 500

6 600

210 501–211 000

800

38.

75 501–76 000

4 500

96 001–96 500

9 800

138 501–140 500

11 400

190 501–191 000

6 400

211 001–211 500

600

39.

76 001–76 500

4 600

96 501–97 000

9 900

140 501–142 500

11 300

191 001–191 500

6 300

211 501–212 000

500

40.

76 501–77 000

4 700

97 001–97 500

10 000

142 501–144 500

11 200

191 501–192 000

6 200

212 001–212 500

400

41.

77 001–77 500

4 800

97 501–98 000

10 200

144 501–146 500

11 100

192 001–192 500

6 000

212 501–213 000

200

42.

77 501–78 000

5 000

98 001–98 500

10 300

146 501–148 500

11 000

192 501–193 000

5 900

213 001–213 500

100
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28.

A 3. § (5) bekezdése, valamint (7) bekezdés a) pont ab) alpontja szerinti kompenzáció összege

1.

2.

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

Illetmény
(Ft/hó)

Kompenzáció
(Ft/hó)

0

132 001–132 500

3 900

148 501–149 000

8 100

182 001–182 500

8 900

198 501–199 000

4 200

3.

4 001–12 000

100

132 501–133 000

4 000

149 001–149 500

8 300

182 501–183 000

8 700

199 001–199 500

4 000

4.

12 001–20 000

200

133 001–133 500

4 100

149 501–150 000

8 400

183 001–183 500

8 600

199 501–200 000

3 900

5.

20 001–28 500

300

133 501–134 000

4 200

150 001–150 500

8 500

183 501–184 000

8 400

200 001–200 500

3 800

6.

28 501–36 500

400

134 001–134 500

4 400

150 501–151 000

8 700

184 001–184 500

8 300

200 501–201 000

3 600

7.

36 501–44 500

500

134 501–135 000

4 500

151 001–151 500

8 800

184 501–185 000

8 100

201 001–201 500

3 500

8.

44 501–52 500

600

135 001–135 500

4 600

151 501–152 000

8 900

185 001–185 500

8 000

201 501–202 000

3 300

9.

52 501–61 000

700

135 501–136 000

4 800

152 001–152 500

9 000

185 501–186 000

7 900

202 001–202 500

3 200
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800

136 001–136 500

4 900

152 501–153 000

9 200

186 001–186 500

7 700

202 501–203 000

3 000

11.

69 001–77 000

900

136 501–137 000

5 000

153 001–153 500

9 300

186 501–187 000

7 600

203 001–203 500

2 900

12.

77 001–85 500

1 000

137 001–137 500

5 200

153 501–154 000

9 400

187 001–187 500

7 400

203 501–204 000

2 800

13.

85 501–93 500

1 100

137 501–138 000

5 300

154 001–154 500

9 600

187 501–188 000

7 300

204 001–204 500

2 600

14.

93 501–101 500

1 200

138 001–138 500

5 400

154 501–155 000

9 700

188 001–188 500

7 200

204 501–205 000

2 500

15.

101 501–110 000

1 300

138 501–139 000

5 500

155 001–155 500

9 800

188 501–189 000

7 000

205 001–205 500

2 300

16.

110 001–118 000

1 400

139 001–139 500

5 700

155 501–156 000

10 000

189 001–189 500

6 900

205 501–206 000

2 200

17.

118 001–123 500

1 500

139 501–140 000

5 800

156 001–156 500

10 100

189 501–190 000

6 700

206 001–206 500

2 100

18.

123 501–124 000

1 600

140 001–140 500

5 900

156 501–157 000

10 200

190 001–190 500

6 600

206 501–207 000

1 900

19.

124 001–124 500

1 800

140 501–141 000

6 100

157 001–157 500

10 300

190 501–191 000

6 400

207 001–207 500

1 800

20.

124 501–125 000

1 900

141 001–141 500

6 200

157 501–158 500

10 500

191 001–191 500

6 300

207 501–208 000

1 600

21.

125 001–125 500

2 000

141 501–142 000

6 300

158 501–160 500

10 400

191 501–192 000

6 200

208 001–208 500

1 500

22.

125 501–126 000

2 200

142 001–142 500

6 500

160 501–162 500

10 300

192 001–192 500

6 000

208 501–209 000

1 300

23.

126 001–126 500

2 300

142 501–143 000

6 600

162 501–164 500

10 200

192 501–193 000

5 900

209 001–209 500

1 200

24.

126 501–127 000

2 400

143 001–143 500

6 700

164 501–166 500

10 100

193 001–193 500

5 700

209 501–210 000

1 100

25.

127 001–127 500

2 600

143 501–144 000

6 800

166 501–168 500

10 000

193 501–194 000

5 600

210 001–210 500

900

26.

127 501–128 000

2 700

144 001–144 500

7 000

168 501–170 500

9 900

194 001–194 500

5 500

210 501–211 000

800

27.

128 001–128 500

2 800

144 501–145 000

7 100

170 501–172 500

9 800

194 501–195 000

5 300

211 001–211 500

600

28.

128 501–129 000

2 900

145 001–145 500

7 200

172 501–174 000

9 700

195 001–195 500

5 200

211 501–212 000

500

29.

129 001–129 500

3 100

145 501–146 000

7 400

174 001–176 000

9 600

195 501–196 000

5 000

212 001–212 500

400

30.

129 501–130 000

3 200

146 001–146 500

7 500

176 001–178 000

9 500

196 001–196 500

4 900

212 501–213 000

200

31.

130 001–130 500

3 300

146 501–147 000

7 600

178 001–180 000

9 400

196 501–197 000

4 700

213 001–213 500

100

32.

130 501–131 000

3 500

147 001–147 500

7 700

180 001–181 000

9 300

197 001–197 500

4 600

33.

131 001–131 500

3 600

147 501–148 000

7 900

181 001–181 500

9 100

197 501–198 000

4 500

34.

131 501–132 000

3 700

148 001–148 500

8 000

181 501–182 000

9 000

198 001–198 500

4 300
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A Kormány 278/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszert érintő egyes kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a kollektív befektetési formákról és kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló
2014. évi XVI. törvény 201. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 2. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § b) pontjában,
a 3. alcím tekintetében a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény 437. § h) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A kollektív befektetési formák befektetési és hitelfelvételi szabályairól szóló
78/2014. (III. 14.) Korm. rendelet I. Fejezete a következő 1/A. §-sal egészül ki:
„1/A. § E rendelet hatálya nem terjed ki a pénzpiaci alapokról szóló, 2017. június 14-i (EU) 2017/1131 európai parlamenti
és tanácsi rendelet által szabályozott pénzpiaci alapokra.”

2. A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló
43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
A biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet] 59. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:
(A Felügyelet többlettőke-követelményt írhat elő a biztosító vagy a viszontbiztosító számára, ha a felügyeleti eljárás során
megállapítható, hogy)
„d) a biztosító vagy a viszontbiztosító kockázati profilja jelentősen eltér a 9–10. §-ban meghatározott illeszkedési
kiigazítás, a 11. §-ban meghatározott volatilitási kiigazítás vagy a 88–89. § szerinti átmeneti intézkedések alapjául
szolgáló feltételezésektől.”
3. §		
A 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 89. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító és viszontbiztosító a Felügyelet előzetes jóváhagyásával a biztosítástechnikai tartalékokra
vonatkozó átmeneti levonást kérhet. A levonás veszélyközösségek szintjén alkalmazható, a Bit. 97. § (5) bekezdése
figyelembevételével.”

3. A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló
436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A biztosítók és a viszontbiztosítók csoportfelügyeletével kapcsolatos részletes szabályokról szóló 436/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet] 11. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kérelmet a csoportfelügyeletet ellátó felügyeleti hatósághoz kell benyújtani.”
(2) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Ha a Felügyelet látja el a csoportfelügyeletet, akkor az (1) bekezdésben meghatározott eljárás megkezdésekor
a Felügyelet haladéktalanul továbbítja a teljes – (1) bekezdés szerinti – kérelmet a felügyeleti kollégium tagjai számára.
(3) A Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság a többoldalú eljárás keretében csak valamennyi, az eljárásban
részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésével hozhat érvényes határozatot, amely határozat
meghozatalának határideje a hiánytalan kérelem beérkezésétől számított hat hónap.
(4) Ha az eljárásban részt vevő tagállam érintett felügyeleti hatósága egyetértésének hiánya miatt a többoldalú eljárás
eredménytelen, a Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság a többoldalú eljárás lezárultát követően, az eljárásban
részt vevő valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságának a többoldalú eljárás során adott véleményére,
elemzésére és fenntartására figyelemmel hozza meg a határozatát.
(5) Ha a (3) bekezdésben foglalt hat hónapos időszak során valamelyik érintett felügyeleti hatóság az ügyet az EBFH elé
utalja, akkor a Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság elhalasztja döntését és megvárja az EBFH által esetleg
hozott határozatot.”
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(3) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő
(7a) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (5) bekezdés esetén a megkeresést követő egy hónapon belül az EBFH – az európai felügyeleti hatóság (az
Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) létrehozásáról, valamint a 716/2009/EK határozat módosításáról
és a 2009/79/EK bizottsági határozat hatályon kívül helyezéséről szóló, 2010. november 24-i 1094/2010/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1094/2010/EU rendelet) 19. cikk (3) bekezdése szerinti – kötelező
erejű határozatot hozhat. Ez esetben a Felügyelet mint csoportfelügyeleti hatóság az EBFH határozatnak megfelelően
hozza meg saját határozatát, amelyet az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak tekintenek, és teljesítik az abban
foglaltakat.
(7a) Amennyiben az EBFH az 1094/2010/EU rendelet 41. cikk (2) és (3) bekezdése, illetve 44. cikk (1) bekezdés
harmadik albekezdése szerint javasolt határozatot elutasítja és nem hoz kötelező erejű határozatot, akkor a Felügyelet
mint csoportfelügyeleti hatóság hozza meg a végső döntést, amelyet az érintett felügyeleti hatóságok irányadónak
tekintenek, és teljesítik az abban foglaltakat.”
(4) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A Felügyelet a (4), (7) és (7a) bekezdés szerinti – részletes indokolást is tartalmazó – határozatát közli a többoldalú
eljárásban részt vevő valamennyi tagállam érintett felügyeleti hatóságával, az EBFH-val és a csoportfelügyelet alá
tartozó anyavállalattal.”
(5) A 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. §-a a következő (11a) bekezdéssel egészül ki:
„(11a) Kivételes esetben, ha a Felügyelet megítélése szerint a (11) bekezdés szerinti többlettőke-követelmény-előírás
– a rendelkezésre álló bizonyítékok alapján – nem lenne elegendő a helyzet rendezéséhez, a Felügyelet előírhatja
az érintett biztosító vagy viszontbiztosító számára, hogy standard formula alapján számítsa ki a szavatolótőkeszükségletét. A Felügyelet továbbá – a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai
tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.) Korm. rendelet 59. § (1) bekezdés a) és c) pontjában foglalt esetekkel összhangban
– többlettőke-követelményt is előírhat az említett biztosítónak vagy viszontbiztosítónak a standard formula
alkalmazásából eredő szavatolótőke-szükségletéhez. A Felügyelet e határozatairól és azok indokolásáról írásban
tájékoztatja a csoportfelügyeletért felelős hatóságot és a többi érintett hatóságot.”
5. §		
Hatályát veszti a 436/2016. (XII. 16.) Korm. rendelet 11. § (6) bekezdése.

4. Záró rendelkezések
6. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.
(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő tizenhatodik napon lép hatályba.

7. §		
A 2–5. §
a)
a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység megkezdéséről és gyakorlásáról (Szolvencia II) szóló, 2009.
november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, és
b)
a 2003/71/EK és a 2009/138/EK irányelvnek, valamint az 1060/2009/EK, az 1094/2010/EU és az 1095/2010/EU
rendeletnek az európai felügyeleti hatóság (Európai Biztosítás- és Foglalkoztatóinyugdíj-hatóság) és az európai
felügyeleti hatóság (Európai Értékpapír-piaci Hatóság) hatásköre tekintetében történő módosításáról szóló,
2014. április 16-i 2014/51/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 48/2018. (XII. 21.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank egyes hatósági döntéseivel kapcsolatos hatáskörgyakorlás, valamint a hatáskör
gyakorlója helyettesítésének részletes szabályairól
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 173/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról
szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (7)–(9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendeletet
a)
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.) 39–41. §-ában
meghatározott törvények, illetve az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusai hatálya alá tartozó
személyek és szervezetek (a továbbiakban együtt: felügyelt szervezet), valamint tevékenységek feletti,
az MNB tv. 4. § (9) bekezdése szerinti felügyelet gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban hozott,
b)
– a külön törvényben meghatározott szanálást elrendelő, valamint szanálási intézkedést alkalmazó határozat
kivételével – az MNB tv. 4. § (8) bekezdése szerinti, külön törvényben meghatározott szanálási feladatkör
gyakorlásával kapcsolatos hatósági eljárásokban hozott,
c)
az MNB tv. 4. § (7) bekezdése szerinti makroprudenciális feladatkör gyakorlásával kapcsolatos hatósági
eljárásokban hozott
hatósági döntések meghozatala és – az MNB tv. eltérő rendelkezése hiányában – aláírása során kell alkalmazni.

2. Hatósági döntések meghozatala
2. §

(1) A Pénzügyi Stabilitási Tanács (a továbbiakban: PST) hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, következő esetekben:
a)
felügyeleti biztos hitelintézethez való kirendelése és visszahívása,
b)
helyreállítási tervvel kapcsolatban nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről
készült határozat,
c)
a belső minősítésen alapuló módszerrel történő kockázattal súlyozott kitettség érték számításának
engedélyezése,
d)
az MNB tv. 171. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott makroprudenciális, valamint az MNB tv. 172. §
(1) bekezdése szerinti MNB rendelet hatósági ellenőrzésével kapcsolatos eljárásokban intézkedés alkalmazása,
e)
a hitelintézet, harmadik országbeli hitelintézet magyarországi fióktelepe alapításának és a működés,
tevékenység engedélyezésére, az engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem
értve, ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,
f)
a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozás tevékenységi engedélye megadására,
az engedély módosítására és visszavonására vonatkozó határozat, ide nem értve, ha a döntés alapját képező
eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,
g)
a hitelintézetek átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezésére, továbbá a hitelitézetben és
a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős befektetési vállalkozásban történő befolyásoló részesedés
megszerzésére és a befolyásszerzés módosításának engedélyezésre vonatkozó határozatok, amennyiben
a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket; ide
nem értve, ha a döntés alapját képező eljáráshoz szanálási hatáskörben hozott döntés is kapcsolódik,
h)
a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet és befektetési vállalkozás átfogó vizsgálatának
lezárására és célvizsgálat intézkedéssel történő lezárására vonatkozó határozatok, ide nem értve, ha a vizsgált
intézmény szanálás alatt áll a döntés meghozatalakor,
i)
a piacfelügyeleti eljárás vagy fogyasztóvédelmi eljárás keretében 50 millió forintot meghaladó személyi vagy
50 millió forintot meghaladó intézményi bírság kiszabását tartalmazó határozat, ide nem értve, ha a bírság
megfizetésére kötelezett szanálás alatt álló felügyelt szervezet,
j)
a fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, e tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb
engedély kiadása, valamint a jelen pont szerinti engedélyek módosítása és visszavonása,
k)
a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység ellenőrzése során
intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
l)
a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása,
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a hitelező által bejelentett kamatváltoztatási és kamatfelár-változtatási mutatók és a referenciakamatlábak
elutasítása,
n)
az Innovációs Pénzügyi Tesztkörnyezetben való részvétel engedélyezése, az eltérés engedélyezése és
az engedélyezés feltételeinek megállapítása,
o)
az a)–n) pontban nem nevesített minden olyan egyéb ügy, melyben a Magyar Nemzeti Bank Szervezeti és
Működési Szabályzata (a továbbiakban: SZMSZ) szerint illetékes szervezeti egység irányításáért felelős alelnök,
főigazgató, ügyvezető igazgató írásbeli kezdeményezése alapján a PST a döntés meghozatalát magához vonja.
(2) A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök hoz döntést – az (1), (3) és
(4) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
az átfogó, cél-, téma-, utóvizsgálatot lezáró határozat és eljáráson kívül hozott határozat, ide nem értve
a kizárólag fogyasztóvédelmi ellenőrzési eljárásban és eljáráson kívül, rendkívüli adatszolgáltatást elrendelő,
valamint a teljesítési határidő meghosszabbítása tárgyában hozott döntést,
aa)
a 2. § (1) bekezdés h) pontja alá nem tartozó, az éves beszámoló alapján 100 milliárd forintot
meghaladó mérlegfőösszeggel rendelkező hitelintézet, valamint
ab)
az előző év december 31-i felügyeleti adatszolgáltatás alapján 50 milliárd forintnál nagyobb éves
díjbevétellel rendelkező biztosító
esetében,
b)
a felügyelt szervezetek – a közvetítők kivételével – működési, tevékenységi engedélyének hivatalból történő
visszavonásáról szóló határozat,
c)
intézkedést, kivételes vagy rendkívüli intézkedést tartalmazó alábbi döntések:
ca)
a hitelintézetekről és a pénzügyi vállakozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban:
Hpt.) szerinti kivételes intézkedést tartalmazó döntés, kivéve az (1) bekezdés a) pontja szerinti döntést,
cb)
a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Bit.) 291. § (1) bekezdés
d), i), n), r), s) pontja, valamint a q) pont qa), qd)–qg) alpontja szerinti döntések,
cc)
az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 65. § (3) bekezdés c), d) és
i)–m) pontjai szerinti döntések,
cd)
a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény 110. § (1) bekezdés
c) és i)–m) pontja szerinti döntések,
ce)
a foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény 64. § (1) bekezdés c) és
i)–n) pontja szerinti döntések,
cf )
a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 164. § (1) bekezdés h), j), k), n), r) és
u) pontja szerinti döntések,
cg)
a kollektív befektetési formákról és kezelőkről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények
módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 169. § (1) bekezdés h), j)–m) és q) pontja szerinti döntések,
ch)
a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 400. § (1) bekezdés d), h), i), l) és q) pontja szerinti döntések,
kivéve egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos döntések,
ci)
a pénzmosás és a terrorizmus finaszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi
LIII. törvény (a továbbiakban: Pmt.) 69. § (1) bekezdés d) pontja szerinti, a szolgáltató működési,
tevékenységi engedély felfüggesztésével kapcsolatos döntés, továbbá a Pmt. 69. § (1) bekezdés f ) és
g) pontja szerinti döntések,
d)
a tőzsdei forgalmazás felfüggesztésével kapcsolatos határozatok, ide nem értve egy meghatározott tőzsdei
termék forgalmazásának felfüggesztését,
e)
az MNB tv. 49/D. §-a szerinti ideiglenes intézkedést magában foglaló végzések,
f)
hatósági szerződéssel kapcsolatos döntés,
g)
a short ügyletekről és a hitel-nemteljesítési csereügyletekkel kapcsolatos egyes szempontokról szóló
2012. március 14-i 236/2012/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 26. cikk (4) bekezdése alapján hozott
határozat,
h)
belső tőkemegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott tőkekövetelményről, belső
likviditásmegfelelés értékelési folyamat felülvizsgálata keretében meghatározott likviditás megfelelésről, vagy
modell validációról szóló nemzetközi felügyeleti együttműködés során kiadandó együttes döntésről készült
határozat,
i)
az (1) bekezdés e)–i) pontja alapján a PST döntési jogkörébe nem tartozó valamennyi határozat.
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(3) A statisztikáért és pénzügyi infrastruktúrákért felelős alelnök hoz döntést – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével –
az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a pénzforgalmi ellenőrzés során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási
bírság kiszabását,
b)
a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése, a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység
ellenőrzése során az MNB tv. 49/D. § (1) bekezdése szerinti ideiglenes intézkedés alkalmazása,
c)
a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a d) pont szerint elrendelt adatszolgáltatási
kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése során bírság alkalmazása, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
d)
az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az MNB tv. 48. §
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.
(4) A főigazgató hoz döntést – az (1) bekezdésben foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási tevékenység, valamint a b) pont szerint elrendelt adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének ellenőrzése során intézkedés, kivételes intézkedés és bírság alkalmazására
vonatkozó határozat, ide nem értve az eljárási bírság kiszabását,
b)
az irányítása alatt álló szervezeti egység SZMSZ szerinti felügyeleti feladata ellátásához az MNB tv. 48. §
(3) bekezdése szerinti rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatás elrendelésére vonatkozó határozat.
(5) A pénzügyi szervezetek felügyeletéért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az (1) és (2) bekezdésben foglaltak
kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
az SZMSZ szerint illetékes pénzpiaci, biztosítási és pénztári jogérvényesítésért felelős szervezeti egység
által előkészített határozatokról és végzésekről, kivéve az engedélyezési tárgyú döntéseket, az eljárást
megszüntető, az eljárást felfüggesztő, a felfüggesztés megszüntetését elrendelő és az idéző végzéseket,
továbbá az egyidejűleg, azonos adattartalommal, több felügyelt szervezet számára rendkívüli adatszolgáltatást
elrendelő határozatokat,
b)
a lakossági befektetési csomagtermékekkel, illetve biztosítási alapú befektetési termékekkel kapcsolatos
kiemelt információkat tartalmazó dokumentumokról szóló 2014. november 26-i 1286/2014/EU európai
parlamenti és tanácsi rendelet 17. cikke alapján hozott döntés.
(6) A fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az (1) és (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
piacfelügyeleti, illetve fogyasztóvédelmi eljárás keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget
tartalmazó határozat,
b)
a tőzsdei kibocsátókat érintő – a tájékoztatási kötelezettség ellenőrzésére irányuló – ellenőrzési eljárás, illetve
folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott, 5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó
határozat,
c)
az MNB tv. 64. § (1) bekezdés b) pontja alapján személyes felelősség tárgykörében indított célvizsgálatban
hozott határozat,
d)
tőkepiaci átfogó, cél-, téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés keretében
hozott, kivételes és rendkívüli intézkedést nem tartalmazó határozat, amelyben a kiszabott bírságösszeg
az 5 000 000 Ft-ot meghaladja,
e)
a nemzeti otthonteremtési közösségek és azokat szervező vállalkozások felügyeletét érintően hozott, 5 000 000
Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
f)
az irányítása alá tartozó szervezeti egység által – ezen szervezeti egység feladatellátáshoz szükséges –
a felügyelt szervezet részére előírt rendszeres és rendkívüli adatszolgáltatást előíró határozat,
g)
az irányítása alá tartozó szervezeti egység által folytatott hatósági eljárásban hozott, 2 000 000 Ft-ot meghaladó
összegű eljárási bírságot tartalmazó döntés,
h)
a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának megelőzése és megakadályozása tárgyában folyatatott, cél-,
téma-, rendkívüli cél- és utóvizsgálatban, valamint folyamatos felügyelés gyakorlása keretében hozott,
5 000 000 Ft-ot meghaladó bírságösszeget tartalmazó határozat,
i)
a pénzügyi eszközök piacairól és a 648/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. május 15-i 600/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet 42. cikke alapján hozott döntés.
(7) Az engedélyezésért és a jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést – az (1) és (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
1.
hitelintézet kivételével a felügyelt szervezet tevékenységi, működési engedélyének kérelemre történő
visszavonása,
2.
a bizalmi vagyonkezelő tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
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tőzsde alapításának, tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése, valamint a központi
értéktár, központi szerződő fél tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
befektetési vállalkozás, árutőzsdei szolgáltató állomány-átruházásának engedélyezése,
a tőzsde, az elszámolóház, a központi értéktár és a központi szerződő fél, a befektetési vállalkozás és
a befektetési alapkezelő szabályzatának, szabályzat-módosításának jóváhagyása,
globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő befektetési vállalkozás és egyéb tőkepiaci
intézmény tevékenységének, tevékenysége módosításának engedélyezése,
globálisan és egyéb rendszerszinten jelentősnek nem minősülő befektetési vállalkozásban és egyéb tőkepiaci
intézményekben történő minősített befolyásszerzés és a befolyásszerzés módosításának engedélyezése,
amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos
határértéket,
tőkepiaci intézményeknek az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa szerinti engedélyezési,
jóváhagyási eljárásai,
globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézet vezető állású személye megválasztásának,
kinevezésének engedélyezése,
a Hpt. 17. §-a szerinti betétállomány és a Hpt. 17/A. §-a szerinti szerződésállomány átruházásának engedélyezése,
hitelintézet esetében devizakülföldinek minősülő vállalkozásban történő befolyásoló részesedésszerzés és
a befolyásszerzés módosításának engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri
vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos határértéket,
magyarországi székhelyű hitelintézet fióktelepének, leányvállalatának harmadik országban történő
létesítésének engedélyezése,
pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény pénzügyi szolgáltatási tevékenységének,
kiegészítő pénzügyi szolgáltatási tevékenységének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény által fizetési művelet érdekében átvett
pénzeszköz szerződéses állománya átruházásának engedélyezése,
pénzforgalmi intézmény, elektronikus-pénzkibocsátó intézmény tőkekövetelményének költség módszerrel
vagy irányadó mutató módszerrel történő meghatározásának engedélyezése,
lakástakarékpénztár szerződéses állománya más lakástakarékpénztárra történő átruházásának engedélyezése,
jelzálog-hitelintézet vagyonellenőre megbízásának, a megbízás felmondásának, módosításának
engedélyezése,
jelzálog-hitelintézet átalakítása vagy felszámolása esetén a kibocsátott jelzáloglevelekkel és a megkötött
derivatív ügyletekkel kapcsolatos szerződésből származó jogok és kötelezettségek átruházásának
engedélyezése,
hitelintézet európai gazdasági egyesülésben történő tagsági jogviszonya létesítésének engedélyezése,
harmadik országbeli hitelintézet fióktelepének betétállománya átruházásának engedélyezése,
a hitelintézeteknek 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 szerinti engedélyezési, jóváhagyási eljárásai,
pénzügyi vállalkozás alapításának, működésének, tevékenységi köre módosításának engedélyezése,
pénzügyi vállalkozás átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
pénzügyi vállalkozásban befolyásoló részesedés megszerzésének, és a befolyásszerzés módosításának
engedélyezése, amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy
50 százalékos határértéket,
biztosító vagy viszontbiztosító alapításának engedélyezése,
belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban működő biztosító alapításának engedélyezése,
belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban fióktelep létesítésének engedélyezése,
biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenység megkezdésének, módosításának, megszüntetésének
engedélyezése,
biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenységek engedélyezése,
a harmadik országban székhellyel rendelkező biztosító vagy viszontbiztosító által létesíteni kívánt
fióktelep biztosítási vagy viszontbiztosítási tevékenységének, továbbá a biztosítási vagy viszontbiztosítási
tevékenységgel közvetlenül összefüggő tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
harmadik országbeli biztosító vagy viszontbiztosító több tagállamban engedélyezett fióktelepeinek nyújtott
kedvezmények alkalmazásának engedélyezése,
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teljes vagy részleges belső modell alkalmazásának, a belső modell jelentős módosításának, a belső modell
módosítására vonatkozó szabályzat módosításának, a standard modellhez való visszatérés, a standard
modellen belül biztosítóspecifikus elemek alkalmazásának engedélyezése,
a biztosítási, viszontbiztosítási állomány átruházásának engedélyezése,
belföldi biztosító vagy viszontbiztosító által harmadik országban székhellyel rendelkező biztosítóban vagy
viszontbiztosítóban történő részesedés megszerzésének engedélyezése,
biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban vagy biztosító szövetkezetben történő minősített befolyás
megszerzésének engedélyezése,
biztosító vagy viszontbiztosító részvénytársaságban minősített befolyás módosításának engedélyezése,
amennyiben a tulajdoni részesedés vagy szavazati jog eléri vagy meghaladja a 20, 33 vagy 50 százalékos
határértéket,
biztosító vagy viszontbiztosító átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
különleges célú gazdasági egység létrehozásának engedélyezése,
a biztosítási és a viszontbiztosítási tevékenységhez kapcsolódó fizetőképességről és pénzügyi helyzetről
szóló jelentéssel összefüggő részletszabályokról szóló rendeletben meghatározott információk közzététele
mellőzésének, más közzététel alkalmazásának vagy az arra történő hivatkozás engedélyezése,
a Bit. 6. mellékletében rögzített eszközkategóriáktól, valamint a Bit. 222. és 223. §-ában meghatározott
korlátoktól való eltérés engedélyezése kisbiztosítók részére,
az élet- és nem életbiztosítási ág együttes művelésére jogosult biztosító esetében valamely biztosítási ágban
adódó szavatoló tőkehiány másik biztosítási ágból történő pótlásának engedélyezése,
a biztosító egyesület alapszabályának a tagi vagyonrész terhére történő kifizetésekről szóló szabályai
módosításának engedélyezése, ha az egyesület a tagi vagyonrészeket a szavatoló tőke számításakor figyelembe
veszi,
a viszontbiztosítás biztonsági tőkébe történő beszámításának engedélyezése biztosító egyesület részére,
az alárendelt kölcsöntőkére vonatkozó szerződés módosításának, korábbi felmondásának, az alárendelt
kölcsöntőke előzetes visszafizetésének engedélyezése,
a kiegészítő szavatolótőke meghatározásához, a biztosítási és viszontbiztosítási üzleti tevékenység
megkezdéséről és gyakorlásáról szóló, 2009. november 25-i 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelv 97. cikk (1) bekezdésében meghatározott tárgykörben kiadott, felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendeletben a szavatolótőke-elemek szintekre való besorolása céljából meghatározott felsorolásban nem
szereplő szavatolótőke-elem értékeléséhez és besorolásához szükséges, a Bit. 237. § (1) bekezdés g) pont
szerinti engedély,
a biztosítók és a viszontbiztosítók szavatolótőkéjéről és biztosítástechnikai tartalékairól szóló 43/2015. (III. 12.)
Korm. rendelet 9. és 10. §-a, illetve a 2009/138/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletnek megfelelően
a különleges célú gazdasági egységek létrehozásának felügyeleti jóváhagyására, a felügyeleti hatóságok
között a különleges célú gazdasági egységek tekintetében folytatott együttműködéssel és információcserével
kapcsolatos eljárásokra, valamint a különleges célú gazdasági egységek általi adatszolgáltatás formátumának
és tábláinak meghatározására vonatkozó végrehajtás-technikai standardok megállapításáról szóló 2015.
március 19-i (EU) 2015/462 bizottsági végrehajtási rendelet szerinti illeszkedési kiigazítás alkalmazásának
engedélyezése,
az önsegélyező pénztár kivételével az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár (a továbbiakban: önkéntes
pénztár) tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
átalakulás során, az önsegélyező pénztár kivételével a jogutód önkéntes pénztár részére engedély
a tevékenység megkezdéséhez,
az önkéntes pénztár kiegészítő vállalkozási tevékenységének engedélyezése,
önkéntes pénztári választható portfoliós rendszer bevezetésének és módosításának engedélyezése,
önkéntes pénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
az önkéntes pénztár esetében ideiglenes tagzárlat, a tevékenység szünetelés engedélyezése,
magánnyugdíjpénztár átalakulása során a jogutód pénztár részére a tevékenység megkezdésének
engedélyezése,
a szolgáltatási szabályzat hatálybalépésének és a szolgáltatási tevékenység megkezdésének engedélyezése
magánnyugdíjpénztár esetén,

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
55.
56.
57.

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)
(13)

257

magánnyugdíjpénztári tevékenység lezárásának engedélyezése,
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tevékenysége megkezdésének engedélyezése,
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény tagfelvétele ideiglenes szüneteltetésének, tevékenysége
szüneteltetésének engedélyezése,
58.
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény állománya átruházásának engedélyezése,
59.
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény átalakulásának, egyesülésének, szétválásának engedélyezése,
60.
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által az Európai Unió más tagállamában és az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes más államban történő foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény
alapításának, vagy az Európai Unió más tagállamában és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
részes más államban székhellyel rendelkező foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményben részesedés
megszerzésének engedélyezése,
61.
egy meghatározott tőzsdei termék forgalmazásának felfüggesztésével kapcsolatos határozat, ideértve
az egyidejűleg bírságot is tartalmazó határozatot,
62.
az 5 milliárd forintot meghaladó nyilvános értékpapír-kibocsátással kapcsolatos határozatok.
A pénzügyi infrastruktúrákért és bankműveletekért felelős ügyvezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti
következő esetekben:
a)
a fizetési rendszer működtetése tevékenység engedélyezése, e tevékenység végzéséhez kapcsolódó egyéb
engedély kiadása, valamint a jelen pont szerinti engedélyek módosítása és visszavonása iránti eljárásban
hozott végzések,
b)
– a (3) bekezdés b) pontjában foglalt döntés kivételével – a pénzforgalmi, a fizetési rendszer működtetése,
a központi szerződő fél és a központi értéktári tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve
az eljárási bírság kiszabását, az ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való
kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott
bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.
A pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnök irányítása alá tartozó, a feladatköre
alapján illetékes igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az (1), (2), (5)–(7), (13), (14) és (16) bekezdésben nem
nevesített esetekben.
A Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a pénzfeldolgozási tevékenység engedélyezése, az engedély módosítása és visszavonása iránti eljárásban
hozott végzések,
b)
a pénzfeldolgozási és készpénzforgalmazási tevékenység ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve
az eljárási bírság kiszabását, az ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való
kötelezettség teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott
bírság mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.
A Statisztikai igazgatóságot vezető igazgató hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (3) bekezdés d) pontja szerint
elrendelt adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése alapján intézkedés, kivételes intézkedés
alkalmazása,
b)
a felügyelt szervezet MNB rendelettel elrendelt statisztikai, valamint a (3) bekezdés d) pontja szerint elrendelt
adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzésével kapcsolatos végzések, ideértve az eljárási
bírság kiszabását, az ellenőrzés alapján előírt, meghatározott cselekmény teljesítésére való kötelezettség
teljesítésének halasztása iránti kérelemről való döntést, valamint az ellenőrzés alapján kiszabott bírság
mérséklése és elengedése iránti kérelem visszautasítását is.
A Jogi igazgatóságot vezető igazgató hoz az 1. § a) pontja szerinti döntést a bírságköveteléssel kapcsolatos halasztásra
vagy részletfizetésre irányuló kérelem vonatkozásában.
A fogyasztóvédelemért és piacfelügyeletért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység
illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó alábbi végzések:
aa)
idéző végzés,
ab)
zárt adatkezelést elrendelő vagy azt elutasító végzés,
ac)
nyilatkozattételre, adatszolgáltatásra felhívó végzés,
ad)
megkeresést tartalmazó végzés,
b)
fogyasztóvédelmi eljárásokban a nyilatkozattételre, hiánypótlásra felhívó végzések.
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(14) Az engedélyezésért és a jogérvényesítésért felelős ügyvezető igazgató irányítása alá tartozó szervezeti egység
illetékes főosztályvezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti, az általa irányított főosztály feladatkörébe tartozó
következő esetekben:
a)
az eljárást kérelemre megszüntető végzés,
b)
a megkeresés iránti végzés,
c)
hatáskör hiánya miatti áttételt elrendelő végzés,
d)
a hiánypótlást elrendelő végzés,
e)
a kérelemre induló fogyasztóvédelmi eljárásokban a kérelmet visszautasító, valamint az eljárást megszüntető
végzések.
(15) Az Általános jogi főosztály vezetője hoz döntést az 1. § a) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a felügyeleti díj tartozást és késedelmi pótlék tartozás megállapító határozat,
b)
a felügyeleti díj és bírság, valamint késedelmi pótlék tartozás meg nem fizetése miatt végrehajtás elrendelésével
és megszüntetésével kapcsolatos végzés,
c)
a felügyeleti díj és annak késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének
halasztása, részletfizetése iránti kérelemre indult eljárásban a hiánypótlást elrendelő végzés, a kérelem
elbírálásáról szóló, valamint a kérelemre indult eljárást megszüntető, a felügyeleti díj és annak késedelmes
megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék mérséklése és elengedése iránti kérelmet visszautasító
végzés,
d)
a bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és
részletfizetés iránti kérelemre indult ügyben a hiánypótlást elrendelő végzés,
e)
a bírság késedelmes megfizetése miatt felszámított késedelmi pótlék megfizetésének halasztása és részletfizetés
iránti kérelem elbírálásáról szóló végzés, kivéve, ha ez utóbbi kérelem a bírság megfizetése halasztására vagy
részletekben történő teljesítésére is irányul.
(16) A vizsgálatvezető hoz döntést – a (8) bekezdés b) pontjában, a (10) bekezdés b) pontjában és a (11) bekezdés
b) pontjában foglaltak kivételével – az 1. § a) pontja szerinti, a felügyelt szervezettel kapcsolatos felügyelet gyakorlása
során, az ellenőrzési eljárás vagy felügyeleti ellenőrzés, illetve a helyszíni kutatás során végzés formájában történő
adatbekérés esetében.
(17) Amennyiben a döntés több olyan tárgykört érint, amellyel kapcsolatban a döntés meghozatala az (1)–(16) bekezdés
szerint egyidejűleg különböző személyek vagy szerv hatáskörébe tartozik, akkor a döntéshozatalra jogosult
a)
a PST érintettsége esetén a PST,
b)
különböző vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén az SZMSZ
szerint a magasabb vezetési szinten álló személy,
c)
azonos vezetési szinten álló, vezetői hatáskörrel rendelkező személyek érintettsége esetén, illetve amennyiben
a b) pont alapján nem határozható meg a döntéshozatalra jogosult személy, a felügyelt szervezet felügyeletéért
SZMSZ szerint felelős szervezeti egység tekintetében vezetői hatáskörrel rendelkező személy.
3. §

(1) A PST hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti következő esetekben:
a)
a független vagy ideiglenes vagyonértékelés jóváhagyása,
b)
a szanálási feltételek fenn nem állta vagy fennállta tényének megállapítása,
c)
a szanálási biztos kirendelése és visszahívása,
d)
az áthidaló intézmény feletti irányítás gyakorlása körében hozott döntések,
e)
áthidaló intézmény működésének meghosszabbítása, megszüntetése,
f)
a szanálási vagyonkezelő feletti tulajdonosi jogok gyakorlása körében hozott döntések,
g)
a hitelezői feltőkésítést követő reorganizációs terv elkészítésével és jóváhagyásával kapcsolatos döntések,
h)
a szanálás megszüntetése,
i)
a szavatolótőkére, leírható és átalakítható kötelezettségekre vonatkozó minimumkövetelmény és a teljesítésére
adott határidő meghatározása, illetve a követelmény alóli mentesítés,
j)
a szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapításával történő
lezárása,
k)
a rendszerszinten jelentős intézmények esetében bírság alkalmazása,
l)
a szanálási hatósági feladatok ellátásához szükséges, a (2) bekezdésben nem nevesített döntések.
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(2) A Szanálási igazgatóság igazgatója hoz döntést az 1. § b) pontja szerinti, (1) bekezdésbe nem tartozó következő
esetekben:
a)
a szanálási vagyonértékelés lefolytatására irányuló eljárás megindítása és független értékelő kirendelése,
b)
egyéb szakértő kirendelése,
c)
a szakértői díj megállapítása,
d)
a szanálási költségek szanálás alá vont intézménnyel való megtéríttetése,
e)
a szanálhatóság akadályainak megszüntetésére irányuló eljárás megindítása, szanálhatósági akadályok
hatósági úton történő elhárítása,
f)
a szanálhatóság értékelésére irányuló eljárás szanálhatóság jelentős akadályának megállapítása nélkül történő
lezárása,
g)
rendkívüli adatszolgáltatási kötelezettség előírása,
h)
a nem rendszerszinten jelentős intézmények esetében bírság alkalmazása,
i)
a szanálási hatóság által folytatott vizsgálatot akadályozó jogsértő magatartástól való eltiltás és bírság
alkalmazása,
j)
az intézkedést nem tartalmazó végzés, így különösen határidő-hosszabbításról rendelkező, eljárást
felfüggesztő, eljárást megszüntető végzés,
k)
a hiánypótlásra felhívó végzés,
l)
a feladatkörébe tartozó idéző végzések, a zárt adatkezelést elrendelő, valamint a belföldi jogsegélyre felhívó
végzés, továbbá a hatósági bizonyítvány,
m)
az információkérésre, iratbetekintésre irányuló kérelem tárgyában hozott döntés,
n)
az értékelés elvégzésének tűrésére és az értékelésben való közreműködésre kötelezésre irányuló döntés,
o)
a szanálhatósági akadály kiküszöbölésére irányuló felhívás.
4. §		
A PST hoz döntést az 1. § c) pontja szerinti, következő esetekben:
a)
a globálisan és egyéb rendszerszinten jelentős hitelintézetre, befektetési vállalkozásra vonatkozó tőkepuffer
képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata,
b)
rendszerkockázati tőkepuffer képzésére és tartására kötelezés, valamint annak évenkénti felülvizsgálata.

3. Hatósági döntések aláírása
5. §

(1) A döntéshozó személy jogosult az általa hozott döntés aláírására.
(2) A döntéshozó akadályoztatása vagy a 2–4. §-ban a döntéshozatalra kijelölt munkakör betöltetlensége esetén
a helyettesítésre vonatkozó szabályok megfelelően alkalmazandók.

4. Helyettesítésre vonatkozó szabályok
6. §

(1) A hatáskörgyakorlásra jogosult vezető akadályoztatása esetén
a)
az alelnököt az ügyvezető igazgató, amennyiben több ügyvezető igazgatót felügyel, az általa kijelölt ügyvezető
igazgató,
b)
a főigazgatót a Készpénzlogisztikai igazgatóságot vezető igazgató,
c)
az ügyvezető igazgatót az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt igazgató vagy
– az igazgatói munkakör betöltetlensége esetén – főosztályvezető,
d)
az igazgatót az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt, vezetői hatáskörrel
rendelkező személy,
e)
a főosztályvezetőt az általa vagy az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője által kijelölt osztályvezető, illetve
ennek hiányában az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
f)
az osztályvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője,
g)
vizsgálatvezetőt az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezetője
helyettesíti.
(2) A hatáskörgyakorlásra jogosult vezetői munkakör betöltetlensége esetén, helyettes kijelölésének, megbízásának
hiányában, továbbá a hatáskörgyakorlásra jogosult és helyettese egyidejű távolléte vagy akadályoztatása esetén,
az SZMSZ szerinti közvetlen felettes vezető a hatáskör gyakorlója.
(3) A hatáskörgyakorlásra az (1) és (2) bekezdés alapján kijelölt, illetve megbízott személy ezen jogkörét másra nem
delegálhatja.
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5. Hatáskörgyakorlásra vonatkozó további rendelkezések
7. §		
A döntés módosítására, visszavonására, kijavító és kiegészítő döntés meghozatalára és aláírására az adott döntés
meghozatalára és aláírására eredetileg hatáskörrel rendelkező személy vagy szerv jogosult.

6. Záró rendelkezések
8. §		
Ez a rendelet 2018. december 29-én lép hatályba.
9. §		
E rendeletet mindazon hatósági ügyekben alkalmazni kell, amelyekben a hatálybalépés napján a Magyar Nemzeti
Bank végleges döntést nem hozott.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Kormány 283/2018. (XII. 21.) Korm. rendelete
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról és kötelező továbbképzésről
A Kormány az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény 212. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásának vezetésére vonatkozó rendelkezések
1. §

(1) A vámtanácsadók és vámügynökök nyilvántartásába (a továbbiakban: nyilvántartás) történő felvétel iránti,
az uniós vámjog végrehajtásáról szóló 2017. évi CLII. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 207. § (1) bekezdése és 211. §
(1) bekezdése szerinti bejelentést elektronikus úton vagy papír alapon kell benyújtani a Kormányzati Portálon
közzétett tájékoztatóban megjelölt címen. A vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység megkezdése egyidejűleg egy
bejelentésben is kezdeményezhető.
(2) Az (1) bekezdés szerinti bejelentés a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól
szóló 2009. évi LXXVI. törvény 22. § (1) bekezdésében meghatározott adatokon túl a felvételt kérő alábbi adatait
tartalmazza, azzal, hogy a
Vtv. 211. § (1) bekezdése szerinti bejelentés esetén az f )–h) pont szerinti adatokat nem kell megadni:
a)
születési hely és idő;
b)
anyja leánykori neve;
c)
levelezési cím (irányítószám, helység, utca, házszám);
d)
telefonszám;
e)
elektronikus elérhetőség;
f)
az igazolvány-kiadás alapjául szolgáló szakképesítés, végzettséget igazoló oklevél, okirat száma, kiállító
intézmény neve, kiállítás kelte;
g)
egyéb szakképesítést igazoló oklevél, bizonyítvány megnevezése, száma, kiállító intézmény neve, kiállítás
kelte;
h)
nyelvvizsga (nyelv, típus, fokozat).
(3) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéshez a bejelentő csatolja a nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről,
körülményről, amely a tevékenység folytatását, az igazolvány kiadását és a nyilvántartásba történő felvételét kizárná,
továbbá arról, hogy a (2) bekezdésben megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
(4) Az (1) bekezdés szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentő a Vtv. 207. § (2) bekezdés b)–d) pontjában és a Vtv.
207. § (3)–(4) bekezdésben meghatározott feltételek teljesítését igazolja.
(5) Ha a tevékenység végzése határon átnyúló tevékenység keretében történik, a tevékenység megkezdésének
bejelentését a (2) bekezdés szerinti adattartalommal és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozattal, valamint a Vtv. 207. §
(5) bekezdése szerinti dokumentumokkal, elektronikus úton vagy papíralapon kell a nyilvántartásba vételt végző
szervezethez benyújtani a Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban megjelölt címen.

2. §

(1) Ha a kérelmező
a)
vámtanácsadó a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 207. § (2)–(4) bekezdésében,
b)
vámügynök a nyilvántartásba vételhez a Vtv. 211. § (2)–(4) bekezdésében
foglalt feltételeknek megfelel, továbbá a bejelentéséhez kapcsolódóan az 1. § (2) bekezdésében meghatározott
adatokat hiánytalanul megadta, és az 1. § (3)–(4) bekezdésében meghatározott dokumentumokat, valamint az 1. §
(5) bekezdése szerinti bejelentés esetén az ott meghatározott dokumentumokat a bejelentéshez hiánytalanul csatolta,
akkor a nyilvántartásba vételt végző szervezet a kérelmezőt a Vtv. 208. § (1) bekezdése szerinti vámtanácsadói, illetve
a Vtv. 211. § (2) bekezdése szerinti vámügynöki nyilvántartásba felveszi.
(2) Az 1. § (1) és (5) bekezdése szerinti bejelentéssel egyidejűleg a bejelentőnek a Vtv. 208. § (7) bekezdése szerinti
igazolvány (a továbbiakban: vámtanácsadói igazolvány) és a Vtv. 211. § (5) bekezdése szerinti igazolvány
(a továbbiakban: vámügynöki igazolvány) kiállításához 6 hónapnál nem régebbi igazolványképet kell benyújtania.
(3) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a nyilvántartásba vételt követő 30 napon belül gondoskodik a vámtanácsadói
vagy vámügynöki igazolvány – kizárólag magyar nyelven történő – elkészítéséről és a nyilvántartásba vett személy
részére történő megküldéséről. Az igazolvány kétoldalas, amelynek
a)
előlapja
aa)
a nyilvántartásba vételt végző szerv megnevezését,
ab)
az igazolvány típusát (vámtanácsadói vagy vámügynöki),
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b)

ac)
ad)
ae)
hátlapja
ba)
bb)
bc)

1. szám

a nyilvántartási számot,
az érintett természetes személy azonosító adatait és
az igazolvány számát;
a nyilvántartásba vételt végző szerv megnevezését,
az érintett fényképét,
az érintett nyilvántartásba vételére vonatkozó bejegyzést és az általa végezhető tevékenység
megnevezését,
az igazolvány érvényességi idejét, továbbá
a kiadmányozó aláírását és a nyilvántartásba vételt végző szervezet bélyegzőlenyomatát

bd)
be)
tartalmazza.
(4) A vámtanácsadói, illetve a vámügynöki igazolvány a kiállítás napjától számított 10 évig, a Vtv. 209. §
(1)–(2) bekezdése szerinti esetekben a tevékenység végzésétől történő eltiltás és a nyilvántartásból való törlés
időpontjáig érvényes.
3. §

(1) A nyilvántartásba vett személy
a)
a vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartás adataiban bekövetkezett változásnak a Vtv. 208. §
(9) bekezdése szerinti, valamint
b)
a vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány elvesztésének, megsemmisülésének vagy birtokából
bűncselekmény vagy szabálysértés során történő kikerülésének a Vtv. 208. § (10) bekezdése szerinti
bejelentését az 1. § (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal és a nyilvántartási számának megadásával
köteles megtenni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.
(2) A bejelentő személy a vámtanácsadói, illetve a vámügynöki igazolvány pótlása iránti, a Vtv. 208. § (11) bekezdése
szerinti kérelmét az 1. § (2)–(4) bekezdésében meghatározott adattartalommal és dokumentumokkal, illetve az 1. §
(5) bekezdése szerinti bejelentés esetén a Vtv. 207. § (5) bekezdése szerinti dokumentumokkal nyújthatja be.
A kérelemhez a bejelentő csatolja a nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, körülményről, amely
az igazolvány pótlását kizárná.
(3) Ha a nyilvántartásba vett személy vámtanácsadói, illetve a vámügynöki igazolványának érvényességi ideje lejár,
legkorábban a lejáratot megelőző 60 napon belül kérheti az igazolványának cseréjét a 2. § (2) bekezdése szerinti
igazolványkép és a cserével érintett korábbi igazolvány megküldése mellett. A kérelemhez csatolni kell a bejelentő
nyilatkozatát arról, hogy nincs tudomása olyan tényről, körülményről, amely az igazolvány cseréjét kizárná.
A megküldött korábbi igazolványt a nyilvántartásba vételt végző szervezet az új igazolvány kiadásával egyidejűleg
megsemmisíti.

2. A vámtanácsadók és vámügynökök kötelező továbbképzésére vonatkozó rendelkezések
4. §

(1) A szakmai továbbképzésre kötelezett vámtanácsadó és vámügynök a Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési
kötelezettségét az e rendelet szerinti kreditpontok megszerzésével teljesíti.
(2) A Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési időszak tartama 1 év. Az első továbbképzési időszak a nyilvántartásba
vétel évét követő év első napjával kezdődik. A továbbképzési év január 1-től december 31-ig tart.
(3) Egy továbbképzési időszak alatt – az 5–8. § szerinti továbbképzésben való részvétellel – a vámtanácsadónak összesen
legalább 16 kreditpontot, míg a vámügynöknek összesen legalább 12 kreditpontot kell teljesítenie.

5. §

(1) Továbbképzésnek minősül a továbbképzési időszakban
a)
a vámjogi szakértői hatósági képzésről és hatósági vizsgáról szóló miniszteri rendelet szerinti képző szervek
által szervezett, és a nyilvántartásba vételt végző szerv által kreditponttal minősített továbbképzési program,
valamint
b)
a könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéről szóló kormányrendelet szerint akkreditált
továbbképző szervezet által szervezett, és a nyilvántartásba vételt végző szerv által kreditponttal minősített
továbbképzési program.
(2) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzési program kreditpont-értéke legfeljebb 8 pont lehet. Az (1) bekezdés a) pontja
szerinti ugyanazon továbbképzési program teljesítése – ideértve annak elektronikus változatát is – csak egyszer
jogosít kreditpontra.
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(3) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzések kreditpont-értékének és oktatási időszakának (a továbbiakban:
elszámolhatósági időszak) meghatározása érdekében a továbbképzés szervezésére és lebonyolítására jogosult
(1) bekezdés szerinti szervezetek (a továbbiakban: továbbképző szervezet) a továbbképzési programjukat – minősítésre
– a (4) bekezdésben meghatározott adattartalmú kérelemmel és az (5) és (6) bekezdés szerinti dokumentumokkal
nyújthatják be a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.
(4) A kreditpont-minősítési kérelem tartalmazza:
a)
a továbbképző szervezet nevét, székhelyét, levelezési címét, cégjegyzékszámát vagy egyenértékű hivatalos
nyilvántartási számát és a nyilvántartásba vétel évét, honlapjának címét, hivatalos képviselőjének és
a továbbképzéssel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személynek vagy oktatásszervezőnek a nevét,
beosztását, telefonszámát, elektronikus elérhetőségét, valamint a továbbképző szervezet (1) bekezdés a) vagy
b) pontja szerinti típusát,
b)
a minősítésre benyújtott továbbképzési program címét, szakterületét, a továbbképzés formáját, a továbbképzés
időtartamát, az elszámolhatóság kérelmezett időszakát, a kapcsolódó információs segédanyag bemutatását,
a továbbképzésen oktatók név szerinti felsorolását, elektronikus képzési formában tervezett megvalósítás
esetén a technikai hátteret bemutató leírást, valamint a továbbképzési program szakmai tartalmának,
tematikájának bemutatását legalább 2000, legfeljebb 12 000 karakter terjedelemben,
c)
a továbbképző szervezet továbbképzési tevékenységével összefüggésben a továbbképző szervezet szakmai
tevékenységének rövid bemutatását legfeljebb 9000 karakter terjedelemben, a továbbképzés lebonyolításához
szükséges tárgyi, technikai feltételek és az oktatással kapcsolatos nyilvántartási rendszer leírását, a továbbképző
szervezettel munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló oktatók név szerinti felsorolását és szakmai, oktatási
tevékenységük bemutatását,
d)
– ha a kreditpont-minősítési kérelem elektronikus továbbképzési formában megvalósuló továbbképzési
program minősítésére irányul – az elektronikus továbbképzés programjához való hozzáférési azonosítót.
(5) A (3) bekezdés szerinti kreditpont-minősítési kérelemhez csatolni kell a továbbképző szervezet nyilatkozatát arról,
hogy
a)
haladéktalanul bejelenti a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, ha a kérelem vagy a (6) bekezdés szerinti
igazolások tartalmában változás következik be, vagy ha a továbbképző szervezet a továbbiakban nem felel
meg az e rendeletben meghatározott követelményeknek,
b)
teljeskörűen megfelel az e rendeletben foglalt továbbképzéssel kapcsolatos követelményeknek,
c)
a kérelemben, valamint a mellékleteiben megadott adatok és benyújtott dokumentumok a valóságnak
megfelelnek,
d)
a továbbképző szervezet tevékenysége a létesítő okiratában feltüntetett tevékenységek között szerepel,
e)
a (4) bekezdés d) pontja esetén az elektronikus képzési rendszere megfelel a 6. § (4) bekezdésében foglalt
elektronikus továbbképzés feltételeinek, ideértve az igazolás kiállítását, a résztvevők nyilvántartását és
az ellenőrzés módszerét is,
f)
kizárólag a nyilvántartásba vételt végző szerv által elfogadott és (4) bekezdés szerinti továbbképzési program
teljesítése esetén adja ki a kreditpontról szóló igazolást a továbbképzésben részt vevőnek.
(6) A (3) bekezdés szerinti kérelemhez mellékelni kell továbbá a kérelemben megjelölt oktató
a)
szakirányú felsőfokú végzettségét, valamint releváns szakképesítését igazoló okleveleinek másolatát,
b)
részletes szakmai önéletrajzát (különös tekintettel a kérelemben foglalt témakörnek és szakterületnek
megfelelő – az adott továbbképzési évet megelőző 5 évben megszerzett – legalább 3 éves szakmai és oktatási
gyakorlatra vonatkozóan),
c)
nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a továbbképző szervezetnél oktatást vállal.
(7) A (6) bekezdés szerinti dokumentumokat az adott továbbképzési évben első alkalommal benyújtott kérelemhez kell
mellékelni. Ha a (6) bekezdés szerinti dokumentumok adattartalma az adott továbbképzési év során nem változott,
erről a továbbképző szervezet a továbbképzési év során benyújtott további kreditpont-minősítési kérelemben
tesz nyilatkozatot. Ha a kérelmező nem nyilatkozik az adatok változatlanságáról, akkor a (6) bekezdés szerinti
dokumentumokat minden egyes kérelemhez csatolni kell.
(8) Az (1) bekezdés szerinti továbbképzésen való részvételt, valamint a teljesített kreditpontok tanúsító igazolásaként
a minősített továbbképzési programon való részvételt, a továbbképző szervezet által kiállított igazolás tanúsítja,
amely tartalmazza az igazolás sorszámát, a továbbképzésre kötelezett nevét, nyilvántartási számát, az igazolást
kibocsátó továbbképző szervezet nevét és székhelyét, a továbbképzés adatait (képzés formája, időtartama, helyszíne,
időpontja, kezdete és vége), a teljesített továbbképzési program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát,
elszámolhatósági időszakát, kreditpont értékét, az igazolást kiadó személy nevét, beosztását.
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(9) A szabályszerűen benyújtott (3) bekezdés szerinti kérelem alapján a továbbképzési program szakmai tartalmára,
aktualitására, időtartamára, a tartalom és az időkeret, a tartalom és a cím összhangjára, valamint a program elméleti
és gyakorlati jellegére figyelemmel kell a továbbképzési program kreditpont-értékét és elszámolhatósági időszakát
meghatározni.
(10) A (3) bekezdés szerinti kérelmet és mellékleteit elektronikus úton kell benyújtani.
(11) A nyilvántartásba vételt végző szervezet a minősített továbbképzési programok adatait a kreditpont-minősítési
eljárás befejezését követő hónap 15. napjáig közzéteszi az egységes Kormányzati Portálon, a program kreditpontértékével és elszámolhatósági időszakával együtt.
(12) A minősített továbbképzési program minősítése az elszámolhatósági időszak alatt, visszavonás esetén a visszavonásig
hatályos.
(13) A kreditpont-minősítési eljárás során az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény rendelkezéseit kell
alkalmazni az e rendeletben foglaltak figyelembevételével.
6. §

(1) A továbbképzési programok megvalósíthatók kontakt vagy elektronikus képzés formájában.
(2) Kontakt képzésnek minősül az a továbbképzés, amelynek teljes időtartama alatt a képzés helyszínén a résztvevő
személyesen jelen van.
(3) Elektronikus képzésnek minősül minden olyan képzés, továbbképzés, amelynek tananyaga elektronikus közvetítő
felületen keresztül jut el a képzésben részt vevőhöz, akinek a képzésben való részvétele során kifejtett tevékenysége
ezen elektronikus közvetítő felületen keresztül valósul meg. Az elektronikus képzés formája e-learning vagy online
képzés lehet.
(4) A továbbképző szervezet a továbbképzési programot akkor szervezheti és bonyolíthatja elektronikus képzési
formában, valamint az elektronikus továbbképzési program akkor minősíthető kreditponttal, ha a továbbképző
szervezet
a)
elektronikus képzési rendszere által biztosított a résztvevő által teljesített továbbképzési program kezdeti
és befejezési időpontjának perc pontosságú rögzítése, valamint a képzésben való folyamatos jelenlétének
ellenőrzése,
b)
elektronikus képzési rendszerének elektronikus naplójában rögzíthető, valamint a továbbképzésen való
részvételkor és azt követő 8 évig ellenőrizhető, hogy a továbbképzésre kötelezett személy,
ba)
az elektronikus felületre bejelentkezve a továbbképzési programot – több oktatási egység, modul
esetén az egyes egységeket, modulokat – megkezdte és a továbbképzési program – több oktatási
egység, modul esetén az egyes egységek, modulok – befejezéséig a képzésben kijelentkezés nélkül
részt vett,
bb)
a továbbképzés oktatási programjának kreditpont-minősítési kérelemben megadott teljes időtartama
alatt jelen volt, ezáltal a továbbképzés oktatási programjának egészét, annak valamennyi oktatási
egységét, modulját teljesítette,
bc)
ugyanazon, az adott továbbképzési program kezdetétől, annak befejezéséig tartó időtartam alatt csak
egy továbbképzési programot kezdett meg, és annak befejezéséig újabb továbbképzési programot
nem kezdett meg,
bd)
a megkezdett továbbképzési programot legkésőbb a kezdéstől számított 60 napon belül teljesítette,
legkésőbb az adott továbbképzési év utolsó napjáig,
c)
a résztvevő részére a továbbképzés teljesítéséről szóló igazolást a továbbképzési program teljes egészének
teljesítése esetén, a teljesítés b) pontban foglalt feltételeinek ellenőrzését követően állítja ki.
(5) A megvalósított elektronikus képzésért a továbbképző szervezet a továbbképzésben részt vevő személy számára csak
akkor állíthat ki kreditpont-igazolást, ha a továbbképzés teljesítése a (4) bekezdés b) pontjában foglalt feltételeknek
megfelel.
(6) A továbbképzésben részt vevő személy adott évi továbbképzésének teljesítésébe csak akkor számítható be
az elektronikus képzésben való részvételért a továbbképzési program minősítésekor megállapított kreditpont, ha
az elektronikus továbbképzést a (4) bekezdés b) pontjában foglalt szabályok szerint az adott továbbképzési évben
teljesíti.

7. §

(1) A továbbképzés megvalósításával összefüggésben a továbbképző szervezet köteles:
a)
a továbbképzéseket az e rendelet, valamint a kreditpont-minősítési kérelemben rögzített tematika szerint,
az elszámolhatósági időszakban, oktatásra alkalmas körülmények között, szakirányú felsőfokú végzettséggel
és legalább 3 éves oktatói gyakorlattal rendelkező oktatókkal, a saját neve alatt szervezni és lebonyolítani,
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b)

legalább a továbbképzés időpontját – elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési tevékenység
megkezdését – megelőző ötödik napon a (2) bekezdés szerinti adattartalommal kérelmezni a tervezett
továbbképzések kreditpont-minősítését az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban
közzétett címen, és biztosítani a bejelentett továbbképzések ellenőrizhetőségét,
c)
a kreditpont-minősítési kérelemben megjelölt oktató személyében bekövetkezett változást haladéktalanul, de
legkésőbb a képzés megkezdése előtt bejelenteni, valamint az új oktató 5. § (6) bekezdésében meghatározott
dokumentumait az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban közzétett címre megküldeni,
d)
elektronikus képzés esetén ellenőrzés céljából folyamatos hozzáférést biztosítani az elektronikus képzés
továbbképzési programjához a nyilvántartásba vételt végző szervezet számára,
e)
ha azt a kreditpont-minősítési kérelemben vállalta, a továbbképzés megkezdésekor valamennyi résztvevő
számára térítésmentesen információs anyagot biztosítani,
f)
a továbbképzéseken a részvétel igazolására jelenléti ívet vezetni, amely tartalmazza a továbbképző szerv
nevét, címét, a továbbképzés helyét, időpontját, a program címét, kreditpont-minősítési határozatának számát,
az oktatók nevét, a résztvevők nevét, nyilvántartási számát, aláírását, elektronikus képzés esetén elektronikus
naplózással nyilvántartani az elektronikus képzési programot teljesítőket,
g)
a jelenléti ívet a továbbképzés lebonyolítását követően lezárni, és legkésőbb hét napon belül megküldeni
a nyilvántartásba vételt végző szervezet részére az egységes Kormányzati Portálon megjelenő tájékoztatóban
közzétett címre,
h)
az elszámolhatóság időszakában lebonyolított továbbképzések vonatkozásában a továbbképzésen való
részvételről, a továbbképzés időpontjáról és a megszerzett kreditpontokról igazolást kiadni a képzés befejezését
követő hónap végéig, a továbbképzés teljes időtartamán részt vevők részére, az 5. § (8) bekezdésében
meghatározott adattartalommal, elektronikus képzés esetén az elektronikus képzési rendszeren keresztül,
utólag nem szerkeszthető formátumban,
i)
egyértelműen nyomon követhető módon bemutatni, hogy a továbbképzésen részt vevő személy mely
továbbképzésen, mennyi kreditpontról kapott igazolást,
j)
az általa vezetett nyilvántartásokat (ideértve a jelenléti íveket és valamennyi továbbképzéssel összefüggő
dokumentációt is) legalább 8 évig megőrizni,
k)
kontakt képzés esetén a b) pont szerint bejelentett időpontban és helyszínen a továbbképzés teljes időtartama
alatt az akkreditált szervezet képviseletére legalább 1 fő részvételét biztosítani a továbbképzés adminisztratív
teendőinek ellátására, valamint a továbbképzés jogszabályi előírásoknak megfelelő lebonyolítása érdekében,
l)
a Kormányzati Portálon közzétett, a továbbképzések szervezésének és lebonyolításának szabályairól szóló
tájékoztatóban foglaltakat betartani.
(2) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti kérelemben a továbbképző szerv nevét, címét, a témafelelős nevét és telefonszámát,
a képzés helyét, a tervezett létszámot a továbbképzési program címét, a továbbképzési program kapcsán kibocsátott
kreditpont-minősítési határozat számát, a továbbképzés időpontját a pontos dátum és a kezdő és végső időpontok
feltüntetésével és az oktatók nevét kell megadni.
8. §		
A Vtv. 208. § (8) bekezdése szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítését az 5. § (8) bekezdése szerinti igazolások,
illetve a 10. § (2) bekezdése és a 11. § (1) bekezdése szerinti igazolások – Kormányzati Portálon közzétett tájékoztatóban
megjelölt címre történő – benyújtásával kell bejelenteni a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek, legkésőbb
az adott továbbképzési évet követő év január 30-ig.
9. §		
A nyilvántartásba vételt végző szervezet az e rendelet szerinti továbbképzések szervezésével és lebonyolításával
kapcsolatos tevékenységeket, valamint a továbbképzésre vonatkozó követelmények teljesítését ellenőrizheti.

3. Szakmai rendezvények kreditpont minősítése
10. §

(1) Továbbképzési év során teljes napi szakmai rendezvény esetén 2 kreditpont, félnapos szakmai rendezvény esetén 1
kreditpont számítható be a továbbképzés teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett vámszakmai érdekképviseleti
vagy szakmai szervezetek tagjaként az 5. § (1) bekezdése szerinti továbbképzésnek nem minősített szakmai
rendezvényen részt vesz.
(2) A szakmai szervezet tagja az a természetes személy, aki a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és
a továbbképzési év utolsó napján tagja a szakmai szervezetnek. A szakmai szervezet tagjának minősül az a természetes
személy is, akinek foglalkoztatója a továbbképzési évben 3 hónapot meghaladóan, és a továbbképzési év utolsó

266

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

1. szám

napján tagja a szakmai szervezetnek, feltéve, hogy foglalkoztatója nevében a szakmai szervezet által szervezett
szakmai konzultációkon, képzéseken, szakmai rendezvényeken jogosult részt venni. A részvétel igazolására a szakmai
rendezvényen a vámszakmai érdekképviseleti vagy szakmai szervezetek által kiállított igazolás szolgál, amelyet
a továbbképzésre kötelezett személy köteles benyújtani. Az igazolás az igazolás sorszámát, a résztvevő nevét,
nyilvántartási számát, az igazolást kibocsátó továbbképző szervezet nevét és székhelyét, a szakmai rendezvény
adatait (formája, időtartama, helyszíne, időpontja, kezdete és vége), az igazolást kiadó személy nevét, beosztását
tartalmazza.

4. Vámszakmai kiadványok kreditpont minősítése
11. §

(1) Ha továbbképzésre kötelezett személy az adott továbbképzési évben valamely, a (2) és (3) bekezdés szerint
kreditpontra minősített vámszakmai kiadványt vásárol, annak a minősítés során meghatározott kreditpont-értéke, de
legfeljebb 2 kreditpont beszámítható az adott évi továbbképzésének teljesítésébe, ha a továbbképzésre kötelezett
a kiadvány megvásárlását igazoló számla másolatát a kreditpont beszámításra vonatkozó kérelmével együtt benyújtja
a nyilvántartásba vételt végző szervezetnek.
(2) A vámszakmai kiadványok kreditpont minősítését a (3)–(5) bekezdés alkalmazásával a nyilvántartásba vételt végző
szerv végzi, azzal, hogy a vámszakmai kiadvány alatt a (6) bekezdés szerinti kiadványt kell érteni.
(3) A vámszakmai kiadványok kiadását végző személyek vagy szervezetek kreditpont-minősítési eljárás keretében
kérhetik a vámszakmai kiadványaik kreditpont-értékének megállapítását, a nyilvántartásba vételt végző szervezetnél.
A kérelem tartalmazza
a)
a kreditpont-minősítési eljárást kezdeményező, a kiadvány kiadására jogosult szervezet (a továbbiakban
együtt: kiadó) nevét,
b)
a kiadó székhelyét, a kiadó levelezési címét,
c)
a kiadó telefonszámát, faxszámát, elektronikus címét, honlapjának címét, felelős vezetőjének nevét, felelős
vezetőjének elérhetőségét (telefonszám, elektronikus elérhetőség),
d)
a kiadvány szerzőjének (szerzőinek) nevét,
e)
a kiadvány címét, megjelenési formáját (papír alapú vagy elektronikus könyv, napi lap, periodika, alkalmi
kiadvány, egyéb), megjelenésének dátumát és terjedelmét (ív, oldalszám),
f)
a kiadvány hozzáférését elektronikus megjelenési mód esetén, a kiadvány elszámolhatóságának kérelmezett
időszakát,
g)
a kiadó által a kérelemmel összefüggő kapcsolattartásra kijelölt személy nevét, beosztását, elérhetőségét.
(4) A vámszakmai kiadvány minősítéséhez a kérelem benyújtásával egyidejűleg meg kell küldeni a minősítendő kiadvány
2 példányát, illetve elektronikus kiadvány esetében biztosítani kell az ahhoz való hozzáférési jogot.
(5) A kiadványok legfeljebb 2 kreditpont értékre minősíthetők a releváns szakmai tartalom, az aktualitás, a terjedelem,
a tartalom és terjedelem összhangja, valamint az elméleti és gyakorlati jelleg alapján. A szakmai folyóirat és a folyóirat
jelleggel megjelenő elektronikus információs eszköz, web alapú alkalmazás esetében kreditpont érték legalább fél
éves előfizetés esetére állapítható meg.
(6) Vámszakmai kiadvány a vámtanácsadók vagy vámügynökök továbbképzése szempontjából releváns tartalmat
hordozó, papír alapon vagy elektronikus adathordozón kiadott tananyag, vámszakmai ismereteket tartalmazó
kiadvány – ideértve a szakkönyvet, valamint a minősítési kérelem benyújtását megelőző legalább 24 hónapon
keresztül legalább negyedévente folyamatosan megjelenő vámszakmai folyóiratot is – vagy releváns vámszakmai
ismereteket közvetítő információs eszköz, web alapú alkalmazás.

5. Az igazgatási szolgáltatási díjra vonatkozó rendelkezések
12. §

(1) A vámtanácsadói, illetve vámügynöki nyilvántartásba való felvételért, a vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány
pótlásáért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért és a kérelemre történő nyilvántartásból való törlésért,
a nyilvántartásba vételt, az igazolvány cseréjét kérő természetes személynek, továbbá az igazolvány pótlását, az adatok
módosítását, valamint a nyilvántartásból való törlést kérő nyilvántartásban szereplő természetes személynek,
továbbá a tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának bejelentésével összefüggő
eljárás lefolytatásáért, a bejelentést tevő természetes személynek igazgatási szolgáltatási díjat (a továbbiakban: díj)
kell fizetnie az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg. A vámtanácsadói és vámügynöki tevékenység egyidejűleg
történő nyilvántartásba vételéhez külön-külön kell a díjat megfizetni.
(2) A vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység nyilvántartásba vételi eljárás díja 8000 forint.
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(3) A vámtanácsadói, illetve vámügynöki igazolvány pótlásának, az új igazolvány kiállítását eredményező
adatmódosításnak, valamint a kérelemre történő nyilvántartásból való törlésnek a díja 3000 forint. Ha az adatmódosítás
új igazolvány kiadását nem vonja maga után, a nyilvántartásban szereplő adatváltozás átvezetésének díja 2000 forint.
(4) A vámtanácsadói, vámügynöki tevékenység határon átnyúló jelleggel történő megkezdésének és folytatásának
bejelentése alapján történő nyilvántartásba vételi eljárás díja 7000 forint.
(5) Az 5. § (3) bekezdése és a 11. § (3) bekezdése alapján kreditpont-minősítési kérelmet benyújtó továbbképző
szervezetnek a kreditpont-minősítési eljárásért az eljárás kezdeményezésével egyidejűleg igazgatási szolgáltatási
díjat kell fizetnie. A kreditpont-minősítési eljárás díja 7000 Ft, amelyet minden kérelem vonatkozásában külön-külön
kell megfizetni.
(6) A (2)–(5) bekezdés szerinti díjat a Pénzügyminisztérium 10032000-01460658-00000000 számú számlájára, az e célból
rendszeresített fizetési számlára történő készpénzbefizetési megbízással vagy fizetési számlák közötti átutalással kell
megfizetni.
(7) A (2)–(5) bekezdés szerinti díj az adópolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium működési bevétele.
(8) Ha a kérelem és a befizetést igazoló okiratok alapján megállapítható, hogy az ügyfél a (2)–(5) bekezdésben
meghatározott mértéket meghaladó összegű díjat fizetett, a többletet vissza kell téríteni.
(9) A többlet visszatérítést hivatalból kell elrendelni, és annak teljesítéséről 30 napon belül intézkedni kell.
(10) A díjfizetés vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és
(3) bekezdésében, 31. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 73/A. §-ában foglaltakat, a mulasztási bírságra az Itv.
82. §-ában foglaltakat kell alkalmazni azzal az eltéréssel, hogy az ott nevesített illeték helyett díjat kell érteni.

6. Záró rendelkezések
13. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
14. §		
E rendelet rendelkezéseit a 2018. május 18-át követően benyújtott vámtanácsadói, vámügynöki nyilvántartásba való
felvételre vonatkozó bejelentésekre is alkalmazni kell.
15. §

(1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek való megfelelést szolgálja.
(2) Ez a rendelet az Uniós Vámkódex létrehozásáról szóló, 2013. október 10-i 952/2013/EU európai parlamenti és tanácsi
rendelet 18. cikk (3) bekezdésének végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A pénzügyminiszter 19/2018. (XII. 21.) PM rendelete
a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök kötelező
továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről
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 64. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörömben
eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
Hatályát veszti a vámtanácsadói és vámügynöki nyilvántartásról, valamint a vámtanácsadók és vámügynökök
kötelező továbbképzéséről szóló 41/2016. (XI. 17.) NGM rendelet.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

269

A pénzügyminiszter 20/2018. (XII. 21.) PM rendelete
a pénzügyőri intézkedések és a kényszerítő eszközök alkalmazásáról, valamint az elfogott, előállított,
őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének és kísérésének eljárási szabályairól
A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 82. § c) és e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány
tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 1. melléklet F) pontjában foglalt táblázat 4. sorában
meghatározott feladatkörömben eljárva – a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendelet 40. §
(1) bekezdés 20. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró belügyminiszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §		
E rendeletet a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény (a továbbiakban: NAV tv.) III. Fejezete
szerinti, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) hivatásos állományú tagjának (a továbbiakban:
pénzügyőr) szolgálati feladatai végrehajtását elősegítő pénzügyőri intézkedések (a továbbiakban: intézkedés),
a jogszerű intézkedést biztosító kényszerítő eszközök alkalmazása, illetve az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett és
a fogva tartott személyek őrzése és kísérése során kell alkalmazni.

1. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
a)
ellenőrző-átengedő pont: útzár alkalmazása esetén olyan előre meghatározott hely, amely az áthaladó személyés járműforgalom ellenőrzésére szolgál;
b)
ellenszegülés: olyan magatartás tanúsítása, amely során az intézkedés alá vont személy a számára jogszerűen
adott pénzügyőri utasításokat nem hajtja végre, de tevőleges ellenszegülést nem mutat, illetve olyan
célzatos, fizikai erőkifejtéssel járó tevékenység, amely a pénzügyőrt jogszerű intézkedésének megkezdésében,
folytatásában vagy befejezésében akadályozza, így különösen, ha valaki élet, testi épség elleni fenyegetéssel
vagy fizikai erőszakkal akadályozza, hogy a pénzügyőr a jogszerű intézkedés során vagy annak foganatosítása
érdekében valahová belépjen, valahol tartózkodjon, valahonnan távozzon, valakit személyes szabadságában
korlátozzon, illetve valakivel szemben intézkedést foganatosítson, az ellenszegülés lehet:
ba)
támadás: olyan magatartás, amelyet az a személy valósít meg, aki az intézkedő pénzügyőrre, valamint
a támogatására vagy védelmére kelt személyre támad;
bb)
aktív ellenszegülés: olyan magatartás, amelyet az a személy valósít meg, aki az intézkedés során
a számára jogszerűen adott pénzügyőri utasításokat nem hajtja végre, nem veti magát alá a jogszerű
intézkedésnek, és magatartásával fizikai erőkifejtés útján is igyekszik azt megakadályozni, de
magatartása nem minősül támadásnak;
bc)
passzív ellenszegülés: olyan magatartás, amelyet az a személy valósít meg, aki az intézkedés során
a számára jogszerűen adott pénzügyőri utasításokat nem hajtja végre, de tevőlegesen ellenszegülést
nem mutat, azaz magatartása nem minősül aktív ellenszegülésnek;
c)
feltartóztatás: az a szolgálati tevékenység, amely során a pénzügyőr azt a személyt,
ca)
aki a személyazonosságának igazolását megtagadja,
cb)
akitől felvilágosítást kér,
cc)
akivel szemben a NAV tv. 36/N. § (1) bekezdése szerinti gyanú merül fel,
az intézkedés helyszínének elhagyásában korlátozza vagy a további intézkedés megtételéig a helyszín
elhagyásában megakadályozza;
d)
fogdán kívüli őrzés: az a szolgálati tevékenység, amely során a pénzügyőr az elfogott, az előállított, az őrizetbe
vett és a fogva tartott személy biztonságos őrzéséről fogdán kívül, meghatározott helyen gondoskodik;
e)
helyszínbiztosítás: a NAV tv. 36/I. §-a szerinti szolgálati tevékenység, amelyet a pénzügyőr bűncselekmény,
szabálysértés, illetve baleset helyszínén, a szemle előtt, annak során, szükség esetén azt követően a helyszín
őrzésére és lezárására, a nyomok és anyagmaradványok biztosítására foganatosít;
f)
kisebb súlyú jogsértő cselekmény: minden olyan jogsértő cselekmény, amely nem sérti vagy veszélyezteti
az intézkedést végrehajtó vagy más személy életét, testi épségét, egészségét, anyagi javait, a személyi
szabadság korlátozása helyének rendjét vagy az őrzésbiztonságot, továbbá olyan jogsértő cselekmény,
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g)
h)

i)
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amelynek megakadályozása miatti más szolgálati feladat elmulasztása nagyobb hátrányt eredményez, mint
amekkora hátrányt ezen jogsértő cselekmény okoz;
kísérés: az a szolgálati tevékenység, amely során az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett vagy a fogva tartott
személyt felügyelet mellett meghatározott szervhez vagy helyre szállítják;
rendkívüli esemény: az intézkedés során bekövetkező minden olyan esemény, tevékenység vagy mulasztás,
amely az intézkedés alá vont, az intézkedést végrehajtó vagy más személy életét, testi épségét, egészségét,
anyagi javait, a személyi szabadság korlátozása helyének rendjét vagy az őrzésbiztonságot sérti vagy
veszélyezteti;
súlyosabb sérelemmel fenyegető helyzet: az életet, testi épséget, egészséget veszélyeztető helyzet, ennek
hiányában több jogsértő magatartás közül az a jogsértő magatartás, amelyet jogszabály súlyosabb
joghátránnyal súlyt.

2. Intézkedési kötelezettség
3. §		
A pénzügyőr az intézkedés megkezdése előtt köteles felmérni, hogy rendelkezésére állnak-e azok az eszközök,
illetve birtokában van-e azoknak a képességeknek, amelyekkel az intézkedést eredményesen be tudja fejezni.
E feltételek esetleges hiányáról soron kívül köteles jelentést tenni a szolgálati elöljárójának, és az adott intézkedést
– halaszthatatlan eset kivételével – csak megfelelő támogatás, segítség biztosítása esetén kezdheti meg.
4. §

(1) A NAV tv. 17/A. § (1) bekezdése szerinti alapfokú szaktanfolyammal vagy azzal – a Nemzeti Adó- és Vámhivatal
hivatásos szolgálati jogviszonyhoz, illetve rendészeti szakvizsgához kötött munkaköreiről, továbbá az alapfokú
és középfokú szaktanfolyammal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 40/2014. (XII. 29.) NGM rendelet 3. § (1) és
(2) bekezdése alapján – egyenértékűnek minősülő szakképzettséggel (a továbbiakban együtt: szakképzettség) nem
rendelkező pénzügyőr kizárólag a szakképzettséggel rendelkező pénzügyőr irányításával intézkedhet.
(2) Ha a szakképzettséggel nem rendelkező pénzügyőr önállóan olyan jogellenes cselekményt észlel, illetve olyan
jogellenes cselekményt hoznak tudomására, amellyel kapcsolatban a NAV tv. intézkedési jogosultsággal ruházza fel,
köteles arról a szolgálati elöljáróját értesíteni.

5. §

(1) Több, egy időben szükséges intézkedés közül először a súlyosabb sérelemmel fenyegető helyzetet elhárító intézkedést
kell foganatosítani.
(2) Ha a pénzügyőr a számára meghatározott szolgálati feladat végrehajtása során kisebb súlyú jogsértő cselekményt
észlel vagy ilyen jut a tudomására, a számára meghatározott szolgálati feladat végrehajtását folytatja azzal, hogy
a szolgálati elöljárójának haladéktalanul jelentést tesz a kisebb súlyú jogsértő cselekményről. A szolgálati elöljáró
köteles soron kívül intézkedni az ügyben hatáskörrel és illetékességgel rendelkező NAV szerv, illetve más hatóság,
szerv megkeresése és a szükséges intézkedések kezdeményezése érdekében.
(3) Szolgálati feladata végrehajtása során a pénzügyőr a számára meghatározott helyszínt, útvonalat kizárólag
a)
a szolgálati elöljáró vagy a szolgálati feladat végrehajtásának a helye szerint illetékes NAV szervnél működő
ügyeleti szolgálat ügyeletesének erre vonatkozó utasítása vagy engedélye alapján hagyhatja el,
b)
végszükség esetén hagyhatja el, vagy
c)
abban az esetben hagyhatja el, ha a szolgálati elöljáró vagy a szolgálati feladat végrehajtásának a helye
szerint illetékes NAV szervnél működő ügyeleti szolgálat ügyeletese értesítésére nincs mód, és a szolgálati
feladat helyszíne elhagyásának, illetve az előírt útvonaltól történő eltérésnek az elmulasztása az élet- és
vagyonbiztonságra, valamint a költségvetés bevételeinek biztosítása tekintetében másként el nem hárítható –
a szolgálati feladatnál jelentősebb – hátrányt jelent.

3. A szolgálati fellépés módja
6. §

(1) Az intézkedést a pénzügyőr – a NAV tv. 35/A. § (2) bekezdésében meghatározottak közlését megelőzően –
a napszaknak megfelelő köszönéssel, az intézkedés alá vont személy nemének, életkorának megfelelő megszólítással,
és ha intézkedés alá vont személy egyenruhát visel, tisztelgéssel kezdi meg.
(2) Ha a pénzügyőr a NAV-nál rendszeresített, a polgári ruhára felölthető olyan – azonosító számmal is ellátott – öltözetet
visel, amely a NAV állományába való tartozást nyilvánvalóvá teszi, úgy kell tekinteni, hogy a szolgálati feladatot
egyenruhában hajtja végre.
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(3) Ha az intézkedés alá vont személy a pénzügyőr felszólításának nem tesz eleget, a pénzügyőr „A törvény nevében!”
felszólítással figyelmezteti, hogy az intézkedés biztosítása, illetve az ellenszegülés elhárítása, megtörése érdekében
kényszerítő eszközt alkalmaz.
(4) Az intézkedés során úgy kell eljárni, hogy a pénzügyőr képes legyen az ellene irányuló támadás, lefegyverzés
megelőzésére, valamint annak megakadályozására, hogy az intézkedés szempontjából jelentőséggel nem bíró
külső körülmény elvonja a figyelmét a szolgálati feladat végrehajtásáról, vagy lekötöttségét jogellenes cselekmény
elkövetésére használják fel.

4. Az intézkedés akadályának elhárítása
7. §

(1) Ha a NAV tv. 35/B. § (4) bekezdésében meghatározott akadály (a továbbiakban: akadály) eltávolítása különleges
szakértelmet igényel, szükség esetén a pénzügyőr szakértelemmel rendelkező – lehetőség szerint NAV foglalkoztatott
– személy közreműködését veszi igénybe.
(2) A NAV tv. 35/B. § (4) bekezdésében meghatározott károkozásról az intézkedés befejezését követően haladéktalanul
jegyzőkönyvet kell felvenni.

II. FEJEZET
INTÉZKEDÉSEK
5. Felvilágosításkérés
8. §

(1) Ha a NAV tv. 36. §-a alapján felvilágosítást adó személy adatainak ismerete további intézkedéshez, eljáráshoz
szükséges, a pénzügyőr a felvilágosítást adó személyt igazoltathatja.
(2) A felvilágosításkérés során megkérdezett személy feltartóztatását meg kell szüntetni, ha az intézkedés célját elérte és
a megkérdezett személy közreműködésére a továbbiakban nincs szükség.

6. Igazoltatás
9. §

(1) Ha az igazoltatás során az igazoló okmány valódisága vagy az igazoltatott személy személyazonossága kétséges,
a pénzügyőr ellenőrző kérdéseket tehet fel, felszólítja az igazoltatott személyt adatainak bemondására, és a bemondott
adatokat az igazoló okmányon szereplőkkel összehasonlítja.
(2) Az igazoltatás során meg kell állapítani az igazoltatott személy személyazonosságát, és – akinél ez a további
intézkedéshez, eljáráshoz szükséges vagy egyéb körülmények ezt indokolják – igazoltató lapon kell rögzíteni a NAV tv.
36/A. § (3) bekezdése szerinti adatokat.

10. §

(1) A NAV tv. 36/A. § (4) bekezdésén alapuló előállítás önmagában a lakóhelynek, tartózkodási helynek a NAV tv. 36/A. §
(1) bekezdés b) pontja szerinti igazolása hiányában nem alkalmazható.
(2) Ha a pénzügyőr a NAV tv. 36/A. § (2) bekezdése alapján más jelen lévő, ismert személyazonosságú személy közlését
fogadja el az igazoltatott személy személyazonossága igazolásaként, az igazoltatott személyre vonatkozóan
közölt adatokat – a NAV tv. 36/A. § (3) bekezdése szerinti egyéb körülmény által indokolt adatfelvétel keretében –
az igazoltató lapon rögzíteni kell.

11. §		
Az igazoltatás során – kivéve, ha az igazoltatásra a 8. § (1) bekezdése alapján kerül sor – a pénzügyőr ellenőrizheti
az igazoltatott személy és az igazoló okmány adatait a Schengeni Információs Rendszerben, valamint a körözött
személyek nyilvántartásában.

7. Ruházat, csomag és jármű átvizsgálása
12. §

(1) A NAV tv. 36/B. § (1) és (2) bekezdése, illetve a NAV tv. 36/C. § (1) bekezdése szerinti intézkedéssel érintett személy
ruházata, csomagja, járműve, illetve a nála lévő tárgyak előzetes figyelmeztetés után – legalább 2 fő pénzügyőr
jelenlétében – vizsgálható át.
(2) Az átvizsgálás megkezdése előtt az intézkedéssel érintett személyt fel kell szólítani, hogy a keresett tárgyat önként
adja át.
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(1) Ha a ruházat átvizsgálását az intézkedéssel érintett személlyel ellenkező nemű pénzügyőr végzi, arra csak
az alsóruházati termékek és a közvetlenül azok felett viselt felsőruházati termékek levétele nélkül, valamint a test
felszínének közvetlen érintése nélkül – kivéve a felfedezett, támadásra vagy önveszély okozására alkalmas tárgy
elvételével együtt járó érintést – kerülhet sor.
(2) A pénzügyőr az (1) bekezdés szerinti átvizsgálásról, annak okáról és körülményeiről, valamint arról, hogy az átvizsgálás
miért volt halaszthatatlanul szükséges, legkésőbb a szolgálat végén írásbeli jelentést készít.
(3) A ruházatnak a közvetlenül az alsóruházati termékek felett viselt felsőruházati termékek, illetve az alsóruházati
termékek levétele mellett történő átvizsgálására kizárólag elkülönített helyiségben kerülhet sor. Az átvizsgálást csak
az intézkedéssel érintett személlyel azonos nemű személy végezheti, más, az intézkedéssel érintett személlyel azonos
nemű személy jelenlétében. Az átvizsgálásról, annak okáról és körülményeiről jegyzőkönyvet kell felvenni.
(4) A NAV hatáskörébe tartozó szabálysértés esetén a ruházat átvizsgálását halaszthatatlan okból sem végezheti
az intézkedés alá vont személytől eltérő nemű személy.

14. §		
A NAV tv. 36/C. § (1) bekezdése szerinti esetben a pénzügyőr felkéri a csomag, illetve a csomagküldemény birtokosát
az aktív közreműködésre. Az eljárás során törekedni kell arra, hogy a csomag, illetve a csomagküldemény birtokosa
önállóan – indokolt esetben a pénzügyőr segítségével – rakja ki annak tartalmát, majd az ellenőrzést követően saját
maga tegye vissza azt. Az eljárás során törekedni kell arra, hogy a csomagon, illetve a csomagküldeményen belül
található dobozok és egyéb tárolóeszközök nyitását a csomag, illetve a csomagküldemény birtokosa végezze.
15. §

(1) Jármű átvizsgálása során a szerkezeti elemek szétszerelésére, megbontására csak indokolt esetben kerülhet sor azzal
a feltétellel, hogy a megfelelő műszaki eszköz rendelkezésre áll.
(2) A jármű üzemanyag- vagy gáztartályának átalakításával kialakított rejtekhelyeken elrejtett dolgok felderítése
érdekében szerelési művelet kizárólag abban az esetben kezdeményezhető, ha rejtekhely kialakítása megalapozottan
feltehető. A szerelési műveletek során megfelelő szaktudással rendelkező személyt kell igénybe venni.
(3) A jármű átvizsgálása során kerülni kell az indokolatlan károkozást.

8. Elfogás és előállítás
16. §

(1) A pénzügyőr – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – a NAV hatáskörébe tartozó szándékos bűncselekmény
elkövetésén tetten ért és elfogott személyt a NAV tettenérés helye szerint illetékes nyomozóhatósági feladatot
ellátó szervéhez (a továbbiakban: NAV bűnügyi igazgatósága), a nem a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe tartozó
szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért és elfogott személyt az általános nyomozóhatósági hatáskörrel és
illetékességgel rendelkező nyomozó hatósághoz állítja elő.
(2) A közúti, vasúti, vízi, illetve légi határátkelőhelyeken szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért személyt
a pénzügyőr a NAV adott szervének a határátkelőhelyen működtetett szervezeti egységéhez állítja elő a (3) bekezdés
szerinti hatóság, szerv haladéktalan értesítése mellett.
(3) A (2) bekezdés szerinti esetben
a)
a NAV hatáskörébe tartozó szándékos bűncselekmény esetén a NAV tettenérés helye szerint illetékes bűnügyi
igazgatóságát,
b)
a nem a NAV hatáskörébe tartozó szándékos bűncselekmény esetén a tettenérés helye szerint illetékes és
hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságot, illetve a Repülőtéri Rendőr Igazgatóságot
haladéktalanul értesíteni kell.

17. §

(1) A pénzügyőr a NAV tv. 36/D. § (1) bekezdés b)–d) pontja alapján elfogott személyt az általános rendőrségi feladatok
ellátására létrehozott szerv (a továbbiakban: rendőrség) elfogás helye szerint illetékes legközelebbi szervéhez állítja
elő, kivéve, ha az intézkedést elrendelő vagy az intézkedésben megjelölt hatóság a NAV bűnügyi igazgatósága. Ebben
az esetben a pénzügyőr az elfogott személyt a NAV elfogás helye szerint illetékes bűnügyi igazgatóságához állítja elő,
vagy jelzi szolgálati elöljárója részére a NAV bűnügyi igazgatóságához történő kísérés szükségességét.
(2) A NAV tv. 36/D. § (1) bekezdés b) és c) pontja alapján végrehajtott elfogásról az intézkedést elrendelő vagy
az intézkedésben megjelölt hatóságot haladéktalanul értesíteni kell, a NAV tv. 36/D. § (1) bekezdés d) pontja
alapján végrehajtott elfogásról azt a szervet kell haladéktalanul értesíteni, amelynek őrizetéből az elfogott személy
megszökött.
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(3) Ha az (1) bekezdés alapján a pénzügyőr az elfogott személyt a rendőrség elfogás helye szerint illetékes legközelebbi
szervéhez állítja elő, ez a szerv gondoskodik az elfogott személy bíróság, ügyész, illetve – ha az nem a rendőrség –
nyomozó hatóság elé állításáról.
(4) Ha az (1) bekezdés alapján a pénzügyőr az elfogott személyt a NAV elfogás helye szerint illetékes bűnügyi
igazgatóságához állítja elő, a NAV ügyben illetékes bűnügyi igazgatósága elé állításáról ez a szerv gondoskodik.
18. §

(1) A NAV bűnügyi igazgatóságához történő előállítás a fogva tartott személy szabadon bocsátásáig vagy őrizetének
elrendeléséig, illetve letartóztatásáig, de legfeljebb a NAV tv. 36/D. § (4) bekezdésében meghatározott ideig tart.
(2) Ha az előállítás időtartamának a NAV tv. 36/D. § (4) bekezdése szerinti meghosszabbítása válik szükségessé, ennek
tényét és időtartamát a fogva tartott személlyel – a személyi szabadság korlátozása 8. órájának lejártát megelőzően –
szóban közölni kell, és a meghosszabbítás tényét, okát, időtartamát, illetve annak közlését az előállításról készített
jelentésen, valamint az előállítás időtartamáról kiállított igazoláson, az engedélyezésre jogosult vezető aláírásával
együtt fel kell tüntetni.

19. §

(1) Az igazoltatás megtagadása vagy a személyazonosító adatok hitelességének hiánya miatt megkezdett,
a NAV tv. 36/A. § (4) bekezdése alapján a rendőrséghez, illetve az idegenrendészeti hatósághoz történő előállítás
végrehajtását mellőzni kell, ha az intézkedés alá vont személy az előállítás közben megfelelően igazolja magát, vagy
személyazonosságát a pénzügyőr megállapította és az előállításának más oka nem állapítható meg, kivéve, ha vele
szemben kényszerítő eszköz alkalmazására került sor.
(2) Az előállítás akkor is mellőzhető, ha az igazoltatott személy személyazonossága más, egyszerűbb módon tisztázható.
(3) A pénzügyőr a megkezdett, de mellőzött előállításról is jelentést készít, amelyben rögzíti az intézkedéssel érintett
személy személyazonosító adatait, az előállítás megkezdésének okát, helyét és időpontját, az intézkedés befejezésének
helyét és időpontját, valamint az előállítás mellőzésének okát.

9. Az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett, illetve a fogva tartott személy őrzésének és kísérésének
részletes eljárási szabályai
20. §

(1) Ha az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett, illetve a fogva tartott személy jogainak gyakorlása, kötelezettségének
teljesítése vagy valamely eljárási cselekménynek a foganatosítása érdekében az ezen intézkedések valamelyikével
érintett személy kísérése és fogdán kívüli őrzése szükséges, arról a NAV intézkedést elrendelő szerve, illetve
annak felkérése alapján – előzetes egyeztetést követően – a NAV Bevetési Igazgatósága gondoskodik. A kísérőket
– lehetőség szerint – a fogva tartott személy neméhez, testalkatához, fizikumához és veszélyességi fokához igazodva
kell kiválasztani.
(2) A fogdán kívüli őrzésre, kísérésre vonatkozó utasítást
a)
az intézkedés elrendelésére jogosult nyomozó hatóság vezetője,
b)
a büntető ügyben kiadmányozási jogkörrel rendelkező vezető,
c)
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság vagy
d)
a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező ügyészség
adja, aki meghatározza az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett, illetve a fogva tartott személy őrzésének, kísérésének
módját, időpontját, útvonalát és helyét.
(3) Ha a külföldre irányuló, illetve a külföldről Magyarországra történő kísérésre vonatkozó utasítás végrehajtásához
külföldi állami szervekkel való kapcsolatfelvétel válik szükségessé, a végrehajtás módját a Nemzetközi Bűnügyi
Együttműködési Központ vezetőjével kell egyeztetni.

21. §

(1) A kísérő a felügyeletére bízott elfogott, előállított, őrizetbe vett, illetve fogva tartott személy meghatározott helyre
kíséri.
(2) A kísérés a végrehajtás módja szerint rendes vagy megerősített kísérés lehet a következők szerint
a)
rendes kísérés szükséges, ha a kísért személynél az előzetes ismeretek alapján nincs olyan körülmény, amelynek
folytán a kísért személy szökésétől vagy a kísérő elleni támadásától lehet tartani,
b)
megerősített kísérés szükséges, ha a kísért személy szökésétől vagy támadásától lehet tartani, illetve a kísérés
nehéz körülmények között történik, valamint a kísérés külföldre vagy külföldről Magyarországra irányul.
(3) Rendes kísérés során a kísérők száma egy fővel haladja meg a kísért személyek számát, megerősített kísérés esetén
a rendes kísérés mértékét meghaladó létszám- és eszközszükségletet a kísérést elrendelő vezető határozza meg.
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22. §

(1) Ha az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett, illetve a fogva tartott személy vonatkozásában a NAV tv. 41. § (1) bekezdés
a)–d) pontjában foglalt cselekmények valamelyike elkövetésének veszélye fennáll, az intézkedést elrendelő vezető
az intézkedéssel érintett személlyel szemben a fogdán és a büntetés-végrehajtási intézeten kívüli őrzés és a kísérés
idejére bilincs alkalmazását rendeli el.
(2) Az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett, illetve a fogva tartott személy figyelmét fel kell hívni a kísérés alatt tanúsítandó
magatartásra, figyelmeztetni kell, hogy szökés, ellenszegülés esetén, illetve önkárosításának megakadályozása
érdekében kényszerítő eszköz alkalmazására kerülhet sor.
(3) A kísérés során a kijelölt útvonaltól csak abban az esetben lehet eltérni, ha az eredeti útvonalon történő haladás
a biztonságos kísérést veszélyezteti.
(4) Az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett, illetve a fogva tartott személyt semmilyen körülmények között nem szabad
őrizetlenül hagyni.

23. §

(1) Ha az elfogott, az előállított, az őrizetbe vett, illetve a fogva tartott személy megszökött, elfogására azonnal meg kell
tenni a szükséges intézkedéseket és haladéktalanul jelentést kell tenni az intézkedést elrendelő személynek, illetve
az őrzést, kísérést foganatosító pénzügyőr szolgálati elöljárójának.
(2) Ha a szökött személy elfogására tett haladéktalan intézkedés nem vezetett eredményre, akkor a szökésről a rendőrség
illetékes tevékenységirányítási központját (a továbbiakban: tevékenységirányítási központ) kell értesíteni.
(3) A tevékenységirányítási központ részére történő tájékoztatásnak tartalmaznia kell
a)
a szökés pontos idejét, helyét és módját,
b)
a szökött személy ismert személyi adatait,
c)
a szökött személy külsejének és ruházatának leírását,
d)
a szökött személy várható magatartását,
e)
a szökött személy esetleges sérüléseit és
f)
azokat a további adatokat, amelyek az elfogást megkönnyítik.

24. §		
A fogdán kívüli őrzés és a kísérés végrehajtására a 20. § (1) bekezdésében meghatározott szerv pénzügyőre jelölhető ki.

10. Eljárás a Magyar Honvédség tényleges szolgálatot teljesítő tagjával és a rendvédelmi feladatokat
ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény hatálya alá tartozó
hivatásos állományú személlyel szemben
25. §

(1) A honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó tényleges szolgálatot teljesítő személlyel vagy a rendvédelmi
feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagjával szemben a pénzügyőr az érintett szerv és a rendfokozat
tekintélyének megóvásával intézkedik az elfogás és előállítás során.
(2) A honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó tényleges szolgálatot teljesítő személyt a legközelebbi
helyőrség-parancsnokságra kell előállítani. Ha az távolabb van, mint a rendőrség legközelebbi szerve, az előállítást
a rendőrség legközelebbi szervéhez kell foganatosítani, és erről értesíteni kell a helyőrségi ügyeletest.
(3) A rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagját a rendőrséghez kell előállítani, és az intézkedéssel
érintett személy szolgálati elöljáróját, munkaidőn kívül az annak jogkörében eljáró személyt értesíteni kell.
(4) A honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó tényleges szolgálatot teljesítő személyt is a rendőrséghez
kell előállítani, ha az arra okot adó cselekményt polgári személlyel közösen követte el.
(5) Ha a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó tényleges szolgálatot teljesítő személlyel vagy
a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja az elfogás és előállítás során lőfegyvert tart magánál,
a biztonsági intézkedések megtétele mellett fel kell szólítani lőfegyvere átadására.

11. Intézkedés magánlakásban és közterületnek nem minősülő egyéb helyen
26. §

(1) A birtokos távollétében magánlakásba, illetve a magánlakásnak és közterületnek nem minősülő egyéb helyre,
helyiségbe történő behatolás során törekedni kell arra, hogy a behatolás céljára alkalmazott módszer következtében
okozott kár az intézkedés céljával arányos legyen.
(2) A birtokos távollétében magánlakásba, illetve a magánlakásnak és közterületnek nem minősülő egyéb helyre,
helyiségbe történő behatolás során lehetőség szerint kép- és hangfelvételt kell készíteni.
(3) Ha a NAV tv. 36/E. §-án alapuló intézkedés keretében az intézkedéssel érintett személyt a magánlakásból, illetve
a magánlakásnak és közterületnek nem minősülő egyéb helyről, helyiségből úgy szállítják el, hogy ott más személy
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nem marad, gondoskodni kell a magánlakás, illetve a magánlakásnak és közterületnek nem minősülő egyéb
hely, helyiség biztonságos lezárásáról, vagy ennek hiányában az ott található vagyontárgyak más módon történő
biztonságba helyezéséről. A pénzügyőr az üresen maradó magánlakást, illetve magánlakásnak és közterületnek nem
minősülő egyéb helyet, helyiséget két hatósági tanú jelenlétében lepecsételi.
(4) Ha a (3) bekezdés szerinti esetben a vagyontárgyak biztonságba helyezése nem lehetséges vagy aránytalan költséggel
jár, gondoskodni kell a magánlakás, illetve a magánlakásnak és közterületnek nem minősülő egyéb hely, helyiség
őrzéséről mindaddig, amíg az biztonságosan le nem zárható.
(5) Ha a NAV tv. 36/E. §-án alapuló intézkedés keretében cselekvőképes nagykorú személy felügyelete nélkül a helyszínen
beteg, magatehetetlen személy vagy kiskorú marad hátra, a róluk történő gondoskodás érdekében a pénzügyőr
intézkedni köteles. Ha a helyszíni ellátásuk nem oldható meg, kórházba, intézetbe utalásukról kell gondoskodni,
illetve karitatív szervezetet is fel lehet kérni ellátásukra. A növények, haszon- és díszállatok gondozása érdekében
az állatvédelmi hatóságot, illetve a növényvédelmi hatóságot kell értesíteni.
27. §

(1) A NAV tv. 36/H. § (1) bekezdésére is figyelemmel a 26. § (3) és (4) bekezdése szerint kell eljárni akkor is, ha a pénzügyőr
a NAV tv. 36/E. §-a vagy a 36/G. §-a alapján a birtokos távollétében hatolt be a magánlakásba, illetve a magánlakásnak
és közterületnek nem minősülő egyéb helyre, helyiségbe. A NAV tv. 36/H. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatási
kötelezettség akkor is fennáll, ha a behatolást követően a magánlakás, illetve a magánlakásnak és közterületnek nem
minősülő egyéb hely, helyiség biztonságosan lezárható.
(2) Ha a pénzügyőr a NAV tv. 36/F. § (1) bekezdése szerinti esetben és célból székhelynek, illetve telephelynek is használt
magánlakásba kíván belépni, a magánlakásban való intézkedésre vonatkozó szabályok alapján kell eljárni.

12. Büntetőeljárással vagy szabálysértési eljárással összefüggő elővezetés
28. §

(1) A NAV által folytatott büntetőeljárásban foganatosított elővezetés során a NAV nyomozóhatósági feladatait ellátó
pénzügyőr, a NAV előtt folyamatban lévő szabálysértési eljárásban foganatosított elővezetés során a pénzügyőr jár el.
(2) Ha az elővezetés elrendelésére jogosult bíróság, ügyészség, nyomozó hatóság vagy szabálysértési eljárást folytató
hatóság az elővezetendő személy útba indulásának ellenőrzését rendelte el, a pénzügyőr az elővezetés végrehajtása
érdekében csak az útba indulást ellenőrzi.

29. §

(1) Az elővezetést elrendelő határozatot a pénzügyőr előzetes igazoltatás után ismerteti az elővezetendő személlyel, és
az ismertetést követően kézbesíti.
(2) A pénzügyőr lehetőséget ad arra, hogy az elővezetendő személy az évszaknak megfelelően felöltözzön, pénzét,
élelmét, fontos személyi használati tárgyait – a saját és mások testi épségét veszélyeztető eszközökön kívül – magához
vegye, a jelenlévő hozzátartozóitól elbúcsúzzon.
(3) El kell állni az elővezetéstől, ha azt a szabálysértési eljárásban kiszabott pénzbírság helyébe lépő elzárás végrehajtása
céljából rendelték el, és az elővezetendő személy hitelt érdemlően igazolja a pénzbírság kifizetését. El kell állni
az elővezetéstől akkor is, ha elővezetés közben az elővezetendő személy a szabálysértési eljárásban kiszabott
pénzbírságot megfizeti és ezt hitelt érdemlően igazolja.
(4) Ha a NAV hatáskörébe tartozó szándékos bűncselekmény esetén a pénzügyőrnek tudomására jut, hogy
az elővezetendő személy a honvédek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó tényleges szolgálatot teljesítő
személy vagy a rendvédelmi feladatokat ellátó szerv hivatásos állományú tagja, az elővezetést az elővezetendő
személy szolgálati elöljárójának értesítése mellett végrehajtja, vagy az elővezetendő személy szolgálati elöljáróját
az elővezetés foganatosítása érdekében megkeresi.
(5) Ha az elővezetés bármely okból nem hajtható végre, ezt a körülményt a pénzügyőr haladéktalanul jelenti szolgálati
elöljárójának, aki erről, valamint a végrehajtást akadályozó okról soron kívül tájékoztatja az elővezetés elrendelő
határozatot kiadó szervet.

13. Eljárás mentelmi joggal rendelkező vagy a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező
személlyel szemben
30. §

(1) Ha a pénzügyőr az igazoltatás során észleli, hogy az igazoltatott személy mentelmi joggal rendelkezik vagy
a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvez, rögzíti a tényállást, és a továbbiakban az igazoltatott személlyel
szemben a mentelmi jogra vagy a nemzetközi jogon alapuló mentességre vonatkozó adat felmerülése esetén
alkalmazandó jogszabályokban meghatározottak szerint jár el.
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(2) A mentelmi joggal rendelkező vagy a nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személy által elkövetett
bűncselekmény vagy a NAV hatáskörébe tartozó szabálysértés gyanúja esetén a pénzügyőr – az (1) bekezdésben
meghatározottakra figyelemmel, és a NAV tv. által meghatározott keretek között – foganatosítja a szükséges helyszíni
intézkedést, feljelentést tesz, és végzi a szükséges büntető- vagy szabálysértési eljárási cselekményeket.
(3) A nemzetközi jogon alapuló mentességet élvező személlyel szembeni, az (1) bekezdés szerinti intézkedésről –
a szolgálati út betartása mellett – a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztériumot soron kívül értesíteni
kell, és egyúttal adatszolgáltatást kell kérni a mentesség fennállásával kapcsolatban.

14. A helyszín biztosítása
31. §

(1) A NAV területi szervének vezetője legalább két főből álló – rendszeresített kényszerítő eszközökkel ellátott – pénzügyőr
járőrpárt köteles kiállítani a helyszínbiztosítás végrehajtása érdekében.
(2) A helyszínbiztosítást végző pénzügyőr
a)
elsősegélyben részesíti vagy részesítteti azokat, akik az esemény során megsérültek vagy más ok miatt
segítségre szorulnak, valamint sérülés esetén értesíti a mentőszolgálatot,
b)
a szándékos bűncselekmény elkövetésén tetten ért elkövetőt elfogja,
c)
rögzíti a tanúk adatait,
d)
eltávolítja az illetéktelen személyeket a helyszínről,
e)
a helyszínt körülhatárolja, eredeti állapotában megőrzi,
f)
megfigyeli és megállapítja, hogy megváltoztatták-e a helyszínt, ha igen, miben változtatták meg, ki és miért,
g)
azonnal jelenti a NAV hatáskörébe tartozó eseményt a szolgálati elöljárójának, a nem a NAV hatáskörébe
tartozó eseményt az esemény helye szerint illetékes NAV szervnél működő ügyeleti szolgálat ügyeletesének,
h)
feljegyzi, hogy a sérültet milyen rendszámú mentő gépkocsival, légi járművel, hova szállították el,
i)
nyomon üldözés lehetősége esetén az üldözést késedelem nélkül teljesíti, és
j)
jelentést tesz az eljárni jogosult hatóság, szerv helyszínre megérkező egysége vezetőjének.
(3) Ha a helyszínbiztosítást igénylő esemény nem tartozik a NAV hatáskörébe, a (2) bekezdés g) pontja szerinti jelentés
alapján a NAV érintett szervének haladéktalanul értesítenie kell az eljárni jogosult hatóságot, szervet. Ebben az esetben
a pénzügyőri helyszínbiztosítás az eljárni jogosult hatóság, szerv helyszínre érkezéséig tart.
(4) A helyszínről való bevonulása után a helyszínbiztosítást végző pénzügyőr írásban jelenti
a)
kinek a felhívására vagy utasítására, mikor érkezett a helyszínre,
b)
kiket talált a helyszínen,
c)
milyen nyomokat és anyagmaradványokat biztosított,
d)
milyen intézkedéseket tett, valamint
e)
megváltoztatták-e a helyszínt, ha igen, miben változtatták meg, ki és miért.
(5) Ha a helyszínbiztosítást igénylő esemény nem annak a NAV szervnek a hatáskörébe tartozik, amelynek állományába
a helyszínbiztosítást végző pénzügyőr tartozik, illetve nem a NAV hatáskörébe tartozik, a (4) bekezdés szerinti jelentés
egy példányát haladéktalanul továbbítani kell a NAV hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervéhez, illetve
a rendőrségnek.

32. §		
Közlekedési baleset esetén a pénzügyőr a helyszín megtekintése vagy a szemle lefolytatása érdekében haladéktalanul
értesíti az esemény helye szerint illetékes NAV szervnél működő ügyeleti szolgálatot, amely intézkedik a rendőrség
haladéktalan értesítéséről. A pénzügyőr a rendőrség megérkezéséig gondoskodik az elsődleges intézkedések
megtételéről, különös tekintettel az elsősegélynyújtásra, a helyszínbiztosításra, a tanúkutatásra, az adatgyűjtésre és
a kárelhárításra. A pénzügyőr a rendőrség kiérkezését követően segíti annak munkáját.

15. Egyéb intézkedés
33. §

(1) A NAV tv. 36/N. §-a szerinti vizeletminta-adáshoz állami egészségügyi intézmény erre feljogosított alkalmazottját
vagy orvosát, orvosi vizsgálathoz, illetve vérvételhez állami egészségügyi intézmény orvosát kell igénybe venni.
(2) Az ügyészi felhatalmazáson alapuló orvosi vizsgálat, illetve vérvétel érdekében szükség esetén testi kényszer
alkalmazható.
(3) Vizeletminta adásának megtagadása esetén kétszeri vérvételre kell intézkedni úgy, hogy a második vérvételre az első
vérvételt követő 30–45 perc között kerüljön sor.
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III. FEJEZET
KÉNYSZERÍTŐ ESZKÖZÖK
16. Általános szabályok
34. §

(1) A NAV tv. 38. § (5) bekezdésében foglalt felszólítást, valamint a kényszerítő eszköz alkalmazását jól hallható, közérthető
és határozott módon „a törvény nevében” szavak előrebocsátásával kell megtenni.
(2) Előzetes figyelmeztetés nélkül a kényszerítő eszköz csak akkor alkalmazható, ha a késedelem veszéllyel járna.

35. §

(1) A testi kényszert, bilincset, vegyi eszközt, sokkoló eszközt, pirotechnikai eszközt, rendőrbotot, illetve szolgálati kutyát
alkalmazó pénzügyőr – az ellenszegülés megtörését, illetve a támadás megakadályozását követően – haladéktalanul
köteles szóban jelentést tenni a szolgálati elöljárójának, illetve értesíteni a beosztása szerinti NAV szervnél működő
ügyeleti szolgálatot.
(2) A kísérés során, a kizárólag annak végrehajtása érdekében történő bilincsalkalmazás kivételével
a)
a kényszerítő eszközt alkalmazó pénzügyőr és
b)
az útzár alkalmazását elrendelő vezető
a helyszíni intézkedések után köteles írásos jelentést készíteni. Ha a kényszerítő eszköz alkalmazását személyi
szabadságot korlátozó intézkedés követi, a kényszerítő eszközt alkalmazó pénzügyőrnek a jelentést a személyi
szabadságot korlátozó intézkedésről szóló írásos jelentésben kell megtennie.
(3) A kényszerítő eszköz alkalmazásáról készített jelentésnek tartalmaznia kell
a)
a kényszerítő eszközt alkalmazó pénzügyőr hol, mikor, kivel szemben, mennyi ideig, milyen kényszerítő eszközt
használt és ennek mi volt az indoka,
b)
a kényszerítő eszközt alkalmazó pénzügyőr eleget tett-e a 34. §-ban és a NAV tv. 38. § (5) bekezdésében
meghatározott kötelezettségének, ha nem, ennek mi volt az oka,
c)
keletkezett-e sérülés és milyen fokú, illetve keletkezett-e dologban anyagi kár,
d)
mi történt a sérülttel, ellátására történt-e intézkedés, ha nem, ennek mi volt az oka,
e)
ha támadás miatt történt a kényszerítő eszköz alkalmazása, mi volt a támadásra használt eszköz,
f)
a tanúk természetes személyazonosító adatait és lakcímét, értesítési címét vagy egyéb elérhetőségét, valamint
g)
a kényszerítő eszköz alkalmazását lehetővé tevő törvényhelyre való hivatkozást.
(4) A kényszerítő eszköz alkalmazását követően – a kísérés során, a kizárólag annak végrehajtása érdekében történő
bilincsalkalmazás kivételével – a kényszerítő eszközt alkalmazó pénzügyőr szolgálati elöljárója haladéktalanul köteles
kivizsgálni a kényszerítő eszköz alkalmazásával összefüggő követelmények teljesülését.
(5) A kényszerítő eszközt alkalmazó pénzügyőr szolgálati elöljárója
a)
kényszerítő eszköz alkalmazásával okozott sérülés esetén – jegyzőkönyv felvétele mellett – meghallgatja azt,
akivel szemben a kényszerítő eszközt alkalmazták, valamint azt, aki az eseménynél jelen volt, és meghallgatása
a tényállás tisztázását elősegítheti, feltéve, hogy a meghallgatandó személy a meghallgatásához hozzájárult,
b)
ha a kényszerítő eszközt alkalmazó pénzügyőr jelentésében ellentmondásokat észlelt, tisztázza azokat,
c)
ha a kényszerítő eszköz alkalmazásával érintett személy, valamint az eseménynél jelen levő személy
a meghallgatását vagy a válaszadást megtagadja, a rendelkezésére álló adatok alapján vizsgálja ki a kényszerítő
eszköz alkalmazásának jogszerűségét.
(6) A kényszerítő eszközt alkalmazó pénzügyőr szolgálati elöljárója a megállapításait írásban rögzíti, amely során
állást foglal a szakszerűség, a szükségesség, a jogszerűség és az arányosság követelményének megtartásáról. Ha
megállapítása szerint a kényszerítő eszközök alkalmazására jogszabálysértő módon került sor, a kényszerítő eszközt
alkalmazó pénzügyőr ellen – ha annak jogszabályi feltételei fennállnak – a bekövetkezett eredménytől függően
kártérítési, fegyelmi, illetve büntetőeljárást kezdeményez.
(7) A NAV-nál rendszeresített kényszerítő eszközt a pénzügyőr szolgálaton kívül nem tarthatja magánál, kivéve, ha
a munkáltatói jogkör gyakorlója a pénzügyőr részére a szolgálati maroklőfegyver otthon tárolását előzetesen írásban
engedélyezte.
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17. Testi kényszer
36. §

(1) Testi kényszer akkor alkalmazható, ha a pénzügyőri erőfölény vagy az intézkedés alá vont személy állapota,
magatartása folytán az intézkedés eredményessége ezzel biztosítható.
(2) A testi kényszer során alkalmazható
a)
megfogás,
b)
leszorítás,
c)
intézkedés helyszínéről történő eltávolítás (elvezetés, elszállítás),
d)
más, a pénzügyőr által fizikai erőkifejtéssel alkalmazott, valamely cselekvésre vagy cselekvés abbahagyására
testi erővel történő kényszerítés,
e)
a NAV tv. 40. § (2) bekezdése szerinti önvédelmi fogás.
(3) A pénzügyőr a támadás céljára szolgáló eszköz használatának megakadályozása, valamint a támadás elhárítása
érdekében az ehhez szükséges erejű és irányultságú ütést vagy rúgást alkalmazhat.
(4) Nem minősül testi kényszernek, amikor a pénzügyőr – a jogszerű intézkedése során, a biztonságos intézkedés
végrehajtása érdekében – a felé kartávolságon belülre lépő, valamint a mozgásának folyamatosságát akadályozó
személyt csupán nyújtott kezével, minimális erőkifejtéssel magától távol tartja.

18. Bilincs alkalmazása
37. §

(1) A bilincs alkalmazása kizárólag a NAV tv. 41. § (1) bekezdésében meghatározott esetekben, a NAV tv.-ben és
az e rendeletben meghatározott követelmények teljesülése esetén, különösen azzal szemben lehet indokolt,
a)
aki erőszakos magatartást tanúsít, és ennek abbahagyására másként nem késztethető,
b)
aki az intézkedő pénzügyőrt, annak segítőjét, illetve az intézkedésben közreműködőt megtámadja,
c)
akinek az elfogására bűncselekmény elkövetésének megalapozott gyanúja miatt került sor, és szökése bilincs
alkalmazása nélkül nem akadályozható meg,
d)
akinek a jogszerű intézkedéssel szembeni ellenszegülése testi kényszerrel nem törhető meg,
e)
aki önkárosító magatartást tanúsít vagy ilyen magatartás tanúsításával fenyeget,
f)
akinek a kísérését rendelték el, illetve – az őrzés idejére – akit az előállító egységen vagy fogdán kívül őriznek,
vagy
g)
akit egyedül intézkedő pénzügyőr állít elő.
(2) A bilincselést az erre a célra rendszeresített eszközzel kell végrehajtani. Ennek hiányában vagy ezek meghibásodása,
megrongálódása esetén más, ilyen célra megfelelő eszköz – a vékony fém vagy műanyag huzal, illetve a jellegénél
fogva sérülést okozó eszköz kivételével – is alkalmazható.
(3) Nem alkalmazható
a)
járműben történő szállítás közben tárgyhoz történő bilincselés,
b)
a bilincs olyan módon való használata, amely indokolatlanul fájdalmat, sérülést okoz vagy jellegénél fogva
megalázó.
(4) A bilincselés módjai a következők:
a)
két vagy több ember kezének egymáshoz bilincselése,
b)
kezek előre, illetve hátrabilincselése,
c)
indokolt esetben lábak egymáshoz bilincselése,
d)
indokolt esetben tárgyhoz bilincselés.
(5) A bilincselés adott körülmények között leginkább célravezető módját az intézkedő pénzügyőr választja meg azzal,
hogy
a)
a kezek hátrabilincselése akkor célszerű, ha
aa)
a bilincs alkalmazására testi kényszer útján kerül sor, vagy alapos okkal tartani lehet támadástól,
illetve a szökéstől,
ab)
az intézkedéssel érintett személy szállítása, kísérése nem az arra a célra kialakított járműben történik,
és elfogásának körülményei alapján támadásától tartani lehet,
ac)
az intézkedéssel érintett személyt a pénzügyőr egyedül állítja elő,
kivéve, ha az intézkedésben érintett kezei az erre a célra kialakított övhöz vannak bilincselve;
b)
láb bilincselése, illetve a kéz- és lábbilincselés együttes alkalmazása akkor indokolt, ha az intézkedéssel érintett
személyről feltételezhető, hogy önmagában vagy másban kézbilincs alkalmazása esetén is kárt tud tenni;
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c)

tárgyhoz bilincselésnek – a (3) bekezdésben meghatározott korlátozás mellett – akkor van helye, ha
az intézkedéssel érintett személy önkárosításának, támadásának vagy szökésének megakadályozása,
ellenszegülésének megtörése, illetve az intézkedés eredményes befejezése más módon nem biztosítható.
(6) A pénzügyőr az intézkedéssel érintett személyt fekvő helyzetben, falnak vagy más tárgynak nyomva megbilincselheti,
ha azt az intézkedéssel érintett személy aktív ellenszegülése, támadása, erőszakos magatartása vagy ezek
kialakulásának megelőzése szükségessé teszi.
(7) A pénzügyőr saját magához mást nem bilincselhet.

19. Vegyi eszköz, sokkoló eszköz, rendőrbot, illetve más eszköz alkalmazása
38. §

(1) A pénzügyőr a rendszeresített vegyi eszközt, sokkoló eszközt, rendőrbotot, illetve más eszközt akkor jogosult
a NAV tv. 42. § (1) bekezdése szerinti esetben használni, ha a szolgálati feladat ellátását akadályozó aktív ellenszegülés
megtörésére, illetve a támadás vagy a támadás közvetlen veszélyének elhárítására a testi kényszer nem elegendő, és
a súlyosabb kényszerítő eszköz alkalmazása elkerülésének ez az egyedüli módja.
(2) A rendőrbottal egy tekintet alá esik minden más alkalmi eszköz, amelynek hatása – a rendőrbot hiánya esetén –
a rendszeresített rendőrbotéval azonos.
(3) A pénzügyőr az intézkedés megkezdésekor a vegyi eszközt, sokkoló eszközt készenlétbe helyezi, a rendőrbotot kézbe
fogja és felkészül a támadás elhárítására, az aktív ellenszegülés megtörésére.
(4) A sokkoló eszköz, a rendőrbot vagy a vele egy tekintet alá eső bármely más eszköz használata elsősorban a támadó
végtagokra irányulhat.

20. Szolgálati kutya alkalmazása
39. §

(1) Kényszerítő eszközként kizárólag a NAV által rendszeresített és szolgálati feladatok ellátására kiképzett, egészséges,
ápolt és jó erőnlétű kutya alkalmazható.
(2) A pénzügyőr a szolgálati feladata ellátása közben a szolgálati kutyát nyilvános helyre is beviheti.
(3) Szolgálati kutyát csak olyan szolgálati feladat végrehajtására lehet alkalmazni, amelyre kiképezték, és amelyre
minősítése alapján alkalmas.
(4) Szolgálati kutya szolgálatba csak kutyavezetővel együtt vezényelhető.

21. Útzár telepítése, megállásra kényszerítés
40. §

(1) Az útzár – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel – ellenőrző-átengedő pont működtetésével telepíthető.
(2) Az (1) bekezdés szerint telepített útzárat – a forgalomkorlátozáshoz szükséges jelzéseken túl – megkülönböztető
fényjelzést működtető jármű vagy villogó sárga fényt adó berendezés elhelyezésével is meg kell jelölni.
(3) Az út szolgálati járművel történő eltorlaszolása – a szolgálati jármű megkülönböztető jelzésének folyamatos
működtetése mellett – sürgős esetben az útzár telepítésének elrendelésére jogosult engedélyével hajtható végre.
(4) Ha az útzár telepítése határátkelőhelyen történik, arról a rendőrség illetékes határrendészeti kirendeltségét
tájékoztatni kell. Ha az útzár telepítése nem határátkelőhelyen történik, arról az útzár telepítésének helye szerint
illetékes tevékenységirányítási központot kell tájékoztatni.
(5) Az útzár telepítésének elrendelésére, illetve a (3) bekezdés szerinti engedély megadására jogosult
a)
országos illetékességgel
aa)
a NAV vezetője,
ab)
a bűnüldözési és nyomozóhatósági tevékenységért felelős szakmai helyettes,
ac)
a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója és helyettese, valamint
b)
illetékességi területén a NAV bűnügyi igazgatósága igazgatója és helyettese.
(6) Az útzárat a NAV erre kiképzett szerve telepítheti a közlekedés biztonságának figyelembevételével, annak biztosításával.
Ha az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja vagy az (5) bekezdés b) pontja szerinti elrendelő szervnél az útzár telepítés
feltételei nem állnak fenn, az (5) bekezdés a) pont ac) alpontja vagy az (5) bekezdés b) pontja szerinti vezető az útzár
telepítésének végrehajtása érdekében megkeresheti az illetékes adó- és vámigazgatóságot.
(7) Ha az útzár telepítésének elrendelésére jogosult döntésének meghozatala indokolatlan késedelemmel járna, az útzár
telepítésének elrendelésére, illetve a (3) bekezdés szerinti engedély megadására az esemény helye szerint illetékes
NAV szervnél működő ügyeleti szolgálat vezetője is jogosult.
(8) Az útzár a közlekedés biztonságát, valamint – az útzárat működtető utasításait figyelmen kívül hagyó személyek és
az általuk használt járművek kivételével – más személyt, illetve gépjárművet nem veszélyeztethet.
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(9) Ellenőrző-átengedő pont felállítása legalább három szolgálati gépjármű, valamint gépjárművenként 2 fős pénzügyőr
járőrpár biztosításával rendelhető el.
(10) A NAV nyomozóhatósági hatáskörébe tartozó bűncselekmény menekülő elkövetőjének elfogása érdekében,
ha az útzár közúti jelzésének kihelyezésével járó késedelem az intézkedés eredményességét veszélyeztetné,
a forgalomkorlátozásra vonatkozó jelzés kihelyezésének hiányában is elrendelhető az útzár alkalmazása. Ebben
az esetben a közúti közlekedés résztvevőinek figyelmét a szolgálati gépjármű megkülönböztető fényjelzésének
folyamatos működtetésével kell felhívni az útzárra.
41. §

(1) Útzárként elsősorban rendszeresített műszaki, technikai eszköz telepíthető, az annak alkalmazására vonatkozó
szabályok szerint.
(2) A 40. § (3) bekezdése szerinti sürgős esetben az útzár telepítésének elrendelésére jogosult vezető engedélyével az út
eltorlaszolása szolgálati gépjárművel is lehetséges. A szolgálati gépjármű torlaszként való felhasználása esetében
a szolgálati gépjárműben senki sem tartózkodhat, a NAV tulajdonát képező – a szolgálati gépjárműben található –
ingó vagyontárgyak és a hivatalos iratok biztonságba helyezéséről gondoskodni kell.

42. §

(1) Autópályán és autóúton útzár telepítését a 40. § (5) bekezdés a) pontjában meghatározott vezetők kérhetik.
(2) A kérelemnek tartalmaznia kell az útzár telepítésének pontos helyét, időpontját, időtartamát, az útzár technikai
megvalósításának módjára tett javaslatot, a bűncselekmény elkövetésével megalapozottan gyanúsítható személy
vagy személyek, illetve a NAV nyomozóhatósági hatáskörébe tartozó bűncselekmény elkövetőjének vagy elkövetőinek
nevét, személyazonosító adatait, valamint a feltételezett vagy elkövetett bűncselekmény meghatározását. Ha ismert,
akkor az elfogni tervezett gépjármű azonosító adatait is fel kell tüntetni a kérelemben.
(3) A kérelemben kifejezetten kérni kell a rendőrség közreműködését az útzár működtetésére vonatkozóan.
(4) A kérelemben meg kell nevezni a kapcsolattartó személyt, valamint meg kell határozni az ellenőrző-átengedő ponton
szolgálatot teljesítő pénzügyőrök létszámát.
(5) Az autópályára és autóútra telepítendő útzár iránti kérelmet – sürgős esetek kivételével – legalább 36 órával az útzár
telepítésének tervezett időpontja előtt kell megküldeni a rendőrség útzár telepítése helye szerint illetékes szerve
számára.

43. §

(1) A NAV tv. 44. § (4) bekezdésében meghatározott megállásra kényszerítéshez a pénzügyőr szolgálati járművet,
gépjármű elfogó hálót, illetve egyéb rendszeresített technikai eszközt is felhasználhat.
(2) A megállásra kényszeríteni kívánt gépjármű érkezésének várható időpontjában el kell terelni a szembejövő jármű- és
személyforgalmat, illetve biztonsági sávot kell kialakítani, felkészülve az útzáron áthaladó gépkocsi irányíthatatlanná
válására. A szembejövő forgalmat fokozott biztonsági intézkedések mellett, szakaszosan át lehet engedni.
(3) A szolgálati gépjárművel végzett megállásra kényszerítés olyan vezetéstechnikai művelet, amely során a – megfelelő
képzettséggel rendelkező – pénzügyőr a szolgálati gépjárművet felhasználva a megállásra kényszeríteni kívánt
gépjármű továbbhaladását megakadályozza.
(4) A (2) bekezdésben meghatározott feladatot – lehetőség szerint – legalább három gépjárművel kell végrehajtani.
(5) A menekülő követése során a szolgálati gépjármű megkülönböztető jelzését minden esetben használni kell.
A menekülő követése az általa elkövetett bűncselekmény súlyával arányosan, az adott forgalmi helyzet és útviszonyok
függvényében, a személy- és vagyonbiztonság szem előtt tartásával a közúti közlekedés szabályairól szóló rendeletben
meghatározott rendelkezések szerint is végrehajtható.
(6) Az intézkedésről készített jelentésben a követés, illetve a megállásra kényszerítés körülményeit részletesen ki kell
fejteni.

22. Lőfegyverhasználat és lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés
44. §		
A lőfegyverhasználati jog gyakorlása független attól, hogy a pénzügyőr egyenruhát vagy polgári öltözetet visel.
45. §

(1) A NAV tv. 48. § (1) bekezdés a) pontja szerinti felhívást érthetően, hangosan, határozottan kell megtenni annak
közlésével, hogy a pénzügyőr szolgálatban jár el. A polgári öltözetet viselő pénzügyőr a felhívás alkalmával azt is
közli, hogy a NAV tagjaként intézkedik.
(2) A NAV tv. 48. § (1) bekezdés c) pontja szerinti figyelmeztetést a lőfegyver tüzelésre kész helyzetbe tételével kell
megtenni.
(3) A NAV tv. 48. § (1) bekezdés d) pontja szerinti figyelmeztető lövést függőleges irányba, a légtérbe kell leadni. Ha ez nem
biztonságos, a figyelmeztető lövés irányát – számolva a lövedék becsapódást esetlegesen követő irányváltásával is –
a NAV tv. 48. § (3) bekezdésében foglalt követelmény figyelembevételével kell megválasztani.
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(4) A lövést lehetőleg lábra, illetve a fegyvert tartó kézre kell irányozni.
(5) Ha a NAV tv. csak a közvetlen fenyegetés vagy támadás elhárítása céljából teszi lehetővé a lőfegyverhasználatot, és
a közvetlen fenyegetés vagy támadás bármely oknál fogva megszűnt, a lőfegyverhasználati jogosultság is azonnal
megszűnik.
46. §

(1) Ha a támadás közvetett – a támadó ahhoz tárgyat vagy állatot alkalmaz –, és a lőfegyverhasználat célja azzal elérhető,
a támadáshoz alkalmazott tárgyra vagy állatra kell a lövést leadni. A pénzügyőr az őt vagy segítőjét járművel elütni
szándékozó támadó járművének kerekeire, az emberre uszított kutya támadása esetén az állatra leadott lövéssel
hárítja el a veszélyt.
(2) Mások személyét közvetlenül veszélyeztető megvadult állatra a pénzügyőr akkor lőhet, ha a veszély elhárítására
az adott körülmények között más lehetőség nincs.
(3) Szolgálati feladata teljesítésének érdekében a pénzügyőr a testi épségét közvetlenül veszélyeztető állatot lelőheti.

47. §

(1) Személyre szándékosan leadott lövés akkor is lőfegyverhasználatnak minősül, ha az nem okozott sérülést.
(2) Ha a tárgyra vagy állatra irányuló, valamint a figyelmeztető és a nem szándékosan leadott lövés (a továbbiakban
együtt: lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés) személyi sérülést vagy halált okozott, – az 51. § (3) bekezdésében
meghatározott eltéréssel – e rendeletnek a lőfegyverhasználatra vonatkozó rendelkezései az irányadók.

48. §

(1) A lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövésről a pénzügyőr – a helyszín biztosítása mellett – a szolgálati elöljárójának
szóban haladéktalanul köteles jelentést tenni. A pénzügyőr a NAV tv. 50. § (1) bekezdése szerinti jelentéstételi
kötelezettségét szóban teljesíti.
(2) Személyi sérülés vagy halál esetén haladéktalanul értesíteni kell a rendőrséget.
(3) A sérült elsősegélyben történő részesítését megelőzően vagy azzal egyidejűleg meg kell tenni a szükséges
intézkedéseket az esetleges újabb támadás megelőzésére, elsősegélyben részesítést követően a sérült őrzésére,
valamint a helyszín biztosítására a szolgálati elöljáró és a további intézkedésre jogosult rendőri szerv megérkezéséig.
A rendőrség megérkezését követően a továbbiakban a rendőrség utasításai szerint kell eljárni azzal, hogy a szolgálati
elöljáró a rendőrség által lefolytatott helyszíni szemlén megfigyelőként részt vesz, és egy példány megilleti a helyszíni
szemléről felvett – általa is aláírt – jegyzőkönyvből.
(4) Ha a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés, illetve a lőfegyverhasználat nem járt személyi sérüléssel vagy
halállal, a szolgálati elöljáró intézkedik a helyszínbejárás lefolytatásáról.

49. §

(1) A lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövésről, illetve a lőfegyverhasználatról a pénzügyőr a szolgálati helyére
történő bevonulása után azonnal köteles írásban jelentést tenni a szolgálati elöljárójának.
(2) Lőfegyverhasználat esetén a pénzügyőr jelentése tartalmazza
a)
mikor, hol, kivel szemben, milyen lőfegyvert használt, hány lövést adott le, a leadott lövést hová irányította,
a lőfegyver típusát és gyári számát,
b)
a lőfegyverhasználat okát,
c)
a megelőző intézkedéseket, felszólításokat, figyelmeztetéseket vagy azok mellőzésének okait, illetve a lövést
követően tett intézkedéseket,
d)
milyen sérülés történt, sor került-e elsősegélynyújtásra, orvosi ellátásra, ha nem, ennek mi volt az oka, hol
tartózkodik a sérült,
e)
milyen kárt okozott a lövés, ki a károsult, a pénzügyőr, valamint a károsult mit tett a kár enyhítésére,
f)
a helyszínre, a tanúkra, a tárgyi eszközökre és az egyéb körülményekre vonatkozó adatokat és
g)
a lőfegyverhasználatra feljogosító törvényhelyre történő hivatkozást.
(3) Lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés esetén a pénzügyőr jelentése tartalmazza
a)
mikor, hol, milyen célból, milyen lőfegyvert használt, hány lövést adott le, a lőfegyver típusát és gyári számát,
b)
a lövést kiváltó körülményeket, figyelmeztető lövésnél az alkalmazott megelőző intézkedéseket, felszólításokat,
figyelmeztetéseket vagy azok mellőzésének okait,
c)
a lövés irányát és következményét,
d)
ha a lövés személyi sérülést vagy kárt okozott, annak leírását, ezen belül
da)
milyen sérülés történt, sor került-e elsősegélynyújtásra, orvosi ellátásra, ha nem, ennek mi volt az oka,
hol tartózkodik a sérült,
db)
milyen kárt okozott a lövés, ki a károsult, a pénzügyőr, valamint a károsult mit tett a kár enyhítésére,
e)
a lövést követően tett intézkedéseket és
f)
a helyszínre, a tanúkra és az egyéb körülményekre vonatkozó adatokat.
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50. §		
A szolgálati elöljáró a tudomására jutást követően azonnal szóban, a lőfegyvert használó pénzügyőr írásbeli
jelentésének vétele után pedig azonnal írásban köteles jelentést tenni a szolgálati út betartásával az adott NAV szerv
vezetőjének és rajta keresztül a felettes szerv vezetőjének, továbbá a rendkívüli esemény vonatkozásában jelentéstételt
meghatározó belső rendelkezéseknek megfelelően.
51. §

(1) A NAV tv. 50. § (2) bekezdése alapján annak a NAV szervnek a vezetője, akadályoztatása esetén a helyettese, amelynek
állományába a lőfegyvert használó pénzügyőr tartozik, köteles öt munkanapon belül kivizsgálni a lőfegyverhasználat,
illetve a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés körülményeit, a lőfegyver tűzkész állapotba helyezésének és
a lövés leadásának jogszerűségét, szakszerűségét. Különösen indokolt esetben a határidőt a felettes szerv vezetője,
illetve a NAV vezetője öt munkanappal meghosszabbíthatja.
(2) A vizsgálat részét képezi a 49. § és az 50. § szerinti jelentés, továbbá ha a lőfegyvert használó pénzügyőr nem a saját
elhatározásából használta a lőfegyvert, írásbeli jelentést kell kérni a lőfegyverhasználatra utasítást adó szolgálati
elöljárótól. Írásbeli jelentést kell kérni attól a pénzügyőrtől is, akinek hitelt érdemlő tudomása van az eseményről.
Nem vehet részt a vizsgálatban, akinek jelentésírási kötelezettsége van.
(3) Ha az (1) bekezdés szerinti vizsgálat lefolytatására hatáskörrel rendelkező vezetőnek, akadályoztatása esetén
a helyettesének jelentésírási kötelezettsége van, vagy velük szemben egyéb kizáró ok áll fenn, a vizsgálatot a felettes
szerv állományába tartozó, a felettes szerv vezetője által kijelölt vezető folytatja le.
(4) Az (1) bekezdéstől és a (3) bekezdéstől eltérően, ha a NAV Központi Irányítás állományába tartozik a lőfegyvert
használó pénzügyőr, a NAV vezetője által erre kijelölt vezetőnek kell a vizsgálatot lefolytatnia.
(5) A vizsgálat során a helyszíni szemle és a pénzügyőri jelentés adatainak figyelembevételével, a meghallgatáson történő
megjelenésre való felkérés után meg kell hallgatni az érdekelteket, különösen az intézkedés által érintettet, a sérültet
és azt, akinek a lőfegyverhasználat, illetve a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés kárt okozott.
(6) A vizsgálatot lezáró jelentés tartalmazza
a)
a lőfegyverhasználat jogszerűsége és szakszerűsége minősítésére vonatkozó megállapítást,
b)
a lőfegyverhasználat jogellenessége vagy szakszerűtlensége megállapítása esetén a felelősségre vonási eljárás
megindítására vonatkozó döntést,
c)
a sérüléseket, valamint
d)
az okozott kárt.
(7) Ha a lőfegyverhasználat, illetve a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövés személyi sérüléssel vagy halállal járt,
a vizsgálat teljes anyagát – hiteles másolat megtartása mellett – haladéktalanul meg kell küldeni a rendőrség vizsgálat
lefolytatására hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervének.
(8) Ha a lőfegyverhasználattal, illetve a lőfegyverhasználatnak nem minősülő lövéssel kapcsolatban a vizsgálatot
lefolytató vezető bűncselekmény megalapozott gyanúját állapítja meg, feljelentést tesz az ügyészségnél, amiről
a rendőrség (7) bekezdés szerinti szervét is tájékoztatja, fegyelmi vétség gyanúja esetén intézkedik a fegyelmi eljárás
lefolytatása iránt.

IV. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
52. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.
53. §		
Hatályát veszti
a)
a kényszerítő eszközök alkalmazásának részletes eljárási szabályairól szóló 31/2004. (VI. 19.) PM rendelet,
valamint
b)
az elfogott, előállított, őrizetbe vett és fogva tartott személyek őrzésének, kísérésének részletes eljárási
szabályairól szóló 11/2009. (IV. 29.) PM rendelet.
		
		

Varga Mihály s. k.,
pénzügyminiszter
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A Kormány 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról
A Kormány a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában és a Magyar Export-Import Bank
Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény 26. § (1) bekezdés
a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2., 5., 6. alcím, valamint az 1. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés b) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 3., 4. és 8. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 7. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. alcím tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 2., 5. és 6. alcím tekintetében a Magyar Nemzeti Bank előzetes véleményének kikérésével,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
192/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A biztosítók éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 192/2000. (XI. 24.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: Biztkr.) a 16/A. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

„A biztosító tevékenységi engedélyének felfüggesztése, illetve visszavonása
16/B. § (1) Abban az esetben, ha a biztosító tevékenységi engedélyét felfüggesztették, könyvvezetési és beszámoló
készítési kötelezettségét továbbra is e rendelet szerint teljesíti.
(2) Abban az esetben, ha a biztosító tevékenységi engedélyét visszavonták, a biztosítási állomány teljes átruházásáig
könyvvezetési és beszámoló készítési kötelezettségét továbbra is e rendelet szerint teljesíti.
(3) Ha a biztosító végelszámolására vagy felszámolására kerül sor, a biztosítási állomány teljes átruházásáig vagy
egyéb más módon történő megszűnéséig a végelszámolás, illetve a felszámolás számviteli feladatairól szóló
kormányrendelet előírásait e rendelet előírásainak figyelembevételével köteles alkalmazni.”
2. §		
A Biztkr.
a)
2. § (6) bekezdés a) pontjában az „a mérleg szerinti” szövegrész helyébe az „az adózott” szöveg,
b)
12. § (9) bekezdésében a „(4) bekezdését” szövegrész helyébe a „(4) és (5) bekezdését” szöveg
lép.

2. A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 215/2000. (XII. 11.) Korm. rendelet módosítása
3. §		
A befektetési alapok éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 215/2000.
(XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Alapkr.) 4. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól
szóló 222/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A magánnyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 222/2000.
(XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mnykr.) 45. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A pénztár a 3. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a „41. Pénzeszköz változás”, a „41.1. Készpénz
állomány változása (forint- és valutapénztár)”, valamint a „41.2. Számlapénz (pénztári elszámolási számla, éven belüli
lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állomány változása” sort saját döntése alapján
továbbtagolhatja a Tv. 7. számú melléklet „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím 21. pont f ) alpontja szerinti
megbontásban.”
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5. §		
Az Mnykr.
a)
34. § (1) bekezdés j) pontjában és (3) bekezdés f ) pontjában a „vagyontárgyak” szövegrész helyébe
a „vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok” szöveg,
b)
34. § (3) bekezdés d) pontjában a „bekezdésének d)–e) pontja szerint elszámolt működési célú immateriális
javak, tárgyi eszközök,” szövegrész helyébe a „bekezdés e) pontja szerint elszámolt” szöveg
lép.

4. Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet módosítása
6. §		
Az önkéntes nyugdíjpénztárak beszámolókészítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
223/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Önykr.) 45. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A pénztár az 5. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a „40. Pénzeszközváltozás”,
a „40.1. Készpénzállomány változása (forint- és valutapénztár)”, valamint a „40.2. Számlapénz (pénztári elszámolási
számla, éven belüli lejáratú forint és deviza betétszámlák, egyéb elkülönített betétszámlák) állományváltozása” sort
saját döntése alapján továbbtagolhatja a Tv. 7. számú melléklet „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím
21. pont f ) alpontja szerinti megbontásban.”
7. §		
Az Önykr. 34. § (1) bekezdés i) pontjában és (3) bekezdés e) pontjában a „vagyontárgyak” szövegrész helyébe
a „vagyontárgyak, vagyoni értékű jogok” szöveg lép.
8. §		
Hatályát veszti az Önykr.
a)
34. § (3) bekezdés c) pontjában a „működési célú immateriális javak, tárgyi eszközök” szövegrész, valamint
b)
44. § (25) bekezdésében az „a 12. számú melléklet szerinti jogcímeknek megfelelő bontásban,” szövegrész,
valamint az „a 13. számú melléklet szerinti jogcímeknek megfelelő bontásban” szövegrész.

5. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosítása
9. §		
A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hitkr.) 25. §-a a következő 16a. ponttal
egészül ki:
(A kiegészítő mellékletnek a Tv. előírásain túlmenően tartalmaznia kell:)
„16a. A pénzügyi intézmény saját döntése alapján a 3. számú melléklet szerinti cash-flow kimutatásban a készpénz
állományváltozása, valamint a számlapénz állományváltozása sorok továbbtagolását a Tv. szerinti 7. számú melléklet
„A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím 21. pont f ) alpontja szerinti megbontásban;”
10. §		
Hatályát veszti a Hitkr.
a)
3. § (4) bekezdésében az „ , azzal, hogy a hitelintézet esetében nem kell alkalmazni a Tv. 14. §-ának
(9)–(10) bekezdését” szövegrész,
b)
8. § (1) bekezdésében az „és (6)” szövegrész, valamint
c)
9/B. § (15) bekezdésében a „Tv. 59/B. § (14) bekezdése szerint a” szövegrész.

6. A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
11. §		
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fnykr.) 26. §-a a következő c) ponttal egészül
ki:
(E rendelet a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:)
„c) a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló, 2016. december 14-i
(EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelv.”
12. §		
Az Fnykr. 21. § 11. pontjában a „18., illetve a 23. sorába” szövegrész helyébe a „20., illetve 24. sorába” szöveg lép.
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7. Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló
készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló
327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
13. §		
Az egyes pénz- és tőkepiaci szolgáltatásokat is végző egyéb vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 327/2009. (XII. 29.) Korm. rendelet 11. § (10) bekezdés nyitó szövegrészében
a „Bkr. 13-16. §-ának” szövegrész helyébe a „Bkr. 13. §-ának” szöveg lép.

8. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eszkr.) 34. §-a a következő (3) bekezdéssel
egészül ki:
„(3) A társasházakról szóló 2003. évi CXXXIII. törvény szerinti költségvetési javaslatban szereplő, a közös költséghez
való hozzájárulás kapott (járó) összegét a társasház bevételként számolja el. Az így kimutatott közös költség bevételt
módosítani kell, amennyiben a közgyűlés a társasház éves költségvetésének és elszámolásának elfogadásakor
a tárgyévi közös költség összegét módosítja.”
15. §		
Az Eszkr. a következő 59. §-sal egészül ki:
„59. § (1) A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 22. § (1) bekezdését,
31. § (2) bekezdését, valamint 34. § (1) és (3) bekezdését először a 2019. évben induló üzleti évről készített beszámolóra
kell alkalmazni.
(2) A Módr.-rel megállapított 22. § (1) bekezdését, 31. § (2) bekezdését, valamint 34. § (1) és (3) bekezdését a 2018. évben
induló üzleti évről készített beszámolóra is alkalmazni lehet.”
16. §		
Az Eszkr.
a)
22. § (1) bekezdésében a „mellett az Ectv. szerinti” szövegrész helyébe a „mellett – az Ectv. vonatkozó előírásai
figyelembevételével – a Tv. szerinti” szöveg,
b)
31. § (2) bekezdésében, 34. § (1) bekezdésében a „beruházási (építési), felújítási, fenntartási” szövegrész helyébe
az „építési, fenntartási (üzemeltetés, karbantartás, felújítás)” szöveg
lép.

9. A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása
17. §		
Nem lép hatályba a számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek
módosításáról szóló 445/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 19. § (3) és (4) bekezdése, 25. § 3. pontja, valamint 38. §
(3) bekezdése.

10. Záró rendelkezések
18. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1–16. §, a 19. § és az 1. melléklet 2019. január 1-jén lép hatályba.

11. Az Európai Unió jogának való megfelelés
19. §		
E rendelet 6. alcíme a foglalkoztatói nyugellátást szolgáltató intézmények tevékenységéről és felügyeletéről szóló,
2016. december 14-i (EU) 2016/2341 európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 309/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az Alapkr. 4. számú mellékletében az „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím a következő 13. ponttal egészül
ki:
(A cash-flow kimutatásban a befektetési alap – választásának függvényében – a tervezett és a tényadatokat, illetve az előző
évi és a tárgyévi adatokat köteles feltüntetni. A befektetési alap – ingatlan- vagy értékpapír befektetési alap jellegétől
függően – értelemszerűen azokat a sorokat tölti ki, amelyek adatokkal bírnak.)
„13. A befektetési alap a „IV. Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±” sort saját döntése alapján továbbtagolhatja
a Tv. 7. számú melléklet „A Cash-flow kimutatás sorainak tartalma” alcím 21. pont f ) alpontja szerinti megbontásban.”
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A Kormány 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és egyes
kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról
A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15a. és 15b. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2–10. § tekintetében a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 45. § (1) bekezdés a) és b) pontjában
kapott felhatalmazása alapján,
a 11. §, a 30. § (1) bekezdés 1–3. pontja, az 1., a 3. és a 4. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (1) bekezdés 4. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 12. § és a 31. § 1–3. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 1. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 13. §, a 14. §, a 30. § (2) bekezdése, a 31. § 5. pontja és a 2. melléklet tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (1) bekezdés 9. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 15. §, a 29. § és a 31. § 6. és 7. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
11. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 16. §, a 31. § 8. pontja, a 32. § (1) bekezdés 2. és 4. pontja és (2) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló
2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 35. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 17–19. §, a 30. § (1) bekezdés 4. pontja, a 31. § 9–12. pontja, a 32. § (2) bekezdés 2. pontja és az 5. melléklet tekintetében
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 15. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 20. §, a 21. §, a 31. § 13–15. és 17. pontja és a 32. § (1) bekezdés 3. pontja és (2) bekezdés 5. pontja tekintetében az államháztartásról
szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 22. §, a 29. § és a 31. § 21–26. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés
23. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 23–27. §, a 31. § 27–44. pontja és a 32. § (2) bekezdés 6. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
109. § (1) bekezdés 39. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 28. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 31. § 4. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 31. § 18–20. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 38. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 32. § (1) bekezdés 1. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 5. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a 31. § 16. pontja, a 32. § (2) bekezdés 3. és 4. pontja tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. §
(1) bekezdés 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 33. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 34–36. §, a 40. § és a 6. melléklet tekintetében a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 178. § (1) bekezdés a) és c) pontjában és
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 33. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 38. § és a 39. § tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (2) bekezdés a) pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai
Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló
4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
Hatályát veszti a 2007–2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális
Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet
7. § (2) bekezdés i) pontja.
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2. Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló
353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása
2. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltatásban – az ügylet rövid szöveges indokolása mellett – meg kell
jelölni
a) a fejlesztési célt,
b) az ügylet egybeszámított értékét, amely során az egyazon fejlesztési cél megvalósításához kapcsolódó adósságot
keletkeztető ügyletek értékét egybe kell számítani, valamint
c) az ügylet típusát, futamidejét, devizanemét, az adósságállomány keletkezésének ütemezését és az ügyletből eredő
évenkénti fizetési kötelezettséget, amelybe nem számítandó bele az európai uniós vagy más nemzetközi szervezettől
az önkormányzat által elnyert támogatás előfinanszírozásának biztosítására szolgáló adósságot keletkeztető ügylet
összege.”
3. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Az Igazgatóság megvizsgálja, hogy valamennyi adat megfelelően és hiánytalanul rögzítésre került-e
az adatszolgáltatásban.
(2) Ha szükséges, az Igazgatóság legfeljebb 5 munkanapos határidő kitűzésével hiánypótlásra hívja fel
az önkormányzatot. Ha az önkormányzat a hiánypótlást nem vagy nem határidőben teljesíti, az Igazgatóság
az adatszolgáltatást nem fogadja el.
(3) Az Igazgatóság a hiánytalan adatszolgáltatást az arra vonatkozó véleményével együtt legkésőbb március 31-éig
elektronikus úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek és az államháztartásért felelős
miniszternek (a továbbiakban együtt: miniszterek).
(4) Az adatszolgáltatásokban szereplő ügyletekről, azok céljáról és várható értékéről a miniszterek számára tájékoztatás
készül.”
4. §

(1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A kérelmet a kincstár által üzemeltetett elektronikus rendszeren keresztül kell benyújtani. A kérelem benyújtására
a tárgyév november 10-éig van lehetőség. Rendkívüli esetben, az önkormányzat külön indokolásának elfogadása
után a miniszterek november 30-áig engedélyezhetik kérelem benyújtását.”
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 5. § (2a) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:
(A kérelemben szerepeltetni kell)
„i) a tárgyévben és a tárgyévet megelőző években keletkezett ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket.”

5. §

(1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és azok mellékleteit, valamint a fizetési kötelezettségek és a saját
bevételek egymáshoz viszonyított arányát megvizsgálja és összeveti a rendelkezésre álló adatokkal. Ennek keretében
ellenőrzi, hogy
a) valamennyi mellékletet benyújtottak-e,
b) az önkormányzatnak az ügyleteiből származó tárgyévi összes fizetési kötelezettsége az ügylet futamidejének
végéig egyik évben sem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,
c) az önkormányzat eleget tett-e a Gst. 10. § (2) bekezdése szerinti adómegállapítási követelménynek,
d) az önkormányzat a költségvetési rendeletében, határozatában foglalt adatokat szerepelteti-e a kérelmében és
annak mellékleteiben, és
e) a fejlesztés és az ügylet adatai megegyeznek-e a 3. § szerinti adatszolgáltatásában foglaltakkal.”
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:
„(2) Az Igazgatóság a rendelkezésére álló adatok alapján a kérelem benyújtását követő nyolc napon belül véleményezi,
hogy
a) a fejlesztés eredményeként létrejövő tárgyi eszköz folyamatos működtetéséhez szükséges források rendelkezésre
állnak-e,
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b) az önkormányzat által szerepeltetett tárgyévi és tárgyévet követő saját bevételek összege az előző évek
tényadatainak figyelembevételével reális-e, és
c) kezesség-, illetve garanciavállalásra irányuló ügylet esetén a kezesség, illetve garanciabeváltásra várhatóan sor
fog-e kerülni az adósnak a kérelemhez mellékelt pénzügyi adatai ismeretében.”
(3) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak
mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti
hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.”
6. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint az önkormányzat
kérelméről és annak mellékleteiről kialakított véleményét az Igazgatóság véleményével együtt a kérelem 6. §
(4) bekezdése szerinti kézhezvételét vagy a (2) bekezdés szerinti hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton
továbbítja a minisztereknek.”
7. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 11/B. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Igazgatóság az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint a hiánytalan kérelemről és annak
mellékleteiről a (2) bekezdés szerint kialakított véleményét a kérelem benyújtását vagy a (3) bekezdés szerinti
hiánypótlást követő 8 napon belül elektronikus úton továbbítja a fővárosi és megyei kormányhivatalnak.”
8. §

(1) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 11/C. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal a kérelem és mellékletei 11/B. § (4) bekezdése szerinti kézhezvételét követően
nyolc napon belül megvizsgálja, hogy a kérelem és azok mellékletei megfelelnek-e a jogszabályokban előírtaknak.”
(2) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet 11/C. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A fővárosi és megyei kormányhivatal az önkormányzat kérelmét és annak mellékleteit, valamint az önkormányzat
kérelméről és mellékleteiről kialakított véleményét az Igazgatóság véleményével együtt a kérelem 11/B. §
(4) bekezdése szerinti kézhezvételét vagy a (2) bekezdés szerinti hiánypótlást követő nyolc napon belül elektronikus
úton továbbítja a helyi önkormányzatokért felelős miniszternek.”

9. §		
Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.)
Korm. rendelet
1.
5. § (2a) bekezdés b) pontjában a „meghatározását,” szövegrész helyébe a „meghatározását, a fejlesztés bruttó
forrásigényét,” szöveg,
2.
5. § (2a) bekezdés d) pontjában az „abban az esetben” szövegrész helyébe a „tárgyév és az azt követő évek saját
bevételének összegét, abban az esetben” szöveg,
3.
5. § (2a) bekezdés g) pontjában a „bemutatását, és” szövegrész helyébe a „bemutatását,” szöveg,
4.
5. § (2a) bekezdés h) pontjában az „indokolását.” szövegrész helyébe az „indokolását, és” szöveg,
5.
7. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a „mellékleteinek” szövegrész helyébe a „mellékletei” szöveg, és
a „követően” szövegrész helyébe a „követő 8 napon belül” szöveg,
6.
7. § (1) bekezdés c) pontjában az „esetén” szövegrész helyébe az „esetén – a Gst.-ben foglalt kivételekkel –”
szöveg,
7.
8. § (1) és (2) bekezdésében az „(5)” szövegrész helyébe a „(4)” szöveg,
8.
9. § (1b) bekezdésében a „Kormány” szövegrész helyébe a „Kormány az (1a) bekezdésben foglaltakon túl”
szöveg, és
9.
11/B. § (2) bekezdésében az „alapján véleményezi” szövegrész helyébe az „alapján a benyújtást követő 8 napon
belül véleményezi” szöveg
lép.
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(1) Hatályát veszti az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.
(XII. 30.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdés d) pont dd) alpontjában az „a kedvezményi, mentességi szabályok tartalmáról
és a megállapított adómértékek, adókedvezmények, adómentességek időtartamáról és indokoltságáról,” szövegrész.
(2) Hatályát veszti az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.
30.) Korm. rendelet
1.
5. § (2a) bekezdés f ) pontja, és
2.
5. § (3) bekezdés e) és f ) pontja.

3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
módosítása
11. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1/D. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„1/D. § A központi költségvetés XLIII. fejezetébe sorolt
a) a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: MNV Zrt.) tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó állami
vagyonnal kapcsolatos költségvetési bevételek és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű
előirányzatok kezelő szerve az MNV Zrt.,
b) Beruházási Ügynökség feladatkörébe tartozó kormányzati beruházásokkal kapcsolatos költségvetési bevételek
és költségvetési kiadások elszámolására szolgáló központi kezelésű előirányzatok kezelő szerve a Beruházási
Ügynökségként kijelölt gazdasági társaság.”
12. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) Az Áht. 8/A. § (3) bekezdésében foglalt költségvetési szerv alapító okiratának módosításához az államháztartásért
felelős miniszter egyetértése szükséges, ha a módosításra a költségvetési szerv
a) irányító vagy felügyeleti szerve, illetve fenntartója változásával,
b) új telephelyének létesítésével, feladat-ellátási helyének létesítésével, megszüntetésével,
c) közfeladatának, alaptevékenységének, ezek kormányzati funkció szerinti megjelölésének és főtevékenységének
államháztartási szakágazati besorolásával
kapcsolatban kerül sor.”
13. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 35. § (2) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a többletbevétel a Kormány irányítása alá tartozó fejezetbe sorolt költségvetési szerv, fejezeti kezelésű
előirányzat esetén eléri, vagy meghaladja az eredeti előirányzat 30%-át és legalább a száz millió forintot,
az ezt meghaladó többletbevétel az államháztartásért felelős miniszter előzetes engedélyével használható fel
az (1) bekezdésben meghatározott módon.”
14. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A Kormány egyedi határozatával biztosított többletforrásra megállapított kiemelt előirányzati bontásnak
a tényleges felhasználás során bekövetkező változásából eredő előirányzat-átcsoportosítás a fejezetet irányító
szerv saját hatáskörében végrehajtható azzal, hogy a személyi juttatások kiemelt előirányzatra történő előirányzatátcsoportosításhoz az államháztartásért felelős miniszter előzetes egyetértése szükséges.”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 41. §-a a következő
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A középirányító szerv az Áht. 33. § (3a) bekezdése szerinti intézkedésének elrendelésére, a fejezetet irányító szerv
egyidejű tájékoztatása mellett a középirányító szerv vezetője vagy az általa írásban kijelölt, a középirányító szerv
állományába tartozó személy jogosult, és az intézkedést az 55. § szerint kijelölt pénzügyi ellenjegyző ellenjegyzi.”

15. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 46. § (2) bekezdésének
nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat kiadási
előirányzatai terhére a költségvetési év december 31-ét követően esedékes határozott és határozatlan idejű vagy
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a helyi önkormányzati költségvetési szerv kiadási előirányzatai terhére vállalt a költségvetési évet követő év június 30-át
követő időpontra is fizetési kötelezettséget tartalmazó határozott idejű fizetési kötelezettség (a továbbiakban: több
év előirányzatait terhelő kötelezettségvállalás) esetén”
[a) a december 31-éig esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség a költségvetési év kiadási előirányzatai
terhére,
b) a december 31-ét követően esedékes fizetési kötelezettségeket tartalmazó kötelezettség az esedékesség szerinti év vagy
évek költségvetései terhére, évente az Áht. 36. § (4) bekezdése, (4a) bekezdése vagy (4c) bekezdése szerinti mértékig
vállalható. A b) pont szerinti kötelezettségvállalásnak nem feltétele, hogy annak fedezete a kötelezettség vállalásának
évében a költségvetési szerv, fejezeti kezelésű előirányzat költségvetésében rendelkezésre álljon.]
16. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 62/B. §-a a következő
(6) bekezdéssel egészül ki:
„(6) A költségvetési szerv átalakítása során megvalósuló feladatátadás folytán új költségvetési szervhez kerülő
foglalkoztatottak tekintetében a feladatátadást megelőző időszakra benyújtott adóbevallások önellenőrzésére
kizárólag a feladatot átvevő foglalkoztató jogosult.”
17. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. § (2) bekezdés h) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kedvezményezettől írásbeli nyilatkozatot kell kérni arra vonatkozóan, hogy)
„h) ha a támogatott tevékenység hatósági engedélyhez kötött, annak megvalósításához szükséges engedélyek
beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket megtette, különösen az engedély kiadása iránti kérelmet az illetékes
hatóságnál benyújtotta,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezett esetén a (2) bekezdés
b), c) és f ) pontjában foglalt rendelkezéseket nem kell alkalmazni, a (2) bekezdés d) pontja szerinti nyilatkozat helyett
arról kell nyilatkozni, hogy nem áll fenn az Áht. 48/B. §-ában megjelölt kizáró okok egyike sem.”
(3) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3b) A kedvezményezettől nem kérhető a (3) bekezdés szerinti olyan okirat és dokumentum, amelyet jogszabállyal
rendszeresített nyilvános és közhiteles nyilvántartásnak tartalmaznia kell, vagy amelyet ilyen nyilvántartásból
a támogató közvetlen adathozzáféréssel megszerezhet, illetve a bevett egyházak és belső jogi személyeik esetében
a felelős miniszter által vezetett nyilvántartásból megismerhet.”
(4) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(5a) bekezdéssel egészül ki:
„(5a) Az (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően, amennyiben a kedvezményezett által benyújtott dokumentumok
kiállításának dátuma régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30 nap, a kedvezményezettnek
nyilatkoznia kell arról, hogy a dokumentumban megjelölt adatban változás nem következett be. A nyilatkozat
aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a támogatási igény benyújtásától számított 30. nap.”
(5) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(6b) bekezdéssel egészül ki:
„(6b) A kedvezményezett a (2) bekezdés h) pontja szerinti nyilatkozata esetén a szükséges véglegessé vált hatósági
engedélyek meglétét a támogatott tevékenység megvalósítására vonatkozó beszámolóban utólagosan igazolni
köteles. Az igazolás elmulasztása esetén a jogosulatlanul igénybevett támogatás jogkövetkezményeit kell alkalmazni.”
(6) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 75. §-a a következő
(8a) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) A költségvetési támogatások esetén a kedvezményezett által e célra megadott elektronikus címre elektronikusan
– változatlan tartalom visszaidézésére alkalmas formában – megküldött támogatói okirat abban az időpontban
minősül hivatalosan közöltnek, amikor az a kedvezményezett számára hozzáférhetővé vált.”
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18. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 75/A. §-sal
egészül ki:
„75/A. § Az egyedi kérelem alapján nyújtott támogatások esetén a támogatási döntés előkészítése során a támogató
a kérelmező által benyújtott nyilatkozatokban foglalt tartalommal kapcsolatban további ellenőrzést nem végezhet,
a nyilatkozat valóságnak való megfelelőségéért és helytállóságáért a kérelmező felelős.”
19. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 93. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A költségvetési támogatás, a saját forrás felhasználása és a támogatott tevékenység részletes szöveges ismertetése
helyett – ha jogszabály, támogatói okirat vagy támogatási szerződés másként nem rendelkezik – a kedvezményezett
nyilatkozatot tehet arról, hogy a rendelkezésére bocsátott támogatást a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen
és a támogatási szerződésben meghatározottak szerint használta fel, amelyhez a számviteli bizonylatokról készített
összesítőt csatolni köteles.”
20. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 114. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„114. § Az Áht. 60/A. § (2) bekezdése szerinti beszedési megbízást a Kincstár akkor nyújtja be, ha a helyi önkormányzat
a) az Áht. 53/A. § (1) bekezdése szerinti költségvetési támogatás jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy
nem rendeltetésszerű felhasználása esetén a 99. § (2) bekezdésében meghatározott határidő leteltét,
b) a támogatások igénylés évében történő módosításához kapcsolódó fizetési kötelezettségét a központi
költségvetésről szóló törvényben meghatározott határidő leteltét,
c) az Áht. 58. §-a szerinti elszámolásban megállapított fizetési kötelezettségét a 113. § (2) bekezdésében meghatározott
határidő leteltét, vagy
d) az Áht. 59. §-a szerinti felülvizsgálat keretében megállapított fizetési kötelezettségét a határozat véglegessé válását
követő kilencven napon belül nem teljesítette.”
21. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 143. §-a a következő
(3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az Áht. 83. § (6) bekezdéssel érintett önkormányzat tekintetében a Kincstár a felfüggesztés időszakában
megelőlegezett tartozásainak beszedését a felfüggesztett támogatások folyósításának hónapjában a nettó
finanszírozás során a helyi önkormányzatot megillető összegből történő levonás útján érvényesíti.”
22. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdés
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„b) a kötelezettségvállalások azon állományát, amely a költségvetési szerv költségvetési évi felhalmozási célú
kiadási előirányzatai, vagy a fejezeti kezelésű előirányzatok költségvetési évi kiadási előirányzatai terhére történt, de
a pénzügyi teljesítés – a kifizetések elhúzódása miatt – áthúzódik a költségvetési évet követő év december 31-ig,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 150. § (1) bekezdése
a következő i) és j) ponttal egészül ki:
(Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat
kötelezettségvállalással terhelt költségvetési maradványának kell tekinteni)
„i) a költségvetési szerv működési célú költségvetési évi kiadási előirányzataira vonatkozó kötelezettségvállalásokkal
kapcsolatos, az Áht. 4/A. § (5) bekezdés szerinti kifizetést,
j) a központi költségvetési törvény 1. melléklet I. fejezet 1. cím 1. alcímen belül az Áht. 6. § (7) bekezdés a) pont
ad) alpontja szerinti központi támogatásból az Országgyűlésről szóló törvény 109–115. §-ában meghatározott
juttatások céljára nyújtott, de a költségvetési év december 31-éig fel nem használt összeget, és”

23. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/A. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A törzskönyvi nyilvántartásban
a) a székhelyet, a telephelyet és az iratmegőrzési helyet legalább az irányítószám, település, közterület megnevezése,
közterület jellege, házszám – ezek hiányában – a helyrajzi szám,
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b) a levelezési címet az a) pontban meghatározott módon, vagy az irányítószám, településnév és postafiók
feltüntetésével kell megjelölni.”
24. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/B. §-a a következő
(8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) A törzskönyvi jogi személy nettó finanszírozási körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját, továbbá
a központosított illetmény-számfejtési körbe tartozását, annak kezdő és záró időpontját, valamint a Kincstár
központosított illetményszámfejtést végző igazgatóságának kódját és annak megváltozását a Kincstár hivatalból
jegyzi be.”
25. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kérelmek és okiratok benyújtására a minisztérium és a Miniszterelnöki Kormányiroda
esetében maga a szerv, a kormányhivatal esetében a kormányhivatal felett felügyeleti jogot gyakorló szerv jogosult.”
26. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/C. § (5) bekezdése
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kérelmet a társulási tanács, a közgyűlés, a képviselő-testület, és a térségi fejlesztési tanács döntésének
meghozatalától, valamint az alapító, módosító, megszüntető és egyéb létesítő okirat kiadásától, illetve az adat
keletkezésétől, megváltozásától számított tizenöt napon belül, az (1)–(4a) bekezdésben és a 167/E. §-ban
meghatározott dokumentumok egy példányának csatolásával kell a Kincstárhoz benyújtani. A törvénnyel vagy
kormányrendelettel alapított költségvetési szerv esetében a törvény vagy kormányrendelet kihirdetésétől számított
tizenöt napon belül kell a kérelmet a Kincstárhoz benyújtani, kivéve, ha a kérelem változás-bejelentésre irányul és
a változás a költségvetési szerv alapításáról rendelkező törvény vagy kormányrendelet módosítását nem eredményezi.
A kérelem a kormányablaknál nem terjeszthető elő.”
27. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdés
16. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott okiratok
és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:)
„16. az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetében a költségvetési szerv
vezetőjének kinevezéséről vagy megbízásáról – ideértve az ideiglenes kinevezést és megbízást is –, illetve
a költségvetési szerv vezetőjének felmentéséről vagy a vezetői megbízás visszavonásáról szóló határozatot magába
foglaló képviselő-testületi, társulási tanácsi és közgyűlési ülés jegyzőkönyvének kivonata, közös önkormányzati hivatal
vezetője esetén a polgármesteri hivatal, vagy közös önkormányzati hivatal székhelytelepülése polgármesterének
nyilatkozata,”
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 167/E. § (1) bekezdése
a következő 18–20. ponttal egészül ki:
(A bejegyzési kérelemhez, a törlési kérelemhez és a változás-bejelentési kérelemhez a 167/C. §-ban meghatározott okiratok
és dokumentumok mellett, a bejelentett adatok igazolására szolgáló okiratok a következők:)
„18. társuláshoz való csatlakozásról, illetve a kiválásról szóló képviselő-testületi döntés,
19. köznevelési intézmény átalakításáról, megszüntetéséről, átszervezéséről, fenntartói jog átadásáról hozott alapítói,
fenntartói döntés,
20. közös önkormányzati hivatal esetében a létrehozásáról vagy megszüntetéséről szóló megállapodás.”

28. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 171. §-a helyébe
a következő rendelkezés lép:
„171. § (1) Az Áht. 108. § (3) bekezdés a) és b) pontja szerinti bírság mértéke – elmulasztott adatszolgáltatásonként –
legalább ötvenezer, legfeljebb kétmillió forint. A bírság összegének megállapításakor a Kincstár a kötelezettségszegés
súlyát és ismétlődő jellegét mérlegeli.
(2) Az Áht. 108. § (3) bekezdés c) pontja szerinti, költségvetési évenkénti, egyszeri bírság mértéke legalább ötvenezer,
de legfeljebb kétmillió forint. A bírság összegének megállapításakor a Kincstár a szabad kiadási előirányzatokat
meghaladó kötelezettségvállalások nagyságrendjét mérlegeli.
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(3) Ha az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére az (1) bekezdés szerinti bírság kiszabását követően sem kerül sor,
a bírság a kiszabásától számított minden újabb eltelt harminc napot követően ismételten kiszabásra kerül. A bírság
első alkalommal történő kiszabását követő hatvanadik naptól az ismételten kiszabott bírság összege az (1) bekezdés
szerint megállapított összeg kétszerese.
(4) Az Áht. 108. § (3) bekezdés c) pontja szerinti bírság kivételével a bírság kötelezettje a bírság mérséklése vagy
részletekben történő megfizetése tekintetében a határozat kézhezvételét követő nyolc napon belül kérelmet
terjeszthet elő.”
29. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet a következő 177. §-sal
egészül ki:
„177. § (1) E rendeletnek az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr7.) módosított 46. § (1) és (2) bekezdését, 150. § (3) bekezdését és 152. § (1) bekezdését a Módr7. hatálybalépését
követően vállalt kötelezettségekre kell alkalmazni.
(2) E rendeletnek a Módr7.-tel módosított 150. § (1) bekezdés b), i) és j) pontját a 2020-as költségvetési évről szóló
beszámoló készítésénél kell először figyelembe venni.”
30. §

(1) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. melléklete az 1. melléklet,
2.
5. melléklete a 3. melléklet,
3.
6. melléklete a 4. melléklet, és
4.
7. melléklete az 5. melléklet
szerint módosul.
(2) Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. melléklete helyébe
a 2. melléklet lép.

31. §		
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
1. § 10. pontjában a „vezetői kinevezésről, megbízásról szóló okirat” szövegrész helyébe a „vezetői kinevezésről,
megbízásról és felmentésről, a vezetői megbízás visszavonásáról, megszüntetéséről szóló okirat és bankszámlaszerződés” szöveg,
2.
5. § (3) bekezdésében a „hatáskörök” szövegrész helyébe az „alapítói jogok” szöveg,
3.
5. § (4) bekezdésében a „csatolni” szövegrész helyébe a „csatolni kell” szöveg, valamint az „aláírni, azon”
szövegrész helyébe a „hitelesíteni, arra vonatkozóan” szöveg,
4.
30. §-ában a „központi kezelésű előirányzatok, fejezeti kezelésű előirányzatok és elkülönített állami pénzalapok”
szövegrész helyébe a „központi kezelésű előirányzatok és fejezeti kezelésű előirányzatok” szöveg,
5.
39. § (1) bekezdésében a „fejezetet irányító szerv” szövegrész helyébe a „fejezetet irányító szerv, illetve
a középirányító szerv” szöveg,
6.
46. § (1) bekezdésében az „A költségvetési szerv és a fejezeti kezelésű előirányzat” szövegrész helyébe az „A helyi
önkormányzati költségvetési szerv” szöveg,
7.
56/A. § (1) bekezdésében és (3) bekezdés a) pontjában az „eredeti” szövegrész helyébe a „módosított” szöveg,
8.
62/D. § (1) bekezdés záró szövegrészében a„legalább második munkanapig” szövegrész helyébe a„munkanapig”
szöveg,
9.
70. § (1) bekezdésében a „benyújtását” szövegrész helyébe a „beérkezését” szöveg,
10.
74. § (2) bekezdésében a „68–73. §-nak” szövegrész helyébe a „68. §-nak, a 69. §-nak, a 71–73. §-nak” szöveg,
11.
75. § (5) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „kilencven” szöveg,
12.
76. § (2) bekezdésében a „százezer” szövegrész helyébe a „kétszázezer” szöveg,
13.
83. § (2) bekezdésében a „pénzügyi felülvizsgálatát” szövegrész helyébe a „pénzügyi felülvizsgálatát,
– a támogató és a Kincstár közötti megállapodás alapján – elfogadását” szöveg,
14.
98. § (4) bekezdésében a „fizetési számlán történő jóváírásának” szövegrész helyébe a „folyósításának” szöveg,
és a „részlet jóváírásának” szövegrész helyébe a „részlet folyósításának” szöveg,
15.
115/F. § (7) bekezdésében az „a lezárt ellenőrzési jelentést” szövegrész helyébe az „az adott hónapban
beérkezett, lezárt ellenőrzési jelentéseket” szöveg, és a „befejezésétől számított három munkanapon belül”
szövegrész helyébe a „befejezését követő hónap harmadik munkanapjáig, összegyűjtve” szöveg,
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132. § (1a) bekezdésében az„A kifizetési ütem a tárgyhónapon belül” szövegrész helyébe az„A havi finanszírozási
terv” szöveg,
140. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdése” szövegrész helyébe a „(2) és (3) bekezdése” szöveg,
144/A. § (1) bekezdésében a „tárgynegyedévben” szövegrész helyébe a „tárgyévben” szöveg,
144/A. § (1) és (2) bekezdésében a „tárgynegyedévet követő hónap” szövegrész helyébe a „tárgyévet követő
hónap” szöveg,
144/A. § (3) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe a „hatvan” szöveg,
150. § (1) bekezdés a) pontjában a „meghatározza,” szövegrész helyébe a „meghatározza, vagy ha törvény úgy
rendelkezik, hogy a maradvány nem vonható el,” szöveg,
150. § (1) bekezdés h) pontjában a „bevételt, és” szövegrész helyébe a „bevételt,” szöveg,
150. § (3) bekezdésében az „ , a 46. § (1) bekezdése szerint vállalt kötelezettségek június 30-ig történő
kiegyenlítésére használható fel” szövegrész helyébe az „a 150. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségvállalások
kiegyenlítésére használható fel” szöveg,
152. § (1) bekezdésében a „június 30-áig” szövegrész helyébe a „december 31-éig” szöveg, az „év
augusztus 15-éig” szövegrész helyébe a „második év március 31-éig” szöveg,
152. § (2) bekezdésében a „követő tíz munkanapon belül” szövegrész helyébe az „– az államháztartásért felelős
miniszter és a Kincstár egyidejű tájékoztatása mellett – a meghiúsulást követő, tíz munkanapon belül” szöveg,
152. § (4) bekezdésében a „június 30-át” szöveg helyébe a „december 31-ét” szöveg,
167/A. § (2) bekezdés 15. pontjában a „szkennelt” szövegrész helyébe a „digitalizált, vagy elektronikus” szöveg,
167/A. § (4) bekezdés 1. pontjában a „103. § (3)” szövegrész helyébe a „6. § (1)” szöveg,
167/A. § (4) bekezdés 14. pontjában a „hitelintézet nevét” szövegrész helyébe a „hitelintézet nevét és címét”
szöveg,
167/B. § (1) bekezdés b) pontjában a „pótlására” szövegrész helyébe a „pótlására, a 167/C. §
(1)–(4a) bekezdése szerinti bejelentési kötelezettséggel rendelkező szerv adategyeztetésre történő felhívására”
szöveg,
167/B. § (2) bekezdésében és a 167/C. § (1) bekezdés a)–d) pontjában az „alapítói jogokat gyakorló” szövegrész
helyébe az „irányító, illetve középirányító” szöveg,
167/C. § (1) bekezdés c) pontjában a „létesítő okiratát és a vezetőt” szövegrész helyébe a „létesítő okiratát,
a vezetőjét valamint az adóalanyiságot” szöveg,
167/C. § (1) bekezdés e) pontjában a „vezetőre” szövegrész helyébe a „vezetőre és az adóalanyiságra” szöveg,
167/C. § (3) bekezdés a), b) és d) pontjában az „önkormányzati” szövegrész helyébe a „közgyűlési,
önkormányzati” szöveg,
167/C. § (6) bekezdésében az „alapító” szövegrészek helyébe az „alapítói jogokat gyakorló” szöveg,
167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában a „megyei hatókörű városi múzeum, a megyei könyvtár” szövegrész
helyébe a „megyei hatókörű városi könyvár” szöveg,
167/E. § (1) bekezdés 3. pontjában a „költségvetési szerv” szövegrész helyébe a „törzskönyvi jogi személy”
szöveg, és a „testületi, vagy tanácsülés határozatának” szövegrész helyébe a „társulási tanácsi, közgyűlési,
önkormányzati képviselő-testületi vagy kistérségi fejlesztési tanácsi határozat” szöveg,
167/E. § (1) bekezdés 8. pontjában a „közgyűlési határozatok” szövegrész helyébe a „közgyűlési és társulási
tanácsi határozatok” szöveg,
167/E. § (1) bekezdés 10. pontjában a „visszavonásáról” szövegrész helyébe a „visszavonásáról,
megszüntetéséről” szöveg, az „ideiglenes megbízás esetén” szövegrész helyébe az „ideiglenes megbízás
esetén a vezetői jogok gyakorlására ideiglenesen jogosult személy kinevezéséről vagy megbízásáról szóló
okirat, valamint” szöveg,
167/E. § (4) bekezdésében az „egyszerű másolatként” szövegrész helyébe az „egyszerű vagy elektronikus
másolatként” szöveg,
167/F. §-ában az „igazoló aláírásával” szövegrész helyébe az „igazolásával, valamint hitelesítésével” szöveg,
és az „értesítés” szövegrész helyébe a „határozat” szöveg,
167/H. § (1) bekezdésében a „Kincstárnak” szövegrész helyébe a „Kincstárnak adatszolgáltatásra irányuló
felhívása, illetve más közigazgatási szerv értesítése alapján” szöveg,
167/J. § (2) bekezdés 9. pontjában a „digitalizált” szövegrész helyébe a „digitalizált vagy elektronikus” szöveg, és
167/K. § (2) bekezdésében a „költségvetési szerv törzskönyvi jogi személy alapító okiratáról” szövegrész
helyébe a „törzskönyvi jogi személy létesítő okiratáról” szöveg
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(1) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
„[Az Áht. 21. § (4a) bekezdéséhez]” alcíme,
2.
„[Az Áht. 43. §-ához]” alcíme,
3.
112. § (2) bekezdése, és
4.
5. melléklet 14a. sora.
(2) Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
1.
62. § (1) bekezdés záró szövegrészében a „ , fejlesztett és működtetett” szövegrész,
2.
75. § (3) bekezdés a) pontjában a „pénzügyi intézmény által igazolt,” szövegrész,
3.
132. § (1) bekezdésében az „ , a tárgyhónapon belül dekádonkénti” szövegrész,
4.
132. § (2) bekezdésében a „Kötelező a finanszírozási terv módosítása az előirányzatok módosítása,
átcsoportosítása – kivéve, ha az előirányzat-átcsoportosítás a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítására
vonatkozik –, továbbá a finanszírozási tervben bejelentett kifizetési ütem módosítása esetén.” szövegrész,
5.
140. § (8) bekezdésében az „a következő havi nettó finanszírozás során ismét megkísérli a lemondással érintett
összeg érvényesítését. Ennek ismételt meghiúsulása esetén a Kincstár” szövegrész, és
6.
167/E. § (1) bekezdés 2. pont b) alpontjában az „ , az önkormányzati rendelet hatálya alá tartozó közművelődési
intézmény létesítése, átszervezése, megszüntetése esetében” szövegrész.

4. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása
33. §		
A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
51. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az államháztartásért felelős miniszter az államháztartási belső kontrollrendszer helyzetéről és működéséről
a tárgyévet követő évben július 31-ig éves összefoglalót készít, melyet a szakmai egyeztető fórum érintett
témacsoportjai megtárgyalnak.”

5. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosítása
34. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 54/A. § (4) és (5) bekezdése helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„(4) Ha a Kincstár az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata során elrendeli a benyújtott éves
költségvetési beszámoló javítását, a könyvelést – ha szükséges – a (2) bekezdés szerint kell javítani.
(5) A mérlegfordulónapot követő évben az éves költségvetési beszámoló és ezzel összefüggésben a (3) bekezdés
szerinti nyilvántartási számlákat érintő hibák
a) az irányító szerv utasítására,
b) a Kincstárnak az éves költségvetési beszámolók 35. § szerinti felülvizsgálata alapján megtett javaslatára,
c) az Állami Számvevőszéknek az éves költségvetési beszámolók áttekintése során megfogalmazott észrevételeire,
vagy
d) az államháztartásért felelős miniszter által irányított minisztérium saját hatáskörében a benyújtott éves költségvetési
beszámolók vizsgálata során
a Kincstár által működtetett elektronikus adatszolgáltató rendszerbe történő feltöltése után és az államháztartásért
felelős miniszter által irányított minisztérium tájékoztatása mellett javíthatóak.”
35. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet 1. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
36. §		
Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdésében a „tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet” szövegrész helyébe
a „tulajdonosi jogok gyakorlására feljogosított szervezet, vagy személy” szöveg,
2.
54/A. § (3) bekezdésében az „az (5) bekezdés alapján elrendelt hibajavítás” szövegrész helyébe
az „az (5) bekezdés szerinti hibajavítás” szöveg, és
3.
54/B. § (1)–(4) bekezdésében az „az 54/A. § szerint az irányító szerv, a Kincstár vagy az államháztartásért
felelős miniszter által irányított minisztérium által elrendelt javítások kivételével” szövegrész helyébe
az „az 54/A. §-ban felsorolt szervek által feltárt hibák javításai kivételével” szöveg
lép.
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6. A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások
felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
37. §		
A 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az államháztartásért felelős miniszter az (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatait a központi harmonizációs egységen
keresztül látja el. E feladatok ellátása körében gondoskodik]
„h) az e rendelet hatálya alá tartozó támogatások ellenőrzésének helyzetére vonatkozó beszámoló készítéséről
a Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság számára.”

7. A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet a következő 4/A. alcímmel egészül ki:

„4/A. A Kincstár Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program egyes, éves fejlesztési keretében
meghatározott pályázati felhívásaihoz kapcsolódó, kedvezményezettként ellátandó feladatait érintő
rendelkezések
18/A. § (1) A Kormány a Kincstárt továbbadott támogatást kihelyező szervként jelöli ki a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program éves fejlesztési keretében meghatározott egyes pályázati felhívásaihoz kapcsolódó,
kedvezményezettként ellátandó feladatai kapcsán.
(2) A Kincstár az (1) bekezdés szerinti feladata keretében dönt a támogatások odaítéléséről, valamint ellátja
a) a támogatások odaítélése és a kifizetések előtt a kérelmek jogszabályoknak való megfelelésének ellenőrzésével,
b) a kifizetések engedélyezésével és teljesítésével, valamint könyvelésével,
c) a támogatások felhasználásának ellenőrzésével, a támogatással kapcsolatos – külön jogszabályban előírt –
adatgyűjtési és adatszolgáltatási kötelezettséggel és a jogosulatlanul igénybevett támogatások visszakövetelésével,
d) a támogatások odaítélésével és felhasználásával kapcsolatban meghozott döntésekkel szemben benyújtott
jogorvoslati kérelmekkel
összefüggő feladatokat.
(3) A Kincstár a (1) bekezdésben meghatározott feladatai ellátására az IIER-t használja. A Kincstár az IIER-ben megfelelő
eljárásrendi, adatvédelmi, valamint információbiztonsági intézkedésekkel köteles biztosítani az (1) bekezdés szerinti
feladatok 15. §-ban meghatározott feladatoktól történő elkülönített végrehajtását.”
39. §		
A Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében az „Integrált Igazgatási
és Ellenőrzési Rendszer” szövegrész helyébe az „Integrált Igazgatási és Ellenőrzési Rendszer (a továbbiakban: IIER)”
szöveg lép.

8. Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet módosítása
40. §		
Nem lép hatályba az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló
203/2018. (XI. 5.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése és 2. melléklete.

9. Hatályba léptető rendelkezések
41. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A 2–10. §, a 11. §, a 15. §, a 21. §, a 22. §, a 29. §, a 30. § (1) bekezdés 1–3. pontja, a 31. § 6., 16., 17., és 21–26. pontja,
a 32. § (1) bekezdés 1. és 3. pontja és (2) bekezdés 3. és 4. pontja, a 35. § és az 1., 3., 4. és 6. melléklet 2019. január 1-jén
lép hatályba.
(3) A 28. § az e rendelet kihirdetését követő 16. napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
14. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„14. a központi költségvetés XV. fejezeténél a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti
tagja,”
2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
16. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„16. a központi költségvetés XVII. fejezeténél – az a)–c) alpontban meghatározott kivétellel – az Innovációs és
Technológiai Minisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 116. §-a szerinti tagja,
a) az Országos Atomenergia Hivatal tekintetében az Országos Atomenergia Hivatal és annak főigazgatója,
b) a 21. cím 1., 2. és 5. alcíme tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti
tagja,
c) a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala tekintetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala és annak elnöke,”
3. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet I. pont
21. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„21. a központi költségvetés XXII. fejezeténél – az a) és b) pontban meghatározott kivétellel – a Miniszterelnöki
Kormányiroda és a Miniszterelnöki Kormányiroda közigazgatási államtitkára,
a) a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal tekintetében a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal és annak elnöke,
b) a 21. cím 2. és 3. alcím tekintetében a Pénzügyminisztérium és a Kormánynak a Ktfr. 64. § (1) bekezdése szerinti
tagja,”
4. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet
I. pont 15. és 21/a. alpontja.

2. melléklet a …./2018. (… …) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

„2. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelethez

1. szám

2. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez

Fejezetek megnevezése:

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA
Költségvetési év: ........
forintban
KIADÁSOK
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

A

A

módosítás módosítást
Módosítás következő elrendelő
(+/-)
jogszabály/
évre
áthúzódó határozat
hatása
száma

Kiemelt előirányzat neve

forintban
BEVÉTEL
Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

A

A

módosítás módosítást
Módosítás következő elrendelő
(+/-)
jogszabály/
évre
áthúzódó határozat
hatása
száma
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Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)
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Államháztartási
egyedi
azonosító

Fejezet
szám

Cím
szám

Alcím
szám

Jogcím
csop.
szám

Jogcím
szám

Kiemelt
előir.
szám

Fejezet
név

Cím
név

Alcím
név

Jogcím
csop.
név

Jogcím
név

A módosítás jogcíme

Kiemelt előirányzat neve

A

300

forintban
TÁMOGATÁS

A

módosítás módosítást
Módosítás következő elrendelő
(+/-)
jogszabály/
évre
áthúzódó határozat
hatása
száma

Az előirányzat-módosítás érvényessége: a) a költségvetési évben egyszeri jellegű b) a következő év költségvetésébe beépülő (a nem kívánt törlendő!)
Foglalkoztatottak létszáma (fő) időszakra

Az adatlap 1 eredeti példányban töltendő ki

A támogatás folyósítása/zárolása

Magyar Államkincstár

1 példány

teljesítésarányos
egyéb:

* Az összetartozó előirányzat-változásokat (+/–) egymást követően kell szerepeltetni.

I.
n.év

II.
n.év

III.
n.év

IV.
n.év
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(módosítása +/–)
időarányos

Összesen

1. szám

1. szám

3. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklet 12. sora helyébe a következő rendelkezés lép:
1

„12

(A

B

C

D

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

államháztartásért felelős
miniszter

minden hónap 7. napjáig

Megjegyzés )

Az adatokat egyidejűleg
az MNV Zrt. az állami vagyon
felügyeletéért felelős
miniszternek, a Nemzeti
Földalap Kezelő Szervezet
az agrárpolitikáért felelős
miniszternek is megküldi.
Az adatszolgáltatást
minden adatszolgáltatónak
elektronikus úton kell
teljesítenie.”

2. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 5. melléklete a következő 12a. sorral egészül ki:
1

„12a

(A

B

C

D

E

Kötelezett

Tartalom

Címzett

Határidő

Megjegyzés )

Beruházási Ügynökség

a Beruházási Ügynökség
feladatkörébe tartozó
kormányzati beruházások
kapcsolatos fizetési
számláinak pénzforgalma,
a pénzforgalom nélküli
műveletek hatása
(tényadatok), valamint
e beruházásokkal kapcsolatos
központosított bevételek és
kiadások várható alakulásának
havi ütemezése

államháztartásért felelős
miniszter

minden hónap 7. napjáig
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az állami vagyon kezelésével,
tulajdonosi joggyakorlással
MNV Zrt., Nemzeti Földalap
kapcsolatos fizetési
Kezelő Szervezet, továbbá
számláinak pénzforgalma,
– a fejezetet irányító szerven
valamint a pénzforgalom
keresztül – az állam nevében
nélküli műveletek hatása
tulajdonosi joggyakorlásra
(tényadatok), az állami
törvényben, miniszteri
vagyonnal kapcsolatos
rendeletben kijelölt szervezet,
központosított bevételek és
személy
kiadások várható alakulásának
havi ütemezése

E

Az adatokat a Beruházási
Ügynökség egyidejűleg
megküldi a fejezetet irányító
szervnek is.
Az adatszolgáltatást
elektronikus úton kell
teljesíteni.”
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1. szám

4. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
1. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet 14. sora
helyébe a következő rendelkezés lép:

„14

(A

B

C

D

E)

A rábízott
vagyonba tartozó
gazdasági
társaságok éves
beszámolója

tulajdonosi
joggyakorló

a tulajdonosi
joggyakorló
honlapja

Évente, a tárgyévet
követő év június
15-éig.

–”

2. Hatályát veszti az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 6. melléklet
15. sora.

5. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. melléklete a következő
5a. ponttal egészül ki:
„5a. az elkészült létesítményt
a) saját magam, vagy
b) más
üzemelteti,
ha a támogatott tevékenység beruházás, és a költségvetési támogatás kedvezményezettje az államháztartás
alrendszereibe tartozó szervezet
– a fenntartási időszak alatt várható üzemeltetési költségek típusonként: …………………
– azok forrása: …………………”

1. szám
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6. melléklet a 310/2018. (XII. 27.) Korm. rendelethez
„1. melléklet a 4/2013. (I. 11. ) Korm. rendelethez

A KINCSTÁR BESZÁMOLÁSI ÉS KÖNYVVEZETÉSI KÖRÉBE TARTOZÓ KÖZPONTI KEZELÉSŰ
ELŐIRÁNYZATOK
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
az Áht. 14. § (4) bekezdés c) és d) pontja szerinti fejezetekbe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet I. fejezet 8–11. címébe tartozó központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XI. fejezet 32. cím 6. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XIV. fejezet 21. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XV. fejezet 26. cím 2. alcím 1–4. jogcímcsoportjába tartozó
központi kezelésű előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVII. fejezet 21. cím 1. és 5. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XVIII. fejezet 8. cím 1. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XX. fejezet 21. cím 1. és 2. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok,
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XXII. fejezet 21. cím 2. és 3. alcímébe tartozó központi kezelésű
előirányzatok, valamint
a központi költségvetésről szóló törvény 1. melléklet XLIII. fejezet 1. cím 3. alcím 1. jogcímcsoportjában és a 2. cím
2. alcím 2. jogcímcsoport 1. jogcímszámába tartozó központi kezelésű előirányzatok.”
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A Kormány 311/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya
kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2. alcím tekintetében az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény 136. § a), c)–f ) pontjában és az adózás rendjéről
szóló 2017. évi CL. törvény 268. § (1) bekezdés 1–9. és 12–16. pontjában, valamint (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 3. alcím tekintetében a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről
szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerveinek hatásköréről és illetékességéről szóló 485/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § Felülellenőrzés, valamint felülellenőrzés során a tényállás tisztázása érdekében szükséges jogkövetési vizsgálat
és az azt követő hatósági eljárás lefolytatására a Központi Irányítás jogosult.”
2. §		
A NAV Korm. rendelet 5. §-a a következő l) ponttal egészül ki:
(A Központi Irányítás)
„l) ellátja az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus
rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2017. november 14-i
EU 2017/2089 Bizottsági végrehajtási rendelet 3. cikke, 14. cikk (3) bekezdése, 18–19. cikke, 20. cikk (1), (2), (5) és
(6) bekezdése, 21. cikk (3) bekezdése, 24. cikke, 27. cikke és a 28. cikke által meghatározott feladatokat;”
3. §		
A NAV Korm. rendelet 6. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az online pénztárgép forgalmazási engedély iránt az engedélyező hatósághoz benyújtott kérelemmel
kapcsolatban a Központi Irányítás jár el szakhatóságként.”
4. §		
A NAV Korm. rendelet 16. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ha az eljárás meghatározott cselekmény végrehajtására irányul, az eljárást a cselekmény elvégzésének helye
szerinti megyei igazgatóság folytatja le.”
5. §		
A NAV Korm. rendelet 54. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A regisztrációs adó-visszatérítési eljárásban a regisztrációs adó megállapítására irányuló eljárást lefolytató szerv
jár el.”
6. §		
A NAV Korm. rendelet 61. §-a a következő p) ponttal egészül ki:
(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik)
„p) a belföldön nem letelepedett személy jövedéki engedélyezési ügyében folytatott eljárás;”
7. §

(1) A NAV Korm. rendelet 63. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Kizárólag a KAVIG jár el az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében
a regisztrációs adó, illetve az illetékügyek kivételével, ide nem értve a soron kívüli adómegállapítás során kiszabott, valamint
az Itv. 73. § (3) bekezdése szerinti, az esedékességkor meg nem fizetett eljárási illeték és a mulasztási bírság összegét, illetve
ha jogszabály másként nem rendelkezik
az alábbi, az Áfa törvény alapján adó-visszatérítésre jogosult személyek, illetve szervek adó-visszatérítés iránti kérelmének
elbírálása során]
„ae) a külföldi illetőségű, közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet belföldi beszerzései, továbbá a külföldi
illetőségű adományozótól származó pénzbeli adomány külföldi illetőségű kedvezményezettje belföldi beszerzései,
igénybevett szolgáltatásai,”

1. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

305

(2) A NAV Korm. rendelet 63. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A KAVIG az állami adó- és vámhatóság vezetőjének utasítására, honvédelmi, bűnmegelőzési, bűnfelderítési,
bűnüldözési, igazságszolgáltatási vagy nemzetbiztonsági érdekek által indokolt esetben a hatáskörébe nem tartozó,
a Magyar Honvédséggel, a rendvédelmi szervekkel illetve a nemzetbiztonsági szolgálatokkal szerződéses kapcsolatban
állt vagy álló adózónál is végezhet az állami adó- és vámhatóság hatáskörébe tartozó eljárásokban ellenőrzést. Ebben
az esetben az ellenőrzés eredménye alapján megindítandó hatósági eljárást is a KAVIG folytatja le.”
8. §		
A NAV Korm. rendelet 68. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A KAVIG helyszíni végrehajtási cselekmények lefolytatására az eljárási cselekmény helye szerinti megyei, illetve
fővárosi igazgatóságot is megkeresheti.”
9. §		
A NAV Korm. rendelet 82. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A Bűnügyi Főigazgatóság az ügyészségi utasítás elleni előterjesztést a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok
ellátásáért felelős szakmai helyettes útján nyújthatja be a felettes ügyészséghez.”
10. §		
A NAV Korm. rendelet 83. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„83. § A büntetőeljárásról szóló 2017. évi XC. törvény (a továbbiakban: Be.) által a NAV hatáskörébe utalt
bűncselekmények vonatkozásában a Bűnügyi Főigazgatóság gyakorolja a nyomozó hatósági jogkört:
a) az egy milliárd forintot meghaladó értékre üzletszerűen vagy bűnszövetségben elkövetett bűncselekmények
esetében;
b) a bűnszervezetben elkövetett bűncselekmények esetében;
c) az a) és b) pontba nem tartozó olyan bűncselekmények esetében, amelyeket az elkövető személye vagy az elkövetés
körülményei, illetve a bűncselekmény társadalomra veszélyességének kiemelkedő foka miatt a Bűnügyi Főigazgatóság
főigazgatója saját hatáskörben, vagy a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes
javaslatára a Bűnügyi Főigazgatóság hatáskörébe von, illetve utal.”
11. §		
A NAV Korm. rendelet 85. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„85. § Ha az adott bűncselekmény vonatkozásában hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóságtól a nyomozó hatósági
jogkört a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója a 83. § c) pontja alapján a Bűnügyi Főigazgatóság vagy a 84. §-a alapján
a bűnügyi igazgatóság hatáskörébe utalta vagy vonta, kizárólag a Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatójának saját
hatáskörben vagy a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes javaslata alapján
meghozott döntés értelmében kerülhet sor az ügynek az arra eredetileg hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság
részére történő visszaadására.”
12. §

(1) A NAV Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A Bűnügyi Főigazgatóság)
„a) titkos információgyűjtést végez;
b) ellátja a Be. által a NAV hatáskörébe utalt bűncselekmények tekintetében a fedett nyomozói tevékenységgel
kapcsolatos feladatokat;
c) ellátja a NAV vámigazgatási, jövedéki igazgatási, fémkereskedelmi, szabálysértési és nyomozó hatósági jogkörében
eljárva a NAV rendelkezése alá került dolgok kezelésével, valamint az elkobzott áruval kapcsolatos, jogszabályban
meghatározott feladatokat;”
(2) A NAV Korm. rendelet 86. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bűnügyi Főigazgatóság)
„g) a büntetőeljárással összefüggésben személyi védelemben részesíthető személyekről és a személyi védelem
ellátásának szabályairól szóló 41/2018. (III. 13.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés d)–f ) pontja, valamint (2) bekezdése
szerinti módon ellátja a NAV nyomozó szervei által elrendelt személyi védelmet;”
(3) A NAV Korm. rendelet 86. § (1) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:
(A Bűnügyi Főigazgatóság)
„h) az egységes nyomozó hatósági és ügyészségi bűnügyi statisztikai rendszerről, az adatgyűjtés és -feldolgozás
részletes szabályairól szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint bűnügyi statisztikai feladatokat lát el.”

13. §		
A NAV Korm. rendelet 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A bűnügyi igazgatóságok a 83–86. §-ban foglaltak figyelembevételével nyomozó hatósági jogkört gyakorolnak.”
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(1) A NAV Korm. rendelet 88. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az (1) bekezdés figyelembevételével a Be. 34. § (2) bekezdésében meghatározott bűncselekmények esetében
az előkészítő eljárás lefolytatására és a nyomozásra az a bűnügyi igazgatóság az illetékes, amelynek az illetékességi
területén a bűncselekményt elkövették.”
(2) A NAV Korm. rendelet 88. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha az elkövető a bűncselekményt külföldön követte el, az elkövető lakcíme, ennek hiányában a tényleges
tartózkodási helye szerint illetékes bűnügyi igazgatóság jár el.”
(3) A NAV Korm. rendelet 88. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Bűnügyi Főigazgatóság főigazgatója az előkészítő eljárás és a nyomozás lefolytatására azt a bűnügyi
igazgatóságot is kijelölheti, amelynek eljárása a területén végzendő eljárási cselekmények száma miatt vagy
a hatékonyabb bűnüldözés érdekében indokolt.”

15. §		
A NAV Korm. rendelet 89. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„89. § Az előkészítő eljárást vagy a nyomozást folytató bűnügyi igazgatóság az illetékességi területén kívül eljárási
cselekményt a Bűnügyi Főigazgatóság és az illetékes bűnügyi igazgatóság egyidejűleg történő, előzetes értesítése
mellett végezhet. Halasztást nem tűrő esetben végzett eljárási cselekményről, illetve ha a tájékoztatás megtétele
a szükséges eljárási cselekmény eredményességét, időszerűségét veszélyezteti, az értesítést utólag haladéktalanul
meg kell tenni.”
16. §		
A NAV Korm. rendelet 90. § (1) bekezdés i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Bevetési Igazgatóság)
„i) ellátja az eljárása során észlelt bűncselekmény gyanúja esetén a helyszín és a bizonyítékok biztosítását, halasztást
nem tűrő esetben a lefoglalás foganatosítását és a hatáskörrel rendelkező nyomozó hatóság felé a szükséges
intézkedések megtételét;”
17. §		
A NAV Korm. rendelet 91. §-a a következő j) ponttal egészül ki:
(A Szakértői Intézet)
„j) végzi a NAV szervek által beküldött, a kereskedelmi áruforgalomban érkező, tiltott, engedélyhez kötött ismeretlen
vegyi anyag analitikai vizsgálatát, szerkezete megállapítását, amely alapján szakmai véleményt ad ki.”
18. §		
A Korm. rendelet 98. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3a) Az 5. § l) pontja, a 14. § c) pontja és a 15. § (6) bekezdése az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét
és információáramlást szolgáló elektronikus rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai
szabályairól szóló, 2017. november 14-i EU 2017/2089 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtását szolgálja.”
19. §		
A NAV Korm. rendelet
a)
15. alcím címében a „Mulasztási bírsággal kapcsolatos” szövegrész helyébe a „Mulasztási bírsággal és eljárási
bírsággal kapcsolatos” szöveg,
b)
27. § (1) bekezdésében és 80. § (1) bekezdésében a „mulasztási bírságot kiszabni,” szövegrész helyébe
a „mulasztási bírságot, eljárási bírságot kiszabni,” szöveg,
c)
25. alcím címében a „bűnüldözési és nyomozóhatósági” szövegrész helyébe a „bűnmegelőzési és bűnüldözési”
szöveg,
d)
82. § (1) bekezdésében az „a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős szakmai
helyettese (a továbbiakban: NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes
államtitkár)” szövegrész helyébe az „a NAV bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatai ellátásáért felelős szakmai
helyettese (a továbbiakban: bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai helyettes)”
szöveg,
e)
90. § (1) bekezdés m) pontjában a „Nemzetgazdasági Minisztériumnak” szövegrész helyébe
a „Pénzügyminisztériumnak” szöveg,
f)
95. § (6) és (7) bekezdésében az „a NAV bűnüldözési és nyomozóhatósági feladatai ellátásáért felelős helyettes
államtitkár” szövegrész helyébe az „a bűnmegelőzési és bűnüldözési feladatok ellátásáért felelős szakmai
helyettes” szöveg
lép.
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20. §		
Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet 35. § (6) bekezdés a) pontja.

2. Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
21. §

(1) Az adóigazgatási eljárás részletszabályairól szóló 465/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Adóig. vhr.)
5–7. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„5. § (1) Az adózó az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen – elektronikus azonosítási
szolgáltatás igénybevételét követően – adhat állandó meghatalmazást. Az ügyvéd, ügyvédi iroda vagy a kamarai
jogtanácsos részére adott állandó meghatalmazást a meghatalmazottnak az állami adó- és vámhatóság által
működtetett elektronikus felületen – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét követően – jóvá kell
hagynia.
(2) Az állandó meghatalmazott – a hiteles elektronikus irattá alakított meghatalmazás vagy a meghatalmazást
tartalmazó, legalább az adózó minősített elektronikus aláírásával vagy azonosításra visszavezetett
dokumentumhitelesítési szolgáltatással hitelesített elektronikus irat egyidejű csatolásával – az állami adó- és
vámhatóság által rendszeresített elektronikus űrlapon is bejelentheti képviseleti jogosultságát.
6. § Az elektronikus ügyintézésre nem kötelezett adózó az állandó meghatalmazottjának állami adó- és
vámhatóság előtti képviseleti jogosultságát saját kezű aláírásával ellátott, az állami adó- és vámhatóság által erre
a célra rendszeresített nyomtatványon papír alapon is bejelentheti az állami adó- és vámhatósághoz. Az adózó
a bejelentéshez csatolja az eredeti állandó meghatalmazást.
7. § Az adózó az állandó meghatalmazás megtétele, továbbá az állandó meghatalmazott a képviseleti jogosultságának
bejelentése során – az adózó, a meghatalmazott és az esetleges együttes jóváhagyó adóhatóság előtti azonosításához
szükséges adatokon túlmenően – nyilatkozik arról, hogy
a) jogi személy és egyéb szervezet adózó meghatalmazó esetén az állandó meghatalmazott képviseleti jogosultsága
az adóigazgatási eljárásról szóló 2017. évi CLI. törvény (a továbbiakban: Air.) mely jogcímén alapul,
b) az Air. 17. § (1) bekezdés g) pontja szerinti esetben ténylegesen az adózó nevében eljáró természetes személy
meghatalmazott mely számviteli, könyvviteli szolgáltatásra vagy adótanácsadásra jogosult gazdasági társaság, illetve
egyéb szervezet törvényes vagy szervezeti képviselőjeként, alkalmazottjaként, tagjaként jár el, megjelölve annak
adószámát,
c) a képviseleti jogosultság határozott vagy határozatlan időre szól, határozott időtartam esetén az időtartam
megjelölésével,
d) a képviseleti jogosultság mely adóügyek intézésére terjed ki,
e) amennyiben képviseleti jogosultsága nem önálló, akkor az általa bejelentett ügycsoportok tekintetében – ahol
az értelmezhető – mely természetes személy jóváhagyása szükséges (a továbbiakban: együttes jóváhagyó), illetve
f ) azonos ügycsoportban több ügyintézésre jogosult képviselő közül melyik tekintendő az iratok átvételére kijelölt
képviselőnek.”
(2) Az Adóig. vhr. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Az állandó meghatalmazott az állandó meghatalmazást – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét
követően – előkészítheti az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen. Az előkészített
állandó meghatalmazást az adózónak az elektronikus felületen – elektronikus azonosítási szolgáltatás igénybevételét
követően – jóvá kell hagynia. Az így jóváhagyott jognyilatkozat az adózó által megtett jognyilatkozatnak minősül.”

22. §		
Az Adóig. vhr. 12. és 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„12. § (1) Az adózó, illetve törvényes képviselője, valamint az állandó meghatalmazott számára a nyilvántartásba vett
képviseleti jogosultság valamennyi adata lekérdezhető az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus
felületen.
(2) A rendelkezési nyilvántartáson keresztül lekérdezhető az állami adó- és vámhatóság által nyilvántartásba vett,
állandó meghatalmazáson alapuló képviseleti jogosultság.
13. § (1) Ha az első bejelentést követően a képviseleti jogosultságot érintő adatokban változás következett be, azt
– az első bejelentésre irányadó szabályok szerint – a bejelentéskor meglévő valamennyi jogosultságra és érvényes
adatra kiterjedően kell bejelenteni.
(2) Az állami adó- és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen elérhető lekérdezés szolgáltatás
igénybevételére az állandó meghatalmazott és az együttes jóváhagyó is önállóan jogosult.”
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23. §		
Az Adóig. vhr. 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15. § Az állandó meghatalmazott, illetve az adózó a bejelentett képviseleti jogosultság megszűnését vagy
a rendelkezési nyilvántartásban, illetve az állami adó-és vámhatóság által működtetett elektronikus felületen adott
meghatalmazás visszavonását – az első bejelentésre vagy jognyilatkozatra irányadó szabályok szerint – haladéktalanul
köteles bejelenteni az állami adó- és vámhatósághoz. Az állami adó- és vámhatóság a nyilvántartásból való törlésről –
abban az esetben is, ha hivatalból jár el – értesíti az adózót, valamint az állandó meghatalmazottat.”
24. §		
Az Adóig. vhr. 2. alcíme a következő 15/A. §-sal egészül ki:
„15/A. § Az önkormányzati adóhatóság az állandó meghatalmazáshoz az önkormányzati adóhatóság által
rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló miniszteri rendelet szerint nyomtatványt
vagy űrlapot rendszeresíthet.”
25. §		
Az Adóig. vhr. I. Fejezete a következő 2/A. alcímmel egészül ki:

„2/A. A csoportos társasági adóalany létrehozására irányuló kérelem
15/B. § (1) A csoportos társasági adóalany létrehozására és a csoportos társasági adóalanyhoz történő csatlakozás
engedélyezésére irányuló kérelem tartalmazza:
a) a csoporttagok által kijelölt csoportképviselőt és a csoportképviselő képviselet vállalásáról szóló beleegyező
nyilatkozatát, továbbá
b) csoporttagonként külön-külön:
ba) a csoporttag nevét, címét és adószámát,
bb) a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban: Tao tv.) 2/A. §
(2)–(3) bekezdése szerinti feltételek fennállásának igazolását, ha az állami adó- és vámhatóság vagy a cégbíróság
rendelkezésére álló adatok alapján az nem állapítható meg, és
bc) a nyilvántartási rendszer bemutatását, amely alkalmas a Tao. tv. 5. § (11) bekezdésben meghatározott adatok
alátámasztására és ellenőrzésére.
(2) A csoportos társasági adóalanyhoz történő csatlakozás, illetve a csoportos társasági adóalanyból való kilépés
engedélyezésére irányuló kérelemnek tartalmaznia kell a csoportos társasági adóalanyiságban részt vevő valamennyi
többi tag közös, kifejezett és egybehangzó hozzájárulását a tag csatlakozásához, illetve kilépéséhez.
15/C. § Az állami adó- és vámhatóság a csoportos társasági adóalany létrehozását és a csoportos társasági adóalanyhoz
történő csatlakozást engedélyező határozatában rendelkezik az alapító tagok és a csatlakozó tag(ok) által bevallott,
még esedékessé nem vált adóelőlegek törléséről, valamint a törölt adóelőlegek megfizetésére – a csoportos társasági
adóalany létrejötte vagy a csoportos társasági adóalanyhoz történő csatlakozás napjától az adóévet követő hónap
utolsó napjáig terjedő időszakra – a csoportos társasági adóalanyt kötelezi.”
26. §		
Az Adóig. vhr. 16. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A helyi önkormányzat és intézménye, valamint a nemzetiségi önkormányzat és intézménye foglalkoztató adózó
esetében az állami adó- és vámhatóság a Kincstár által átadott adatok alapján veszi nyilvántartásba az eljáró képviselő
adatait és a képviseleti jogosultsága terjedelmét. E bekezdés alkalmazásában a képviseleti adatok és jogosultságok
nyilvántartásba vételéhez szükséges adatokat a Kincstár – az állami adóhatósággal egyeztetett módon és időpontban
– elektronikus formában átadja az állami adóhatóság részére. Az adatátadás tartalmazza a képviselőként eljáró
személy nevét, adóazonosító jelét, képviseleti jogosultsága kezdő időpontját, terjedelmét, az általa képviselt adózó
elnevezését, adószámát, valamint a kapcsolattartáshoz szükséges adatokat. A képviseleti jogosultság a Kincstár
általi illetmény-számfejtési feladatellátáshoz kapcsolódó valamennyi adóhatósági adatszolgáltatásra, tájékoztatásra,
visszaigazolásra kiterjed.”
27. §		
Az Adóig. vhr. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kifizető és a munkáltató olyan bizonylatot köteles kiállítani és a kifizetéskor átadni, amelyből kitűnik
a természetes személynek a kifizetőtől, illetve a munkáltatótól származó bevételének teljes összege és jogcíme,
az adóelőleg, az adó és a járulék. A munkáltató a kifizetést követően a kiadott bizonylaton feltünteti az adóelőleg
megállapításakor figyelembe vett családi kedvezmény összegét. E rendelkezést kell alkalmazni az adóköteles
társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhelyre is. A munkáltató, a kifizető és az adóköteles
társadalombiztosítási ellátást teljesítő társadalombiztosítási kifizetőhely a természetes személynek – a vállalkozó
részére e minőségében teljesített kifizetések kivételével – az előzőekben említettekről, továbbá a kifizetéskor
figyelembe vett bevételcsökkentő tételekről, valamint az adót, adóelőleget csökkentő tételekről az elszámolási évet
követő év január 31-éig összesített igazolást ad.”
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28. §		
Az Adóig. vhr. 24. §-a a következő (13) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A közbeszerzéshez kapcsolódó kifizetés céljából igényelt adóigazolás iránti kérelem tartalmazza a kifizetést
teljesítő adózó nevét (elnevezését), székhelyét (címét), adóazonosító számát is.”
29. §		
Az Adóig. vhr. I. Fejezete a következő 13/A. alcímmel egészül ki:

„13/A. Az ügygondnok
27/A. § (1) Az Air. alapján kirendelt ügygondnok – ha jogszabály másként nem rendelkezik – az eljáró adóhatóság
felhatalmazása nélkül pénzt vagy dolgot nem vehet át, vitás jogot nem ismerhet el, illetve arról nem mondhat le,
kivéve, ha ezzel az általa képviselt természetes személyt nyilvánvaló károsodástól óvja meg.
(2) Az ügygondnok kirendelése az általa képviselt személy cselekvőképességét nem érinti.
(3) Az ügygondnok működése során tevékenységéről félévenként, továbbá ha a kirendelés célja megvalósult vagy
annak oka megszűnt, ezt követően 8 napon belül köteles az eljáró adóhatóságnak jelentést benyújtani.
(4) Az eljáró adóhatóság az ügygondnokot felmenti, ha a kirendelés céljának megvalósulását, vagy a kirendelés
okának megszűnését követően előterjesztett jelentést elfogadja.
(5) Az ügygondnokot tevékenységéért munkadíj illeti meg. A munkadíj mértékét az eljáró adóhatóság az ügygondnok
felmentéséről rendelkező végzésében állapítja meg az ügygondnok munkateljesítményének figyelembevételével.
(6) Az ügygondnok munkadíja annak az adóhatósági eljárásnak az eljárási költsége, amelyben az ügygondnok
kirendelésére sor került.”
30. §		
Az Adóig. vhr. a következő I/A. Fejezettel egészül ki:

„I/A. FEJEZET
AZ ELJÁRÁSI KÖLTSÉGEK, AZ IRATBETEKINTÉSSEL ÖSSZEFÜGGŐ KÖLTSÉGTÉRÍTÉS, A KÖLTSÉGEK
MEGFIZETÉSE, VALAMINT A KÖLTSÉGMENTESSÉG RÉSZLETES SZABÁLYAI
13/B. Az eljárási költség
27/B. § Az adóigazgatási eljárásban eljárási költség:
1. az eljárási illeték,
2. az igazgatási szolgáltatási díj,
3. az adózó megjelenésével kapcsolatos költség,
4. az adózó képviseletében eljáró személy megjelenésével kapcsolatos költség,
5. a tanú és a hatósági tanú költségtérítése,
6. a szakértői díj,
7. az iratbetekintési jog gyakorlásával kapcsolatos költség,
8. a fordítási költség,
9. a tolmácsolási költség,
10. az adózó, valamint az eljárás egyéb résztvevője részéről felmerült levelezési, dokumentumtovábbítási költség,
11. a végrehajtási költség,
12. az eljárásban közreműködő rendőrségnél felmerült költség,
13. a szemle, a zár alá vétel, valamint a szakértői eljárás jogszerű lefolytatásával összefüggésben felmerülő kártalanítás
összege,
14. a tényállás tisztázásához szükséges, az eljáró hatóság által végzett műszeres (laboratóriumi vagy más speciális
eszköz használatát igénylő) vizsgálat azon költsége, amelyet az illeték vagy az igazgatási szolgáltatási díj nem
tartalmaz,
15. az egyes hatósági intézkedésekkel kapcsolatban felmerült költség,
16. egyéb, az eljárással összefüggésben felmerült pénzkiadás,
17. az ügygondnok munkadíja.

13/C. Az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítés szabályai
27/C. § (1) Az eljárás iratainak oldalankénti másolatáért az illetékekről szóló törvény szerint az államigazgatási
eljárásban készített hitelesített vagy hitelesítetlen másolatért fizetendő eljárási illeték összegének megfelelő eljárási
költséget kell fizetni.
(2) Az adóhatóság a másolatkészítés várható költségéről az iratbetekintést kérő személyt előzetesen tájékoztatja.
(3) Az adóhatóság a másolatot az (1) bekezdésben meghatározott költség megfizetését követően adja ki.
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13/D. Az eljárási költségek megfizetésére vonatkozó szabályok
27/D. § (1) A 27/B. § 3–17. pontjában meghatározott eljárási költség megfizetése történhet
a) készpénzátutalási megbízás útján;
b) ha az adóhatóságnál erre lehetőség van
ba) a 45. § 2. pontja szerinti Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszeren (a továbbiakban: EFER) keresztül,
bb) bankkártyával,
bc) házipénztárba készpénzzel.
(2) Ha az adózó az előírt eljárási költségnél – az eljárási illeték és az igazgatási szolgáltatási díj kivételével – többet
fizetett meg, akkor a többletet az eljáró adóhatóság visszatéríti.
(3) Az adóhatóság a visszatérítést az adózó visszatérítésre vonatkozó kérelmének beérkezésétől vagy a többletbefizetés
hivatalbóli észlelésétől számított tizenöt napon belül rendeli el, és az elrendelést követő öt napon belül intézkedik
annak teljesítéséről.

13/E. A tárgyi és a személyes költségmentesség közös szabályai
27/E. § A költségmentesség nem terjed ki a jogellenes magatartással okozott költségek viselésére. Ez esetben
az adóhatóság – a költségmentesség tényétől függetlenül – a költségek felmerülésekor dönt az eljárási költség
viseléséről.

13/F. A személyes költségmentesség megállapításának szabályai
27/F. § (1) Az adóhatóság a természetes személy adózó kérelmére az e rendeletben foglaltak szerint engedélyezi
az adózó teljes vagy részleges költségmentességét.
(2) A részleges költségmentesség az adózót valamely eljárási költségfajta vagy az eljárási költség meghatározott
százalékának előlegezése vagy viselése alól mentesíti.
27/G. § (1) Teljes költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az adózó
a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét, és
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.
(2) Teljes költségmentesség engedélyezhető – jövedelmi és vagyoni helyzetének vizsgálata nélkül – annak az adózónak
is, aki a kérelem benyújtásakor
a) aktív korúak ellátására jogosult, időskorúak járadékában, ápolási díjban, vakok személyi járadékában, fogyatékossági
támogatásban részesül, valamint, aki rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeket nevel vagy
saját jogán rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül,
b) pénzellátásban részesülő hadigondozott és nemzeti gondozott,
c) hajléktalan vagy
d) menekült, menedékes, illetve menekültkénti vagy oltalmazottkénti elismerését kérő vagy menedékeskénti
elismerését kérő személy számára biztosított ellátásra és támogatásra jogosult.
27/H. § Részleges költségmentesség akkor engedélyezhető, ha az adózó
a) és a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó egy főre jutó havi nettó jövedelme (nyugdíja) nem éri el
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-át, és
b) ingatlantulajdonnal nem, vagy kizárólag a lakóhelyéül szolgáló ingatlan tulajdonával rendelkezik.
27/I. § Különös méltánylást érdemlő esetben – különösen, ha az adózó és az általa eltartott személyek létfenntartása
veszélyeztetett –
a) a teljes költségmentesség feltételeinek hiányában, de a részleges költségmentesség feltételeinek fennállása esetén
teljes költségmentesség,
b) a részleges költségmentesség feltételeinek hiányában is részleges költségmentesség
engedélyezhető.
27/J. § (1) A költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelem benyújtásakor igazolni kell az adózó és a vele közös
háztartásban élő közeli hozzátartozó vagyoni és jövedelmi helyzetének megítéléséhez szükséges körülményeket.
(2) Ha az adózó, valamint a vele közös háztartásban élő közeli hozzátartozó nem áll munkavégzésre irányuló
jogviszonyban és nem részesül nyugellátásban, valamint egyéb jövedelme sincs, a kérelemben erről a tényről
nyilatkozni kell.
(3) Az adózó a kérelemben további olyan körülményeket tárhat fel, amelyek alapján az adóhatóság a 27/H. §-ban
foglaltaknak megfelelően költségmentességben részesítheti.
27/K. § (1) Az eljárási költség előlegezése és viselése alóli költségmentesség a költségmentesség alapjául szolgáló
feltételeknek az eljárás folyamán történő bekövetkezése esetén is engedélyezhető.
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(2) A költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozása esetén a költségmentesség módosítható vagy
visszavonható.
27/L. § (1) Az adózó a költségmentesség alapjául szolgáló feltételek megváltozását a változás bekövetkezésétől
számított öt napon belül köteles az adóhatóságnak bejelenteni.
(2) Ha az adózó
a) a feltételek megváltozására vonatkozó bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, vagy
b) a költségmentesség engedélyezésére irányuló kérelemben valótlan adatokat szolgáltat,
az adóhatóság a költségmentességet engedélyező végzés módosításával vagy visszavonásával egyidejűleg dönt
az eljárási költség előlegezéséről és viseléséről.
(3) Az adóhatóság az adózót a költségmentességet engedélyező végzésében tájékoztatja a bejelentés elmulasztásának
és a valótlan adatszolgáltatásnak a (2) bekezdésben és az adózás rendjéről szóló törvényben meghatározott
jogkövetkezményeiről.
(4) A (2) bekezdés b) pontjában foglalt esetben az adózó igazolási kérelmet terjeszthet elő, amelyben igazolhatja,
hogy a valótlan adatok szolgáltatására önhibáján kívül eső okból került sor.”
31. §

(1) Az Adóig. vhr. 58. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A nem természetes személy adózó:
a) az eljárási illeték,
b) az állami adó- és vámhatóságnál kezdeményezett eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj,
c) az adórendszeren kívüli keresettel járó foglalkoztatáshoz kapcsolódó regisztrációs díj,
d) az egyszerűsített foglalkoztatáshoz kapcsolódó közteher-,
e) a közúti közlekedésről szóló törvény alapján az állami adó- és vámhatóság által kiszabott közigazgatási bírság, és
f ) tételes elszámolású
fizetési kötelezettségét EFER-en keresztül POS terminál útján vagy internetes felületen (VPOS) történő bankkártyás
fizetéssel is teljesítheti.”
(2) Az Adóig. vhr. 58. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A (4) bekezdés e)–f ) pontja szerinti esetben az adózó fizetési kötelezettségét a határozat (iktató)számának
megjelölésével teljesíti.”

32. §		
Az Adóig. vhr. 65. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az árverési vételár vagy vételárelőleg megfizetése POS terminál útján történő bankkártyás fizetéssel is teljesíthető.
A végrehajtói letéti számlára történő befizetés POS terminál útján bankkártyával történő teljesítése során nem kell
alkalmazni a 61. § (1) bekezdésében foglaltakat.”
33. §		
Az Adóig. vhr. 74. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A megbízólevél tartalmazza:
a) az ellenőrzést végző adóhatóság, továbbá az Air. 87/A. § (2) és (5) bekezdése szerinti esetben az ellenőrzés
lefolytatásában részt vevő külföldi adóhatóság megnevezését,
b) az ellenőrzés alá vont adózó nevét,
c) az ellenőrzés típusának megnevezését és
d) adóellenőrzés esetén az ellenőrzés alá vont adónemet és időszakot.”
34. §		
Az Adóig. vhr. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § Ha az eljárásban az adóhatóság megkeresése szükséges, a megkeresést az adóhatóság tizenöt napon belül
teljesíti.”
35. §		
Az Adóig. vhr. a következő 128. és 129. §-sal egészül ki:
„128. § Az adóhatóságok tevékenységével összefüggő kormányrendeletek és a Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának
és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosításáról szóló 311/2018. (XII. 27.) Korm.
rendelettel (a továbbiakban: Korm. rendelet) megállapított 13/A. alcímet, valamint I/A. Fejezetet a Korm. rendelet
hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárásokban is alkalmazni kell.
129. § A 74. § (1) bekezdése a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő
közigazgatási együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2018.
október 2-i 2018/1541/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.”
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36. §		
Az Adóig. vhr.
1.
2. alcím címében az „Az állami adó- és vámhatóság előtti” szövegrész helyébe az „Az adóhatóság előtti” szöveg,
2.
20. § (3) bekezdésében az „az 59. § szerint” szövegrész helyébe az „az 58. § szerint” szöveg,
3.
8. alcím címében az „Az egyenlegértesítő” szövegrész helyébe az „Az adószámla kivonat” szöveg,
4.
22. § (2) bekezdésében az „állami adó- és vámhatóság az” szövegrészek helyébe az „adóhatóság az” szöveg,
5.
24. § (4) bekezdésében az „Art. 260. § a)–f ) pontjában” szövegrész helyébe az „Art. 260. § a)–g) pontjában”
szöveg,
6.
45. § 1. pontjában az „az Elektronikus Fizetési és Elszámolási Rendszerhez (a továbbiakban: EFER) csatlakozott”
szövegrész helyébe az „az EFER-hez csatlakozott” szöveg,
7.
58. § (2) bekezdésében az „útján történő” szövegrész helyébe az „útján vagy internetes felületen (VPOS) történő”
szöveg,
8.
64. § (3) bekezdésében a „felületen bankkártyával (VPOS) bonyolított” szövegrész helyébe a „felületen (VPOS)
bankkártyával bonyolított” szöveg, az „a természetes személy adózó” szövegrész helyébe az „az adózó” szöveg,
9.
65. § (2) bekezdésében a „vételárelőleg bankkártyával” szövegrész helyébe a „vételárelőleg POS terminál útján
bankkártyával” szöveg,
10.
72. § 13. pontjában az „adó-, együttes adó- és jövedelemigazolás” szövegrész helyébe az „adó- és
jövedelemigazolás” szöveg,
11.
86. § (9) bekezdésében az „elrendelését e törvény egyéb” szövegrész helyébe az „elrendelését az Air. vagy
e rendelet egyéb” szöveg,
12.
100. § b) pont bb) alpontjában a „3 100 000 000” szövegrész helybe a „3 300 000 000” szöveg,
13.
101. § a) pontjában a „960 000 000” szövegrész helyébe az „1 030 000 000” szöveg,
14.
101. § b) pontjában a „212 000 000” szövegrész helyébe a „227 000 000” szöveg,
15.
110. § (1) bekezdésében a „Nemzetgazdasági Minisztérium” szövegrész helyébe a „Pénzügyminisztérium”
szöveg,
16.
112. § (5) bekezdésében az „a nemzetgazdasági miniszternek” szövegrész helyébe az „az adópolitikáért felelős
miniszternek” szöveg
lép.
37. §		
Hatályát veszti az Adóig. vhr.
a)
4. §-a,
b)
9. §-ában a „,megbízott” szövegrész,
c)
14. §-ában a „, megbízáson” és a „ , megbízottat” szövegrész,
d)
19. § (1) bekezdés utolsó mondata,
e)
24. § (11) bekezdése,
f)
26. § (1) bekezdése,
g)
58. § (3) bekezdése,
h)
84. § (4) bekezdésében az „, amelyre az adózó tizenöt napon belül észrevételt tehet, amelyhez csatolnia kell
az abban foglaltak bizonyításához szükséges iratokat” szövegrész,
i)
91. § (7) bekezdése,
j)
50. alcíme.
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3. A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet módosítása
38. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
12. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3) A (2) bekezdés szerinti összes költségnek a pénzforgalmi szolgáltató által a szolgáltató részére felszámított része
tranzakciónként legalább 12 forint, de nem lehet több mint a kártya elfogadásáról szóló szerződés alapján bonyolított
forgalom 3,6%-a.
(4) A (3) bekezdésben meghatározottak szerint a szolgáltató részére felszámított költségrész
a) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Széchenyi Pihenő Kártyával összefüggésben közvetlenül
felmerülő működési költségeire és marketingköltségeire fordítja;
b) 50%-ának megfelelő összeget a pénzforgalmi szolgáltató a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány (nyilvántartási
szám: 20-01-0001187, székhely: 8380 Hévíz, Jókai Mór utca 3.) részére ajánlja fel.”
39. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
12. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány a (4) bekezdés b) pont szerinti összeget a Széchenyi Pihenő Kártyával,
illetve azzal összefüggő tevékenység költségeire fordítja.”
40. §		
A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 76/2018. (IV. 20.) Korm. rendelet
1.
2. § (1) bekezdésében az „(a továbbiakban: SZJA törvény) 71. § (1) bekezdés b) pontja” szövegrész helyébe az „(a
továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdése” szöveg,
2.
2. § (2) bekezdésében az „Az SZJA törvény 71. § (6) bekezdés” szövegrész helyébe az „Az Szja tv. 71. §
(5) bekezdés” szöveg,
3.
3. § (2) bekezdésében az „az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont ba)–bc) alpontja” szövegrész helyébe az „az
Szja tv. 71. (1) bekezdés a)–c) pontja” szöveg,
4.
5. § (1) bekezdés a) pontjában az „az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont ba) alpontja” szövegrész helyébe
az „az Szja tv. 71. (1) bekezdés a) pontja” szöveg,
5.
5. § (1) bekezdés b) pontjában az „az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontja” szövegrész helyébe
az „az Szja tv. 71. (1) bekezdés b) pontja” szöveg,
6.
5. § (1) bekezdés c) pontjában az „az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés b) pont bc) alpontja” szövegrész helyébe
az „az Szja tv. 71. (1) bekezdés c) pontja” szöveg
lép.

4. Záró rendelkezések
41. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 21. § (2) bekezdése 2019. február 1-jén lép hatályba.

42. §

(1) A 2. § az Uniós Vámkódex értelmében történő információcserét és információáramlást szolgáló elektronikus
rendszerek kifejlesztésének, fenntartásának és alkalmazásának technikai szabályairól szóló, 2017. november 14-i EU
2017/2089 bizottsági végrehajtási rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezést állapít meg.
(2) A 33. § a 904/2010/EU és az (EU) 2017/2454 rendeletnek a hozzáadottérték-adó területén történő közigazgatási
együttműködés megerősítésére irányuló intézkedések tekintetében történő módosításáról szóló, 2018. október 2-i
2018/1541/EU tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelete
a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási keretösszegének
megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 30. § (10) és (14) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A Kormány 1 000 000 000 forintban határozza meg a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény
(a továbbiakban: Tao. tv.) 22. § (3) bekezdése, valamint a Tao. tv. 24/A. § (3) bekezdés a) pontja szerint az egyes
filmalkotások számára nyújtható támogatások együttes éves összegét (a továbbiakban együtt: keretösszeg), ide
nem értve a 2. § szerint nyújtott közvetett támogatást. A filmalkotás után járó támogatás igénybevételére vonatkozó
jogosultságot ezen keretösszeg kimerülését követően az adott évre vonatkozóan nem lehet érvényesíteni, ezt a tényt
a támogatási igazoláson fel kell tüntetni.
2. §		
Az 1. §-ban foglaltak nem érintik, valamint az 1. § szerinti keretösszeg nem tartalmazza a filmalkotások közvetett
támogatásának céljából fenntartott letéti számlán gyűjthető összeg mértékéről szóló 439/2016. (XII. 16.)
Korm. rendelet 1. §-ában meghatározott összegű, a Magyar Nemzeti Filmalap Közhasznú Nonprofit Zártkörűen
működő Részvénytársaság rendelkezése alatt álló, a Magyar Kincstárnál vezetett letéti számlára – a mozgóképről
szóló 2004. évi II. törvény 31/D. § (7) bekezdése alapján – teljesített támogatásokat.
3. §

(1) A látvány-csapatsport támogatásával összefüggésben a sportfejlesztési programok 2019/2020-as támogatási időszak
vonatkozásában jóváhagyott együttes összege nem haladhatja meg az 50 000 000 000 forintot.
(2) A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás
elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Korm. rendelet) 3. §-a szerint
a)
a 2019. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege nem haladhatja meg
a 40 000 000 000 forintot,
b)
a 2020. évben kiállított igazolások és támogatási igazolások együttes összege nem haladhatja meg
a 60 000 000 000 forintot.
(3) A látvány-csapatsportban működő országos sportági szakszövetség (a továbbiakban: szakszövetség) tárgyév január
15. napjáig megküldi az (1) és (2) bekezdés szerinti keretösszegekből a működésével érintett látvány-csapatsportág
részesedésének arányára vonatkozó javaslatát, valamint a sportág adott időszakra vonatkozó stratégiai fejlesztési
koncepcióját, tervét a sportpolitikáért felelős miniszter részére.
(4) A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetségeknek a minőségbiztosítási rendszerre (benchmark-rendszer)
és követelményeire a Korm. rendelet szerint tett javaslatainak, valamint a (3) bekezdés alapján megküldött
dokumentumoknak az értékelésével, és az államháztartásért felelős miniszter véleményének kikérésével tesz
javaslatot a Kormány részére az (1) és (2) bekezdés szerinti keretösszegeknek a látvány-csapatsportágak közötti
felosztása arányának megállapítására.
(5) A sportpolitikáért felelős miniszter az (1) és (2) bekezdés szerinti keretösszegeknek a látvány-csapatsportágak közötti
felosztása Kormány által megállapított arányáról február 15. napjáig értesíti a szakszövetségeket. A szakszövetség
honlapján közzéteszi az (1) és (2) bekezdés szerinti keretösszegeknek a látvány-csapatsportágak közötti felosztása
Kormány által megállapított arányát.

4. §		
Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
5. §

(1) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 3. pont a)–e) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[A rendelet alkalmazásában
képzéssel összefüggő feladatok támogatása: az Stv.-ben meghatározott szakszövetségi stratégiai fejlesztési koncepció
alapján megvalósuló vagy ahhoz illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként,
a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén
támogatási időszakokra lebontott), a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program
részét képező, – a Szerződés 107. és 108. cikke alkalmazásában bizonyos támogatási kategóriáknak a belső piaccal
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összeegyeztethetővé nyilvánításáról (EGT-vonatkozású szöveg) szóló 2014. június 17-i 651/2014/EU bizottsági rendelet (HL
L 187., 2014.6.26., 1. o.) (a továbbiakban: 651/2014/EU bizottsági rendelet) 31. cikkében meghatározottak szerint–a Tao.
tv.-ben meghatározott látvány-csapatsport Stv. szerinti országos sportági szakszövetsége (a továbbiakban: szakszövetség)
vagy a sportköztestület Stv.-ben meghatározott képzési, továbbképzési feladatainak ellátása során a szakszövetségnél
vagy a szakszövetség felkérése alapján a szakszövetség tagjaként működő, a képzést folytató vagy abban részt vevő
sportszervezetnél, utánpótlás-nevelés fejlesztését végző alapítványnál vagy a sportköztestületnél felmerülő költségek,
kiadások az alábbiak szerint:]
„a) az oktatók személyi jellegű ráfordítása azokra az órákra vonatkozóan, amikor az oktatók részt vesznek a képzésen,
b) az oktatók és a képzésben részt vevők közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó működési költsége (különösen
az útiköltség, közvetlenül a projekthez kapcsolódó anyagok és fogyóeszközök költsége, valamint az eszközök és
berendezések értékcsökkenése kizárólag a képzési projekt keretében történő használatuk mértékéig),
c) a képzési projekthez kapcsolódó tanácsadás költsége,
d) a képzésben részt vevők személyi jellegű ráfordításai és az általános közvetett költségek (különösen
az adminisztrációs költségek, bérleti díj, rezsi költségek) azokra az órákra vonatkozóan, amikor a képzésben részt
vevők részt vesznek a képzésen,
e) az oktatóknak és a képzés résztvevőinek közvetlenül a képzési projekthez kapcsolódó szállásköltsége;”
(2) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendelet alkalmazásában
tárgyi eszköz beruházás, felújítás: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai fejlesztési koncepciójához illeszkedő,
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként, a támogatás elszámolási időszakát
megelőzően készített (több támogatási időszakra szóló sportfejlesztési program esetén támogatási időszakokra lebontott),
a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott sportfejlesztési program megvalósítása érdekében, a fejlesztési
programhoz csatolt költségtervben részletezett, a számvitelről szóló törvényben meghatározott beruházás, felújítás – az
ingatlanhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok és személygépkocsi beszerzése kivételével –, ideértve]
„c) a sportszervezetnek, a szakszövetségnek, a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött alapítványnak,
továbbá – a sportszervezetnek, szakszövetségnek a helyi önkormányzattal kötött együttműködési megállapodása
alapján – a helyi önkormányzatnak az Stv.-ben foglalt feladatainak ellátását vagy az ilyen feladatok ellátásában
az együttműködési megállapodás alapján történő részvételt biztosító építési beruházásra irányuló tárgyi eszköz
beruházást, felújítást vagy egyébként sportcélú ingatlan-fejlesztést érintő tárgyi eszköz beruházást, felújítást, ideértve
az olyan állami, vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingatlanon megvalósuló tárgyi eszköz beruházást,
felújítást, amely esetében a beruházás eredményeként létrejövő tárgyi eszköz a jogszabály alapján a magyar állam
vagy a helyi önkormányzat tulajdonába kerül, feltéve, hogy a fejlesztést sportfejlesztési programja keretében
megvalósító támogatott szervezet a beruházással, felújítással érintett sportcélú ingatlanon az üzembe helyezéstől
számított 15 évig használatra jogosult,”
(3) A Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése a következő 13–19. ponttal egészül ki:
(A rendelet alkalmazásában)
„13. sportcélú ingatlan üzemeltetése költségeinek támogatása: az Stv.-ben foglaltak szerint a sportág stratégiai
fejlesztési koncepciójához illeszkedő, a támogatás igénybevételére jogosult szervezet által támogatási időszakonként,
a támogatás elszámolási időszakát megelőzően készített, a jóváhagyást végző szervezethez benyújtott és jóváhagyott
sportfejlesztési program megvalósítása érdekében a fejlesztési programhoz csatolt költségtervnek megfeleltethető,
a sportcélú ingatlan által nyújtott szolgáltatások működési költségei, így különösen a személyi jellegű ráfordítások,
az anyagköltségek, a szerződéses szolgáltatások, a távközlés, az energia és a karbantartás költségei, a bérleti díjak,
az adminisztrációval kapcsolatos költségek az olyan értékcsökkenési és finanszírozási költségek kivételével, amelyeket
a sportcélú ingatlanhoz nyújtott beruházási támogatásból már fedeztek;
14. megváltozott munkaképességű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 3. pontja szerinti
munkavállaló;
15. hátrányos helyzetű munkavállaló: a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 4. pontja szerinti munkavállaló;
16. kis- és középvállalkozás: a 651/2014/EU bizottsági rendelet I. melléklete szerint meghatározott vállalkozás;
17. egy és ugyanazon vállalkozás: az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű
támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (a továbbiakban:
1407/2013/EU bizottsági rendelet) 2. cikk (2) bekezdése szerinti kapcsolatban lévő vállalkozások;
18. támogatástartalom: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és
a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Atr.) 2. § 19. pontja szerinti
tartalom;
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19. közvetítő: olyan természetes vagy jogi személy, akinek vagy amelynek a tevékenysége pénzbeli ellenszolgáltatás vagy
egyébként pénzben kifejezhető anyagi előny megszerzése érdekében a látvány-csapatsport támogatásrendszerében
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet és a támogató közötti, a Tao. tv. szerinti támogatási szándéknyilatkozat
megkötésére irányul, vagy egyébként ilyen szándéknyilatkozat megkötését segíti elő, vagy abban közreműködik.”
A Korm. rendelet 2. § (3a) és (3b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(3a) Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában meghatározott támogatási jogcímekre benyújtott
sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló eljárásban a jóváhagyást végző szervezet arra figyelemmel dönt
a támogatási igények jóváhagyásáról, hogy a sportfejlesztési program jóváhagyására irányuló kérelemben szereplő
egyes támogatási igények nem haladhatják meg a sportpolitikáért felelős miniszter által az egyes jogcímeken
nyújtható támogatási tételekkel kapcsolatban meghatározott minőségbiztosítási rendszerben (a továbbiakban:
benchmark-rendszer) foglaltakat és annak követelményeit. A benchmark-rendszert és követelményeit a szakszövetség
ügyintéző-képviselő szerve által, a sportág stratégiai fejlesztési koncepciója alapján, a tárgyév január 15. napjáig tett
javaslat figyelembevételével a sportpolitikáért felelős miniszter a tárgyév február 15. napjáig határozza meg, és azt
a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra hozza. A szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve meghatározhatja
az egyes támogatási jogcímekkel kapcsolatos sportági szakmai fejlesztési prioritásokat a különböző szintű és életkori
csoportok alapján szervezett versenyrendszerekben való részvétel és az azokra való felkészítő szakmai munka
feltételei alapján. A fejlesztési prioritásokat a szakszövetség a honlapján nyilvánosságra hozza.
(3b) Az (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11., 12. és 13. pontjában
meghatározott támogatási jogcímekre jóváhagyott sportfejlesztési programban szereplő támogatás, valamint
a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás összegének felhasználásáról történő elszámolás
ellenőrzésére irányuló eljárásban a (3a) bekezdés szerinti benchmark-rendszer és követelményei, valamint
az elszámolási útmutató előírásait figyelembe véve dönt az elszámolás elfogadásáról.”
A Korm. rendelet 2. §-a a következő (3c) és (3d) bekezdéssel egészül ki:
„(3c) A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetség ügyintéző-képviselő szervének vagy a (3d) bekezdés alapján
meghatalmazott személy – a sportfejlesztési program jóváhagyására vagy módosítására irányuló eljárása során tett
– egyedi írásbeli kérelme alapján, különös méltánylást érdemlő esetben engedélyezheti a benchmark-rendszertől és
követelményeitől való eltérést.
(3d) A szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve írásban meghatalmazhat olyan személyt, aki a (3c) bekezdés
szerinti kérelem benyújtására a szakszövetség ügyintéző-képviselő szerve megbízásából jogosult. A meghatalmazott
személyéről a szakszövetség írásban tájékoztatja a sportpolitikáért felelős minisztert.”
A Korm. rendelet 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az (1) bekezdés 3., 4., 9., 11. és 12. pontjaiban meghatározott támogatási jogcímeken a támogatott szervezet
sportfejlesztési programjának megvalósítására nyújtott támogatás támogatási időszakonként számított teljes
összegének legfeljebb 2%-a, de összességében legfeljebb 50 millió forint az igazolás és a támogatási igazolás
kiállításának feltételét képező sportfejlesztési program előkészítésével, a jóváhagyást végző szervezet által kiállított
igazolás és támogatási igazolás alapján a támogatott program megvalósításával, a felhasználás során szükséges
adatszolgáltatási, jelentéstételi kötelezettség teljesítésével, valamint a felhasznált támogatás elszámolásával
kapcsolatban felmerülő közreműködői költségek támogatására is fordítható azzal, hogy a közreműködői tevékenység
nem irányulhat a támogatók felkutatására, közvetítésére. A közreműködői költségek támogatásának feltétele,
hogy a támogatás igénybevételére jogosult szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyását végző szervezethez
történő benyújtása során azt előzetesen bejelentse, és a jóváhagyást végző szervezet azt jóváhagyja. Közreműködői
költségként a jogszerűen felhasznált támogatás sportfejlesztési program jóváhagyásáról szóló határozatban rögzített
aránynak megfelelő összeg számolható el.”
A Korm. rendelet 2. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:
„(9) A látvány-csapatsport támogatás keretében közvetítő eljárását igénybe venni, közvetítői tevékenység ellenértékét
elszámolni nem lehet.”

6. §		
A Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kérelemhez a támogatás igénybevételére jogosult szervezet részéről csatolni kell)
„a) – a (2a) bekezdés kivételével – 30 napnál nem régebbi kivonatot a támogatás igénybevételére jogosult szervezetet
nyilvántartó szervezettől (bíróság) a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól, közjegyzői aláírás-hitelesítéssel
ellátott aláírási címpéldányt,”
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7. §		
A Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A jóváhagyást végző szervezet a kérelemről annak beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. A kérelemmel
kapcsolatban hiánypótlásnak van helye, ha a kérelem nem tartalmazza az (1) bekezdésben foglaltakat. Ilyen esetben
a támogatás igénybevételére jogosult szervezet 8 napon belül az (1) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő
kérelmet nyújthat be a jóváhagyást végző szervezet részére.”
8. §		
A Korm. rendelet 7. § (2a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2a) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti támogatás esetén az adott támogatási időszakra vonatkozó elszámolás
vagy részelszámolás 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez történő benyújtását és
az elszámolásnak, részelszámolásnak a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részéről történő
elfogadását követően
a) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) és e) pontjában meghatározott támogatott szervezet kérelme esetén
a sportpolitikáért felelős miniszter, vagy
b) a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatott szervezet, továbbá a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdésében
foglaltak szerinti esetben a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezet
tekintetében az erről szóló értesítés alapján, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontja szerinti támogatott szervezet
esetében − kivéve a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetet − az elszámolás saját hatáskörben történő lezárása
alapján a szakszövetség
az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott elkülönített pénzforgalmi számláról bocsátja a támogatást vagy annak
az elszámolásban, részelszámolásban elfogadott részét a támogatott szervezet rendelkezésére.”
9. §

(1) A Korm. rendelet 10. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Ha a támogatott szervezet ellen csődeljárás, felszámolási eljárás, végelszámolási eljárás, kényszer-végelszámolási
vagy kényszertörlési eljárás került elrendelésre, a támogatott szervezet 8 napon belül köteles e tényről tájékoztatni
a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezetet.”
(2) A Korm. rendelet 10. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A támogatott szervezet a sportfejlesztési program megvalósítása során az a) és b) pontban foglalt feltételek
legalább egyikének teljesülése esetén egy alkalommal kérelmezheti a jóváhagyást végző szervezetnél a sportfejlesztési
program szerinti ingatlan-fejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás támogatási jogcímen jóváhagyott,
kizárólag a beruházással, felújítással összefüggő támogatás összegének növelését, feltéve hogy a támogatási összeg
növekedése
a) a sportfejlesztési program műszaki vagy szakmai tartalmának módosítása miatt szükséges, és a műszaki, szakmai
tartalom változása a projekt eredményessége szempontjából kedvezőbb megoldást eredményez,
b) a műszaki, szakmai tartalmat nem érintő olyan változtatásra irányul, amely a sportfejlesztési program jóváhagyásakor
ismert piaci árak megnövekedése miatt merült fel.”
(3) A Korm. rendelet 10. §-a a következő (6a) bekezdéssel egészül ki:
„(6a) Ha a (6) bekezdés szerinti költségnövekmény nem éri el a sportfejlesztési programban az adott ingatlanfejlesztésre jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás összegének 15%-át, akkor
a támogatott szervezetnek kell alátámasztania a költségnövekmény piaci árnak és a (6) bekezdésben meghatározott
feltételeknek való megfelelését. A jóváhagyást végző szervezet indokolt esetben elrendelheti igazságügyi szakértő
bevonását. Ha a (6) bekezdés szerinti költségnövekmény a sportfejlesztési programban az adott ingatlan-fejlesztésre
jóváhagyott tárgyi eszköz beruházás, felújítás jogcímen jóváhagyott támogatás összegének 15%-át eléri vagy
meghaladja, akkor igazságügyi szakértő véleményének beszerzése kötelező. Az igazságügyi szakértő kirendeléséről
a támogatott szervezet költségére a jóváhagyást végző szervezet gondoskodik.”

10. §

(1) A Korm. rendelet 11. § (1)–(1b) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A támogatás, a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás, valamint a kiegészítő sportfejlesztési
támogatás összegének felhasználásáról történő elszámolást − a (2) bekezdésben foglaltakra is figyelemmel és
a 14. § (13) bekezdésében foglaltak kivételével − minden évben, a támogatási időszak lezárultát követő 30 napon
belül, az (5) bekezdésben foglaltak szerint záradékolt számviteli bizonylatokkal alátámasztott módon, összesített
elszámolási táblázattal együttesen kell a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez benyújtani.
Az elszámolást – a 9. § (2) bekezdésében meghatározott továbbadott támogatás esetén is – a támogatott szervezet
nyújtja be a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezethez. A támogatás felhasználását igazoló
szöveges, szakmai beszámolóhoz az összesített elszámolási táblázatot is mellékelni kell. A benyújtásra rendelkezésre
álló határidő egyszeri alkalommal, legfeljebb 15 nappal meghosszabbítható.
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(1a) A támogatott szervezet az elszámolása során az adott támogatási időszak végéig szerződés szerint teljesült,
és az elszámolási időszak végéig, de legkésőbb augusztus 14-ig pénzügyileg teljesült költségekről számol el.
A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján, az alap időszakban pénzügyileg
nem teljesült, de jóváhagyott támogatási összeg és saját forrás erejéig, a sportfejlesztési program célját biztosító
feladatokra felhasznált, alap időszaki számviteli bizonylatokkal is elszámolhat a meghosszabbított időszakban.
(1b) A támogatott szervezet a meghosszabbításra vonatkozó jóváhagyó döntés alapján az ingatlanfejlesztést érintő,
utófinanszírozással megvalósuló fejlesztések esetében a meghosszabbított időszakban elszámolhat azon előző
támogatási időszakokban kiállított számviteli bizonylatokkal is, amelyek pénzügyi teljesítése a meghosszabbított
időszakra esik, amennyiben a pénzügyi teljesítés idejével kapcsolatos megállapodás a támogatott szervezet
rendelkezésére áll, és azt benyújtja az ellenőrző szervezet részére.”
(2) A Korm. rendelet 11. §-a a következő (1c) bekezdéssel egészül ki:
„(1c) A támogatott szervezet az elszámolása során azokat a költségeket is elszámolhatja, amelyek az e rendeletben
meghatározott közreműködői és könyvvizsgálói feladatok ellátásával összefüggésben merültek fel és az adott
elszámolási időszak végéig szerződés szerint és pénzügyileg is teljesültek.”
(3) A Korm. rendelet 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A támogatott szervezet a támogatási időszakban keletkezett támogatásból, valamint a sportfejlesztési program
megvalósítását biztosító saját forrás összegéből finanszírozott költségekről, ráfordításokról kiállított számlákkal,
illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatokkal – a (4a) és a 14. § (13) bekezdésében meghatározott kivétellel –
tételesen köteles elszámolni.”
11. §

(1) A Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Hiánypótlásra két alkalommal, alkalmanként legfeljebb 15 napos határidő tűzésével kerülhet sor és a felhívásban
meg kell jelölni az elszámolás, részelszámolás hiányosságát. A támogatott szervezet a 2. § (1) bekezdés 1. pontja
szerint illetékes ellenőrző szervezet vezetőjénél kezdeményezheti a hiánypótlás határidejének egyszeri alkalommal,
legfeljebb 15 nappal történő meghosszabbítását. A hiánypótlás határideje az elszámolásra, részelszámolásra
rendelkezésre álló ügyintézési határidőbe nem számítandó be.”
(2) A Korm. rendelet 13. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezet vonatkozásában − kivéve
a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése szerinti esetet − a támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását
biztosító saját forrás felhasználásáról történő elszámolás elfogadásáról vagy annak elutasításáról a 2. § (1) bekezdés
1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet értesíti a támogatott szervezetet.”
(3) A Korm. rendelet 13. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:
„(4a) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pontja szerinti támogatott szervezet, valamint a Tao. tv. 22/C. § (9a) bekezdése
szerinti esetben a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) és d) pontjában meghatározott támogatott szervezet vonatkozásában
a támogatás, valamint a sportfejlesztési program megvalósítását biztosító saját forrás felhasználásáról történő
elszámolás elfogadásáról vagy annak elutasításáról a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet
értesíti a támogatott szervezetet, valamint tájékoztatja az adott sportág szakszövetségét.”

12. §		
A Korm. rendelet 14. §-a a következő (13) és (14) bekezdéssel egészül ki:
„(13) A (12) bekezdésben foglalt kamatozó tartalék szövetségi stratégiával összhangban történő felhasználását
a szakszövetség a felhasználás évét követő év június 30. napjáig – a felhasználás évére vonatkozó – éves beszámolójának
a 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet részére történő megküldésével igazolja.
(14) A 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet az éves beszámoló kézhezvételétől számított
30 napon belül a kamatozó tartalék felhasználásáról részletes, szöveges szakmai és számszaki pénzügyi beszámoló
benyújtását kérheti.”
13. §		
A Korm. rendelet 15. §-a a következő (3a) és (3b) bekezdéssel egészül ki:
„(3a) A látvány-csapatsport támogatás ellenőrzése során az ellenőrző szervezet vizsgálja, hogy a támogatás nyújtása
során látvány-csapatsport támogatásban közvetítői eljárására, közvetítői tevékenység támogatására került-e sor.
(3b) Ha a látvány-csapatsport támogatás felhasználását ellenőrző szervezet a (3a) bekezdés szerinti eljárás
keretében az elszámolás, a részelszámolás vagy a helyszíni ellenőrzés eredményeként azt állapítja meg, hogy
a jóváhagyott sportfejlesztési program támogatása során az egyes jogcímekhez kapcsolódóan elszámolni tervezett
számlák, illetve más, hitelt érdemlő számviteli bizonylatok nem állnak összhangban a benchmark-rendszer alapján
a sportágban meghatározott, és az egyes jogcímeken elszámolható tételek becsült piaci értéke alapján a támogatói
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szándéknyilatkozat szerinti, jóváhagyott sportfejlesztési program szakmai megvalósítását szolgáló támogatási
program elemmel, úgy az ellenőrző szervezet
a) a támogató és a közvetítő tekintetében kezdeményezheti az állami adóhatóságnál tételes adóellenőrzés
lefolytatását, továbbá a támogatót kizárja,
b) a támogatott szervezetet pedig – rosszhiszemű közreműködés megállapítása esetén – kizárhatja
a látvány-csapatsport támogatás rendszeréből.”
14. §		
A Korm. rendelet 15/B. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„15/B. § (1) A sportpolitikáért felelős miniszter a sportfejlesztési programok jóváhagyásáról szóló döntések 4. §
szerinti meghozatalát követően, de legkésőbb a tárgyév október 30-áig adatot szolgáltat az államháztartásért felelős
miniszter és az adópolitikáért felelős miniszter részére a sportfejlesztési programban feltüntetett, egyes jogcímeken
igénybe vehető támogatás teljes értékéről.
(2) A sportpolitikáért felelős miniszter negyedévente adatokat szolgáltat az államháztartásért felelős miniszter és
az adópolitikáért felelős miniszter részére a támogatott szervezetek részére az egyes támogatási jogcímeken kiadott
igazolásokról és támogatási igazolásokról.
(3) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cb), cd) és cf ) alpontjában meghatározott jogcímekre nyújtott támogatás
és a Tao. tv. 30/I. §-a szerinti támogatás esetén, a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés a) pont ac) alpontjában, b) pont bd),
bf ) és bg) alpontjában, továbbá d) pont dc), de) és dg) alpontjában meghatározott jogcímek szerinti, egyenként
500 ezer eurónak megfelelő forintösszeget meghaladó egyedi támogatásokról a jóváhagyást végző szervezet
adatot köteles szolgáltatni az állami támogatások európai uniós versenyszempontú vizsgálatáért felelős szervezet
részére a 651/2014/EU bizottsági rendelet 9. cikke, illetve az Európai Bizottságnak az Európai Unió működéséről szóló
szerződés 107. cikk (3) bekezdés a) vagy c) pontja szerinti egyedi határozata szerinti közzététel céljából.
(4) A jóváhagyó szervezet (3) bekezdés szerinti adatszolgáltatására és közzétételre az Atr. 18/A–18/D. § rendelkezéseit
kell alkalmazni.”
15. §		
A Korm. rendelet 15/C. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Utóellenőrzés keretében a sportfejlesztési program egésze megvalósulásának utólagos ellenőrzésére – ideértve
a sportfejlesztési program jóváhagyását, a támogatási igazolás kiállítását, a jóváhagyott sportfejlesztési program
megvalósítását, a támogatások és a kamatozó tartalék felhasználásának ellenőrzését – kerülhet sor.
(2) A sportpolitikáért felelős miniszter a szakszövetséget utóellenőrzés lefolytatására hívja fel, ha a szakszövetség az Stv.
22. § (2) bekezdés f ) pont ff ) alpontja szerint meghatározott feladataival összefüggésben olyan tényt, körülményt tár
fel, amely a szakszövetségi ellenőrzés megállapításainak megváltoztatását eredményezheti.”
16. §		
A Korm. rendelet a következő 5/D. és 5/E. alcímmel egészül ki:

„5/D. Az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító közös rendelkezések
15/D. § (1) Nem ítélhető meg támogatás
a) – a 15/G. § szerinti csekély összegű támogatás kivételével – azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság
állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget;
b) – a 15/G. § szerinti csekély összegű támogatás kivételével – az Atr. 6. §-a szerinti nehéz helyzetben lévő vállalkozás
részére;
c) ha a támogatásra jogosult szervezet a támogatást – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (3) bekezdés
utolsó albekezdése kivételével – a 651/2014/EU bizottsági rendelet 1. cikk (2) bekezdés c)–d) pontjában, az 1. cikk
(3) bekezdés a)–d) pontjában meghatározott kizárt ágazatokra használja;
d) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi;
e) – a 15/E. § szerinti képzési támogatás esetén – a kötelező nemzeti képzési előírásoknak való megfeleléshez, valamint
támogatott beruházás esetén a beruházás alapvető működtetéséhez szükséges képzéshez.
(2) Azonos vagy részben azonos azonosítható elszámolható költségek esetén az e rendelet szerinti támogatás abban
az esetben halmozható más, helyi, regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással, ha
az nem vezet a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában meghatározott
legmagasabb támogatási intenzitás vagy támogatási összeg túllépéséhez.
(3) Az e rendelet szerinti támogatás különböző azonosítható elszámolható költségek esetén halmozható más, helyi,
regionális, államháztartási vagy uniós forrásból származó állami támogatással.
(4) Az egy projekthez igénybe vett összes támogatás – függetlenül attól, hogy annak finanszírozása uniós, országos,
regionális vagy helyi forrásból történik – támogatási intenzitása nem haladhatja meg az irányadó uniós állami
támogatási szabályokban meghatározott támogatási intenzitást vagy támogatási összeget.
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(5) A támogatási intenzitás kiszámítása során valamennyi felhasznált számadatot az adók és illetékek levonása előtt
kell figyelembe venni.
(6) Az Atr. 18. § (2) bekezdés a) pontja szerint előzetesen be kell jelenteni az Európai Bizottság részére az egyedi
támogatást, ha a támogatás összege
a) a 15/E. § szerinti képzési támogatás esetén képzési projektenként meghaladja a 2 millió eurónak megfelelő
forintösszeget,
b) a 15/F. § szerinti működési támogatás esetén sportcélú ingatlanonként évente meghaladja a 2 millió eurónak
megfelelő forintösszeget.
(7) A 15/E. § és a 15/F. § szerinti támogatások tekintetében a 2020–2021-es támogatási időszakra vonatkozóan
hozható támogatási döntés.

5/E. Az uniós versenyjogi szabályoknak való megfelelést biztosító, egyes támogatási kategóriákra
vonatkozó rendelkezések
15/E. § (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontja és a Tao. tv. 30/I. § (2) bekezdése szerinti támogatás esetén
a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bf ) alpontja és d) pont de) alpontja szerinti jogcímekre nyújtott támogatás
a 651/2014/EU bizottsági rendelet 31. cikkével összhangban képzési támogatásként (ezen alcím vonatkozásában
a továbbiakban: képzési támogatás) nyújtható.
(2) Képzési támogatás esetén a támogatási intenzitás nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50%-át.
(3) A (2) bekezdés szerinti támogatási intenzitás legfeljebb az elszámolható költségek 70%-áig
a) megváltozott munkaképességű munkavállaló vagy hátrányos helyzetű munkavállaló részére nyújtott képzés
esetén 10 százalékponttal,
b) középvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 10 százalékponttal,
c) kisvállalkozásnak nyújtott támogatás esetén 20 százalékponttal
növelhető.
(4) A képzési támogatás keretében a 2. § (1) bekezdés 3. pontja szerinti költségek számolhatók el.
(5) Ha valamely támogatási projektben mind szakképzési, mind általános képzési összetevők szerepelnek, amelyek
a képzés támogatási intenzitásának a kiszámítása céljából egymástól nem választhatók el, vagy ha a támogatási
projektben szereplő képzés szakképzési, vagy általános képzési jellege nem állapítható meg, a szakképzésre
vonatkozó támogatási intenzitást kell alkalmazni.
15/F. § (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont cf ) alpontja szerinti és a Tao. tv. 30/I. § (3) bekezdése második fordulata
szerinti támogatás esetén a Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés b) pont bg) alpontja és d) pont dg) alpontja szerinti jogcímekre
nyújtott támogatás a 651/2014/EU bizottsági rendelet 55. cikkével összhangban működési támogatásként (ezen
alcím vonatkozásában a továbbiakban: működési támogatás) nyújtható.
(2) A támogatott sportcélú ingatlan működésével, üzemeltetésével történő megbízás odaítélése során átlátható és
megkülönböztetés-mentes módon kell eljárni.
(3) A támogatott sportcélú ingatlanhoz a felhasználók számára átlátható és megkülönböztetés-mentes módon kell
hozzáférést biztosítani.
(4) A támogatott sportcélú ingatlan nem állhat egyetlen hivatásos sportoló vagy hivatásos sportszervezet kizárólagos
használatában. A sportcélú ingatlant a tényleges teljes támogatási időszak időbeli kapacitásának legalább 20%-ában
más hivatásos vagy amatőr sportolónak illetve sportszervezetnek kell használnia. Ha a támogatott sportcélú ingatlant
hivatásos sportszervezet használja, a hivatásos sportszervezet esetén alkalmazott díjszámítási feltételeket nyilvánossá
kell tenni.
(5) A működési támogatás összege nem haladhatja meg a Tao. tv. 22/C. § (4) bekezdés f ) pontjában meghatározott
működési veszteség mértékét.
(6) A működési támogatás keretében a 2. § (1) bekezdés 13. pontja szerinti költségek számolhatók el.
15/G. § (1) A Tao. tv. 22/C. § (1) bekezdés c) pont ce) alpontjában meghatározott támogatás az 1407/2013/EU bizottsági
rendelet rendelkezéseivel összhangban nyújtható.
(2) Az egy és ugyanazon vállalkozásnak minősülő vállalkozások részére az 1407/2013/EU bizottsági rendelet hatálya
alá tartozó, Magyarországon odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összege nem
haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet
3. cikk (8) és (9) bekezdését.
(3) A támogatás odaítélése során az adott pénzügyi évben, valamint az előző két pénzügyi év alatt odaítélt csekély
összegű támogatások bruttó támogatástartalmának összegét kell figyelembe venni.
(4) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről
szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott
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csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL
L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben
meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás
más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással
az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.
(5) A csekély támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vagy azonos kockázatfinanszírozási célú
intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi
rendeletekben vagy az Európai Bizottság jóváhagyó határozatában az egyes esetek meghatározott körülményeire
vonatkozóan rögzített legmagasabb támogatási intenzitást vagy összeget.
(6) A támogatott szervezetnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdése figyelembevételével
– az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére
a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások
támogatástartalmáról.
(7) A jóváhagyást végző szervezet írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási
egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül.”
17. §		
A Korm. rendelet 16. §-a a következő (24) és (25) bekezdéssel egészül ki:
„(24) E rendeletnek a filmalkotások és a látvány-csapatsportok társasági adón keresztül történő támogatási
keretösszegének megállapításáról, valamint a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás
kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól
szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 318/2018. (XII. 27.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr8.) megállapított 2. § (1) bekezdés 9. pont c) alpontját, 19. pontját, (6) és (9) bekezdését, 6. § (3) bekezdését, 7. §
(2a) bekezdését, 10. § (1a), (6) és (6a) bekezdését, 11. § (1)–(1c) és (4) bekezdését, 13. § (2), (4), (4a) bekezdését, 14. §
(13) és (14) bekezdését, 15. § (3a)–(3b) bekezdését, 15/A. § (1) bekezdését, 15/B. §-át, 15/C. § (1) és (2) bekezdését, 5/D.
és 5/E. alcímét a Módr8. hatálybalépésekor folyamatban lévő sportfejlesztési programok megvalósítása, le nem zárt
elszámolások ellenőrzése és eljárások vonatkozásában is alkalmazni kell.
(25) E rendeletnek a Módr8.-cal megállapított 2. § (1) bekezdés 3. pont a)–e) alpontját, 13–18. pontját, (3a)–(3d), (6),
(6a), (7) bekezdését, 4. § (2) bekezdés a) pontját, 14. § (4b) bekezdését első alkalommal a 2019–2020-as támogatási
időszakra benyújtott sportfejlesztési program jóváhagyására, valamint az igazolás, támogatási igazolás kiállítására
irányuló kérelmek benyújtásával összefüggésben kell alkalmazni.”
18. §		
A Korm. rendelet
a)
2. § (6a) és (7) bekezdésében a „11. és 12.” szövegrész helyébe a „11., 12. és 13.” szöveg,
b)
2. § (6) bekezdésében a „11. és 12. pontjaiban” szövegrész helyébe a „11., 12. és 13. pontjában” szöveg,
c)
6. § (4) bekezdésében, 9. § (10) bekezdésében a „jóváhagyó” szövegrész helyébe a „jóváhagyást végző” szöveg,
d)
9. § (1) bekezdésében a „támogatott” szövegrész helyébe a „támogatott szervezet” szöveg,
e)
13. § (3) bekezdésében a „kedvezményezett” szövegrész helyébe a „támogatott szervezet” szöveg,
f)
14. § (4b) bekezdésében a „felújítás esetén” szövegrész helyébe a „felújítás jogcím esetén” szöveg,
g)
15/A. § (1) bekezdésében az „Az 2. § (1) bekezdés 1. pontja szerint illetékes ellenőrző szervezet” szövegrész
helyébe az „A sportpolitikáért felelős miniszter” szöveg,
h)
21. § a) pontjában a „31. cikkének” szövegrész helyébe a „31. és 55. cikkének” szöveg,
i)
21. § c) pontjában az „SA.31722 (2011/N) és SA.46615 (2016/N) számú” szövegrész helyébe az „SA.31722
(2011/N), SA.46615 (2016/N) és SA.48265 számú” szöveg
lép.
19. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés 3. pont f ) és g) alpontja,
b)
17–20. §-a.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 1/2019. (I. 9.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló
27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról
A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 24. §
(7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói
hatáskörömben eljárva, a következőket rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A díj három fokozatban adható. A díj első fokozata a Lámfalussy Sándor díj, amely nemzetközi díjként
nemzetközileg elismert pénzügyi, gazdasági szaktekintélyek, második fokozata a Popovics Sándor díj, amely feltörekvő,
reményteli fiatal szakemberek, harmadik fokozata a Scitovsky Tibor Kreativitási díj, amely a közgazdaságtani oktatás
megújításában vagy a közgazdaságtan megreformálásában kiemelkedő oktatók számára adományozható.”
(2) A Rendelet 2. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A Scitovsky Tibor Kreativitási díj a közgazdaságtani oktatás megújításában vagy a közgazdaságtan
megreformálásában kiemelkedő, a Budapesti Corvinus Egyetemen tevékenységet végző oktatónak ítélhető oda.”
(3) A Rendelet 5. §-a a következő (5) és (6) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A Scitovsky Tibor Kreativitási díjjal az adományozást igazoló okirat, legfeljebb a Kossuth-díjról és a Széchenyi-díjról
szóló törvény szerinti, a Kossuth-díj nagydíj fokozatával járó, az odaítélés szerinti tárgyévi jutalom harmincadának
megfelelő összegű pénzjutalom, valamint emlékérem jár.
(6) A Scitovsky Tibor Kreativitási Díjjal járó proof kivitelű emlékérem 999‰ finomságú ezüstből készült, súlya 81,7
gramm, átmérője 50 mm, széle sima. Az emlékérem előlapján, a középmezőben Scitovsky Tibor fiatalkori portréjának
ábrázolása látható, jobb oldalon a portré ábrázolásába ágyazva az emlékérmet tervező Pelcz Balázs mesterjegyével.
Az emlékérem szélén, felső köriratban a „SCITOVSKY TIBOR KREATIVITÁSI DÍJ” felirat, alsó köriratban a – Scitovsky
Tibor munkásságát meghatározó három fogalomból álló – „JÓLÉT ÉS NÖVEKEDÉS t GAZDASÁGI ELÉGEDETTSÉG
t JÓLLÉT” felirat olvasható. Az emlékérem hátlapján, a bal oldali éremmezőben az MNB épülete Bank utcára néző
homlokzatrészletének ábrázolása, a jobb oldali éremmezőben a Budapesti Corvinus Egyetem Gazdálkodástudományi
Kar épülete Duna-partra néző homlokzatrészletének ábrázolása látható. A két éremmezőt függőleges vonal választja
el, a vonal mellett a bal oldali éremmezőben fentről lefelé haladva a „MAGYAR NEMZETI BANK”, a jobb oldali
éremmezőben lentről felfelé haladva a „BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM” felirat olvasható.”

2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 2/2019. (I. 9.) MNB rendelete
a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) 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 következőket rendelem el:
1. §		
A hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet [a továbbiakban:
20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet] 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § E rendelet alkalmazásában:
1. árjegyzés: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető tevékenységek
szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 4. § (2) bekezdés 3. pontjában meghatározott árjegyző által kereskedési
helyszín működtetőjével kötött árjegyzési megállapodás alapján végzett, a kollektív befektetési formákról és
kezelőikről, valamint egyes pénzügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2014. évi XVI. törvény 4. § (1) bekezdés
80. pontja szerinti tevékenység;
2. hitelminősítés: a hitelminősítő intézetekről szóló 2009. szeptember 16-i 1060/2009/EK európai parlamenti és tanácsi
rendelet 3. cikk (1) bekezdés a) pontjában ekként meghatározott fogalom;
3. jelzáloglevél: a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 11. §-a
szerinti értékpapír;
4. könyv szerinti nettó érték: a pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen
a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről
szóló MNB rendelet szerint meghatározott fogalom;
5. külső hitelminősítő intézet: 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
4. cikk (1) bekezdésének 98. pontjában ekként meghatározott fogalom;
6. refinanszírozási jelzáloghitel: a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön nyújtás;
7. visszavásárlási vételár: a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti fogalom.”
2. §		
A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A hitelintézet jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatójának – a (3) bekezdésben foglalt kivétellel –
mindenkor el kell érnie a 0,25-ös szintet.”
3. §

(1) A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

4. §		
A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. § (2) bekezdés e) pontjában a „három” szövegrész helyébe a „tíz” szöveg lép.
5. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. február 1-jén lép hatályba.
(2) Az 1. és 2. §, a 3. § (2) bekezdése, valamint a 2. melléklet 2019. október 1-jén lép hatályba.

6. §		
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.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 2/2019. (I. 9.) MNB rendelethez
1. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 3. pont c) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a 4. pontban foglaltak kivételével – azok a 2. pontban
meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek)
„c) a jelzáloglevél vagy a 2. pont b) alpontja szerinti értékpapír kibocsátásakor, a Jht. 8. § (4) bekezdése szerinti önálló
zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor
ca) 2018. szeptember 30-ig legalább egyéves,
cb) 2018. október 1-jétől 2019. szeptember 30-ig legalább kétéves,
cc) 2019. október 1-jétől legalább hároméves
futamidővel rendelkeztek,”
2. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6a. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értékét csökkenteni
kell a következő képlet szerint számított értékkel, kivéve, ha ezen érték negatív előjelű:
J – SF × A
ahol
J: hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a hitelintézet tulajdonában lévő, Magyarországon
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben
kimutatott értékének összege; hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az ugyanazon hitelintézeti
csoportba tartozó jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek 2–6. pont szerinti értékének és a saját
hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban
denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összege, amennyiben azok ugyanazon hitelintézeti
csoport valamely tagjának tulajdonában vannak, ide nem értve az ugyanazon hitelintézeti csoporthoz tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevelek értékét;
SF: a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értéke;
A = J-nek a szabályozott piacra bevezetett részaránya × 0,9 + J-nek a szabályozott piacra be nem vezetett részaránya ×
0,85.”
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2. melléklet a 2/2019. (I. 9.) MNB rendelethez
1. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 3. pontja a következő e) ponttal egészül ki:
(A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójában – a 4. pontban foglaltak kivételével – azok a 2. pontban
meghatározott források vehetők figyelembe, amelyek)
„e) tekintetében a 2. pont a) vagy b) alpontja szerinti forrás esetén rendelkezésre áll külső hitelminősítő intézet által
adott hitelminősítés az értékpapírra, annak kibocsátójára vagy az értékpapír alapján jelentkező valamennyi fizetési
kötelezettségre készfizető kezességet vállaló intézményre vonatkozóan.”
2. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 6a. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„6a. A jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értékét csökkenteni
kell a következő képlet szerint számított értékkel, kivéve, ha ezen érték negatív előjelű:
J – SF × A
ahol
J: hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a hitelintézet tulajdonában lévő, Magyarországon
székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben
kimutatott értékének összege; hitelintézeti csoportba tartozó intézmény esetében az ugyanazon hitelintézeti
csoportba tartozó jelzálog-hitelintézet által kibocsátott jelzáloglevelek 2–6. pont szerinti értékének és a saját
hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban
denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összege, amennyiben azok ugyanazon hitelintézeti
csoport valamely tagjának tulajdonában vannak, ide nem értve az ugyanazon hitelintézeti csoporthoz tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott jelzáloglevelek értékét;
SF: a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának 2–6. pont szerint számított értéke;
A = J-nek a szabályozott piacra bevezetett részaránya × 0,9 + J-nek a szabályozott piacra be nem vezetett részaránya ×
0,85.
Hitelintézeti csoportba nem tartozó hitelintézet esetében a J értéke csökkenthető a hitelintézet tulajdonában lévő,
a jelzáloglevél mindenkori teljes hátralévő futamidejére általa árjegyzett, Magyarországon székhellyel rendelkező
jelzálog-hitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének
összegével, az árjegyzett jelzáloglevél-sorozat kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő,
de legfeljebb 3 milliárd forint összeggel.
Hitelintézeti csoportba tartozó hitelintézet esetében a J értéke csökkenthető az ugyanazon hitelintézeti csoport
valamely tagjának tulajdonában lévő, a csoport valamely tagja által a jelzáloglevél mindenkori teljes hátralévő
futamidejére árjegyzett, saját hitelintézeti csoporton kívüli, Magyarországon székhellyel rendelkező jelzáloghitelintézet által kibocsátott, forintban denominált jelzáloglevelek mérlegben kimutatott értékének összegével,
az árjegyzett jelzáloglevél-sorozat kibocsátott állománya névértékének 10 százalékának megfelelő, de legfeljebb
3 milliárd forint összeggel.”
3. A 20/2015. (VI. 29.) MNB rendelet 1. melléklet 3. pont d) alpontjában a „nyilvántartva.” szövegrész helyébe
a „nyilvántartva, és” szöveg lép.
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Az Országos Betétbiztosítási Alap közleménye
az Országos Betétbiztosítási Alap Díjfizetési Szabályzatának közzétételéről
A jelen díjfizetési szabályzat (a továbbiakban: jelen Díjszabályzat) az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak
a betétbiztosítási rendszerekről szóló 2014/49/EU Irányelvének 13. cikk (2) bekezdése alapján, valamint az Európai
Bankhatóságnak a betétbiztosítási rendszerek részére teljesítendő befizetések számítási módszereiről szóló EBA/
GL/2015/10 Iránymutatásait figyelembe véve tartalmazza az Országos Betétbiztosítási Alap (a továbbiakban: OBA)
kockázat alapú díjszámítás modelljét. Az OBA tagjai által fizetendő kockázatalapú változó díj megállapításának
részletes szabályairól szóló 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet és az annak módosításáról szóló 22/2016. (VI. 29.) MNB
rendelet meghatározta a díjszámításhoz alkalmazott alapvető mutatókat és számítási módszertant.
1. Csatlakozási díj
Az OBA-hoz való csatlakozás feltételeit és a csatlakozási díj megfizetésének szabályait az OBA Tagi Szabályzata
tartalmazza.
2. Éves díj
2.1. Az éves díj alapja a 2013. évi CCXXXVII. törvény (a továbbiakban: Hpt.) 234. § (1a) bekezdése szerint a hitelintézet
tárgyévet megelőző gazdasági év december 31-ei auditált és közgyűlés által elfogadott mérlegében kimutatott,
az OBA által biztosított betétállomány összegéből a kártalanítási kötelezettség alá eső rész (100 ezer eurónak
megfelelő összeg forintban), melybe a Hpt. 304/C. § (1) bekezdése értelmében beletartozik a hitelintézet
által 2003. január 1. és 2015. július 2. között kibocsátott, lejárattal rendelkező hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok (azaz a kötvények és a letéti jegyek) kártalanítási kötelezettség alá tartozó állománya is.
A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény hatálya alá tartozó lakás-takarékpénztárak esetében
a Hpt. 234. § (1a) bekezdése szempontjából figyelembe veendő betétállomány alatt a lakás-takarékpénztár
általános szerződési feltételeiről szóló 47/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdésében foglaltak szerint
teljesített betétbefizetések és azok szerződéses kamatainak kártalanítási kötelezettség alá tartozó összege
értendő.
Az éves díj alapjának meghatározása céljából az OBA a tagintézetek részére a 2019. május 20-ig az ERA
rendszeren keresztül, továbbá az OBA honlapján (tagintézetek menü pont, azon belül díjfizetés) hozzáférhetővé
teszi az OBA betétadatokra vonatkozó adatszolgáltatásának kitöltéséhez szükséges dokumentumokat (ún.
táblázat minta és kitöltési útmutató).
2.2. Tekintettel arra, hogy a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 153. § (1) bekezdése szerint – összhangban
a Hpt. 259. § (1) bekezdésével – a hitelintézeteknek a tárgyévet megelőző gazdasági év mérlegfordulónapjától
számított ötödik hónap utolsó napjáig kell a tárgyévet megelőző gazdasági évre vonatkozó auditált mérlegüket
a cégbíróságnál letétbe helyezni, és a Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB) megküldeni, ezért
a 2019-es évtől kezdve az OBA az auditált adatok beérkezését követően szeptember 30-ig állapítja meg
az éves díjakat, és ennek megfelelően a díjfizetési időszak október 1-től következő év szeptember 30-ig tart
(a továbbiakban: tárgyév).
A 2019-es átmeneti időszakban a tagintézet a 2019. január 15-ei, 2019. április 15-ei és 2019. július 15-i befizetési
kötelezettség időpontjában díjelőleget fizet.
2.3. A tárgyévben alakult, illetve már korábban is működő, de az OBA-hoz a hatályos törvények szerint csak
a tárgyévben csatlakozó (továbbiakban: taggá vált) hitelintézetek betétgyűjtési tevékenységük kezdetétől
a Hpt. 234. § (5) bekezdése értelmében időarányos éves díjat kötelesek fizetni. A tárgyév december 31-éig alakult,
vagy taggá vált hitelintézet a tárgyév december 31-ei, az OBA biztosítása alá eső betétállomány kártalanítási
kötelezettség alá eső része alapján díjelőleget fizet. Az OBA betétadatokra vonatkozó adatszolgáltatásának
beküldési határideje a tárgyév január 31. napja. A tárgyév december 31-ig eső részére vonatkozó díjelőlegfizetési kötelezettség teljesítésének határideje a tárgyév február 15. napja, amelynek összege az általános
szabályok szerint megállapított éves díj háromszázhatvanötödének és a vonatkozó időszakban az OBA által
biztosított napok számának szorzata. A tagintézet a tárgyév december 31-e utáni időszakra negyedéves
díjelőleget fizet február 15-ig, április 15-ig, illetve július 15-ig a tárgyév december 31-ei betétállomány alapján
megállapított éves díj egynegyed részével megegyező összegben.
2.4. A tárgyév december 31-e után alakult, illetve taggá vált hitelintézet a tárgyév szeptember 30-ai, az OBA
biztosítása alá eső betétállomány kártalanítási kötelezettség alá eső része alapján díjelőleget fizet. Az OBA
betétadatokra vonatkozó adatszolgáltatásának beküldési határideje a tárgyévet követő október 31. napja.
A tárgyévre vonatkozó díjelőleg-fizetési kötelezettség teljesítésének határideje a tárgyévet követő november
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15. napja. A tagintézet a tevékenység megkezdését követő díjfizetési időszakban negyedéves díjelőleget fizet
november 15-ig, január 15-ig, április 15-ig, illetve július 15-ig a tárgyév szeptember 30-ai betétállomány alapján
megállapított éves díj egynegyed részével megegyező összegben.
Tagintézetek összeolvadását, beolvadását, kiválását, valamint tagintézet betétállományának átruházását
követően az általános szabály az, hogy az érintett betétállomány után az a tagintézet köteles megfizetni az éves
díjat (díjelőleget, díjrészletet), amelynek az OBA betétadatokra vonatkozó adatszolgáltatásának alapjául
szolgáló mérlegében szerepel a betétállomány az említett eljárásokat követően. Betétállomány részleges
átruházása, valamint kiválás esetén ezt az OBA azonban csak akkor tudja kiszámlázni és a fizetést teljesítettként
elfogadni, ha az érintett hitelintézetek egybehangzó nyilatkozatot nyújtanak be az átadott betétállománynak
az átruházást, kiválást megelőző év december 31-i teljes összegéről, ezen belül az OBA által biztosított betétek
összegéről (benne megbontva a kártalanítási kötelezettség alá eső részt), az ez után fizetendő díj összegéről,
valamint arról, hogy ezt az összeget az átvevő hitelintézet fizeti meg. Ennek hiányában az OBA a hitelintézetek
által korábban készített és rendelkezésére álló érvényes betétadatokra vonatkozó adatszolgáltatás alapján
számolt díjnak megfelelően számláz.
Amennyiben nem tagintézet ruházza át a betétállományát (egészben vagy részlegesen) tagintézetre,
úgy az átruházás megtörténtét követő 15 munkanapon belül a tagintézetnek nyilatkoznia kell az átvett
betétállomány teljes összegéről, ezen belül az OBA által biztosított betétek összegéről (benne megbontva
a kártalanítási kötelezettség alá eső részt). Ebben az esetben az OBA az átvett betétállomány után járó díjat
az átvétel napjától időarányosan állapítja meg és megküldi az átvevő tagintézetnek, az alábbiak szerint:
–

Negyedéves díj mértékének megállapítása:
: egy negyedévre vonatkozó tagintézeti díj mértéke

ahol:
: a tagintézet átvett összeg után fizetendő éves díj összege a jelen Díjszabályzat 2.18 pontjának
képlete alapján.
–

Részidőszakra fizetendő díj mértékének megállapítása:

: a részidőszakra fizetendő díj mértéke tagintézetenként,
: a tagintézet által átvett/beolvasztott összeg után fizetendő éves díj összege a Díjfizetési Szabályzat
2.18 pontjának képlete alapján,
N: adott díjfizetési időszak (tárgyév) végéig (szeptember 30.) hátralévő napok száma az átvételtől/kijelöléstől
számolva, és
Né: adott díjfizetési időszak (tárgyév) végéig (szeptember 30.) hátralévő egész negyedévek száma.
2.6. A betétgyűjtésre vonatkozó tevékenységi engedély visszavonásával, visszaadásával, illetve a tagintézet
kizárásával kapcsolatos szabályokat a Hpt. 32–33. és 35. §-ai, valamint a 239. § (2) bekezdése és a 234. §
(10) bekezdése állapítja meg. A tagintézet köteles a megfelelő dokumentumokat az OBA rendelkezésére
bocsátani, a nyilvántartásaiba az OBA-nak betekintést engedni. A már teljesített díjrészlet(ek)et, illetve annak
időarányos részét a tagintézet nem igényelheti vissza.
2.7. A hitelintézet tagsági viszonyának megszűnése esetén a volt tagintézet köteles megfizetni a betétállománya
megszűnésének időpontját követően esedékes díjrészletnek a betétállomány megszűnésének időpontjáig
arányos részét, kivéve a tagintézet végelszámolását vagy felszámolását, valamint, ha a biztosítás hatálya
alá tartozó betétek után más hitelintézet lesz díjfizetésre köteles. Ennek érdekében a betétállomány
megszűnésének évében a volt tagintézetnek az általános szabályok szerint az OBA betétadatokra vonatkozó
adatszolgáltatását be kell nyújtania akkor is, ha annak határideje a tagsági viszony megszűnése után van.
2.8. Ha a Magyarország területén székhellyel rendelkező hitelintézet külföldön fióktelepet létesít, az OBA – a Hpt.
szabályai szerint – a fióktelepnél elhelyezett betéteket is biztosítja, vagyis a hitelintézetnek a fióktelep
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betétállománya után is díjat kell fizetnie. Ha a fióktelep létesítésének helye szerinti ország szabályai nem teszik
lehetővé, hogy a fióktelepre az OBA által nyújtott biztosítás terjedjen ki, akkor a hitelintézetnek az éves díj
alapját képező betétállományából levonandó a fióktelep által gyűjtött betétek összege.
2.9. Ha Magyarország területén külföldi hitelintézet fióktelepet létesít, és a fióktelepnek a Hpt. 209. § (6) bekezdése
alapján csatlakoznia kell az OBA-hoz, a fióktelep az általa gyűjtött betétállomány után köteles megfizetni az éves
díjat, a jelen Díjfizetési Szabályzat előírásainak megfelelően. Az adatszolgáltatás valódiságáért az anyabank felel.
2.10. A kiegészítő biztosításban részesülő fióktelep díjfizetésének szabályai:
A székhely szerinti betétbiztosító által nem védett, de az OBA által biztosított betétek kártalanítási kötelezettség alá
eső része a díjalap.
Abban az esetben, ha az OBA által nyújtott kártalanítás összege magasabb, mint a küldő ország betétbiztosítási
rendszere által fizetett legmagasabb összeg, akkor a betét összegének olyan mértéke díjalap, amilyen mértékben
meghaladja a Hpt. 214. § (1)–(3) bekezdése szerinti összeghatár a fióktelep székhelye szerinti ország betétbiztosítási
rendszere által kifizethető legmagasabb összeget.
Az adatszolgáltatás valódiságáért az anyabank felel.
2.11. A tagintézetek által fizetendő éves díj a Hpt. 234. § (1) bekezdés alapján alapdíjból és kockázat alapú változó
díjból áll.
2.12. Fogalmi meghatározások
–
Alapdíj: a tagintézet adott évre vonatkozó minimum befizetése a Hpt. 234. § (1) bekezdés a) pontja
alapján. A Hpt. 234. § (1a) bekezdése alapján az önkéntes betétbiztosítási alapban vagy kötelező
intézményvédelmi szervezetben – ideértve a Szövetkezeti Hitelintézetek integrációs Szervezetét
(SZHISZ) – fennálló tagságra tekintettel fizetett tagdíj összege az alapdíjba beszámítandó. Abban
az esetben, ha az alapdíj összege alacsonyabb, mint a tagdíj összege, a fizetendő OBA alapdíj mértéke
nulla.
–
Alapdíj aránya: a tagintézet adott évre vonatkozó alapdíj százalékos arányban meghatározva a teljes
befizetési kötelezettséghez képest.
–
Díjfizetés mértéke (D): az a százalékos arány, amelyet egy 100%-os (azaz kockázat szerint nem
differenciált) összesített kockázati súlyú (ARW) tagintézetnek az éves célszint eléréséhez fizetnie kell
(amennyiben a korrekciós együttható 100%).
–
Anticiklikus mutató (AI): a gazdasági ciklus szakaszának megfelelő korrekciós mutató.
–
Hozzájárulási arány (CR): a díjfizetés mértékének a gazdasági ciklus állapotával összhangban
korrigált értéke.
–
Korrekciós együttható (µ):minden tagintézetre egységesen meghatározott együttható, amely
biztosítja, hogy a befizetések úgy kerüljenek korrigálásra, hogy összhangban legyenek a Hpt. 234/A. §
(1) bekezdése szerinti célszinttel és az adott évi díjbevételi céllal.
–
Összesített kockázati súly (ARWi): a tagintézethez rendelt, az egyes kockázati mutatók alapján
összesített kockázati súly.
–
Változó díj: a Hpt. 234. § (1) bekezdés b) pontja szerint fizetendő kockázat alapú változó díj, kiszámítását
a 2016. május 31-én hatályba lépett, a bevezetőben hivatkozott MNB rendelet szabályozza.
2.13. A változó díj kiszámításához használt változók
–
Likviditásfedezeti ráta (LCR): a CRR1-ben meghatározott mutatószám;
–
Meg nem terhelt eszköz: a megterhelt eszközökkel kapcsolatos kockázatok kezeléséről, valamint
a megterhelt és a meg nem terhelt eszközöket érintő információk nyilvánosságra hozataláról szóló
MNB ajánlás alapján ekként minősülő eszköz (Összes eszköz – Megterhelt eszközök);
–N
 ettó stabil forrásellátottsági ráta (NSFR): a CRR-ben meghatározott mutatószám;
– Tőkeáttételi mutató:
a)
a CRR 499. cikke szerinti átmeneti időszakban, a CRR 511. cikke szerinti felülvizsgálat végrehajtásáig,
illetve módosítás bevezetéséig a tagintézet alapvető tőkéjének és az összes eszközének arányát
kifejező mutatószám,
b)
az a) pontban meghatározott időszak elteltét, felülvizsgálat végrehajtását, illetve módosítás
bevezetését követően a CRR 429. cikke szerint számított mutatószám;
Az Európai Parlament és Tanács 575/2013/EU rendelete a hitelintézetekre és befektetési vállalkozásokra vonatkozó prudenciális követelményekről
és a 648/2012/EU rendelet módosításáról.
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Tőkefedezeti mutató: a tagintézet szavatoló tőkéjének és – a Hpt. 79. § (2) bekezdés a) és b) pontjában
meghatározott mennyiségeken túl a Hpt. 86–96. §-ai szerinti kombinált puffer-követelményt is
tartalmazó – tőkekövetelményének arányát kifejező mutatószám;
–
ROA: eszközarányos jövedelmezőség (nyereség);
–
Kártalanítási kötelezettség: a Hpt. 212–213. §-aiban meghatározott biztosított betéteknek a Hpt.
214. § (1) bekezdése szerinti összeghatárt meg nem haladó része;
–
RWA: kockázattal súlyozott eszközök.
2.14. Az alkalmazott kockázati mutatók
–

A mutató számításához használt jelentésszolgálati tábla sor
és oszlop kódjai (2018. december 31-i auditált adatok alapján)

Mutató megnevezése

1. Tőkeáttételi mutató

(C_01.00 015,1/1AB0,4) vagy
(C_01.00 015,1/12A0,4) † vagy
(C_01.00 015,1/SF0101380,1) ‡

2. Tőkefedezeti mutató

C_01.00010,1/(C_02.00010,1* C_03.00160,1)

3. LCR

(C_76.00.A030,1)

4. NPL (nem teljesítő hitelek aránya)

(SF1801150,7+SF1801190,7) /(SF1801150,1+SF1801190,1) vagy
(KNPE2,5/KNPE2,1) †

5. Kockázattal súlyozott eszközök
(RWA)/Eszközök

(C_02.00 010,1/1AB0,4) vagy
(C_02.00 010,1/12A0,4) † vagy
(C_02.00 010,1/SF0101380,1) ‡

6. Eszközarányos jövedelmezőség (ROA)

(2A11,2/1AB0,4) vagy
(12D74,1/12A0,4) † vagy
((SF02610,1 + SF02650,1)/SF0101380,1) ‡

7. (Összes eszköz – Megterhelt eszközök)/
Kártalanítási kötelezettség

(F_32.01060,1/ OBA betétadatokra vonatkozó adatszolgáltatása)

A 19/2016. (V. 25.) MNB rendelet 5. § (1) bekezdése alapján az egy tagintézetként kezelendő egyetemleges felelősségi körbe tartozó szövetkezeti
hitelintézetekre és az Integrációs Szervezetre vonatkozik.
‡
IFRS adatszolgáltatás esetén.
†

2.15. A változó díj mértékének kiszámítása
A modell által alkalmazott mutatókhoz skálázott kockázati pontszámok (IRS) kerülnek hozzárendelésre (lásd
2.16. pont). Az így kapott pontszámokat az adott mutatók súlyával (IW) megszorozva, majd ezen értékeket
összegezve kapjuk meg a tagintézet egyedi kockázati pontszámát (ARS).
2.16. A kockázati mutatókhoz rendelt kockázati pontok (IRS) és a mutatóhoz tartozó súly (IW)
Mutató

1. Tőkeáttételi mutató

Mutató súlya
a modellben (IW)

12%

Tőke
2. Tőkefedezeti mutató

Likviditás

Eszközök minősége

3. LCR

4. NPL

12%

24%

18%

Érték tartomány

Kockázati pont
(IRS)

≤ 0% – 6,5% <

100

≤ 6,5% – 9,0% <

66

≤ 9,0% – 15,0%<

33

≤ 15,0% -

0

–100% <

100

≤ 100% – 200% <

50

≤ 200% -

0

≤ 0% – 60% <

100

≤ 60% – 100% <

50

≤ 100% –

0

≤ 0% -10% <

0

≤ 10% – 21% <

50

≤ 21% –

100
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5. RWA/Eszközök

8,5%

Üzleti modell
és vezetés
6.ROA

7. Betétbiztosítás
potenciális
vesztesége

8,5%

7. (Összes eszköz –
Megterhelt eszközök)/
Kártalanítási
kötelezettség

17%

1. szám
≤ 0% – 20% <

0

≤ 20% – 50% <

33

≤ 50% – 60% <

66

≤ 60% –

100

–3% <

100

≤ –3% – 2% <

50

≤ 2% –

0

≤ 0 – 150% <

100

≤ 150% – 400% <

50

≤ 400% –

0

Képlettel kifejezve:

Képlettel kifejezve:
ahol:
ARS: Összesített kockázati pontszám
IWj: A „j”-edik mutató súlya a modellben
IRSj: A „j”-edik mutatóhoz tartozó kockázati pontszám
Az összesített kockázati pontszám (ARS) alapján a hitelintézet besorolható a megfelelő kockázati kategóriába (ARW).
ARS-hez rendelt ARW értékek
Kockázati osztály

Összesített kockázati
pontszám (ARS)

Összesített kockázati
súly (ARW)

1

≤ 0 – 30 <

75%

2

≤ 30 – 50 <

100%

3

≤ 50 – 61 <

125%

4

≤ 61 –

150%

Amennyiben a kockázati mutató nem számolható ki a jelen és a 2.14-es pontok alapján, akkor az OBA ügyvezető
igazgatójának jóváhagyásával az ARS szint 100%-on kerül megállapításra.
2.17. A korrekciós együttható (µ) számítási módszere

ahol:
CD: Teljes kártalanítási kötelezettség
ARWi: Tagintézet kockázati súlya
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2.18. A teljes díjfizetés kiszámítása
A kártalanítási kötelezettség alá eső betétek összege (CD) alapján az alapdíj (BC) és változó díj (Cv) összegeként
meghatározható a teljes díjfizetési kötelezettség (TC).
TC = BC + Cv
CR = D * (1+AI)
BC = [CR * CD * (Alapdíj aránya)] – (Egyéb tagdíj)2
C = (CR * CD * ARW * µ) * (1 – Alapdíj aránya)
v

ahol:
TC: Teljes díj
BC: Alapdíj
Cv: Változó díj
CR: Hozzájárulási arány
D: Díjfizetés mértéke
Egyéb tagdíj: Önkéntes betétbiztosítási alapban vagy kötelező intézményvédelmi szervezetben fennálló tagságra
tekintettel fizetett tagdíj összege a tárgyév kezdő időpontjának naptári évében.
AI: Anticiklikus mutató
CD: Kártalanítási kötelezettség alá eső betétek összege
ARW: Összesített kockázati súly
µ: Korrekciós együttható
Az anticiklikus mutató értékét az OBA igazgatótanácsa legalább negyedévente felülvizsgálja és dönt a mutató
mértékéről és bevezetésének idejéről.
3. A díjfizetés rendje
3.1. Az éves díjfizetési kötelezettséget a tagintézetek adatszolgáltatása alapján az OBA állapítja meg.
3.2. Az éves díjfizetési kötelezettség a Hpt. 234. § (1)–(2) bekezdései, illetve a jelen Díjszabályzat 2. pontja alapján
kerül megállapításra.
3.3. A tagintézeteknek az OBA betétadatokra vonatkozó adatszolgáltatását június 15-ig kell kitölteniük, és az OBA
által meghatározott formában és módon benyújtaniuk.
3.4. A 2019-es átmeneti időszakban a tagintézet január 15-ig, április 15-ig, illetve július 15-ig negyedéves díjelőleget
fizet a 2018-ban benyújtott díjbevallás alapján jelentett, 2017. december 31-i (auditált) OBA potenciális
kártalanítási kötelezettsége (díjalap, CD), a 2017. december 31-i (auditált) kockázati mutatók alapján számolt
összesített kockázati súly (ARW), 2018-ra vonatkozó egyéb tagdíj, valamint a következő paraméterek alapján:
–
a Díjfizetés mértéke (D): 0,175%
–
az Anticiklikus mutató (AI) értéke: 0%,
–
a Hozzájárulási arány (CR) mértéke: 0,175%,
–
a Korrekciós együttható (µ) mértéke: 133%,
–
az Alapdíj aránya: 20%.
3.5. Az OBA a 2019. október 1-jei kezdetű díjfizetési periódus (tárgyév) első negyedévére vonatkozó (október15-én
esedékes) díjfizetés során a 2018. december 31-i auditált adatok és azok alapján felülvizsgált Díjfizetési
Szabályzatban rögzített paramétereknek megfelelően a 2019 első három negyedévében fizetett díjelőleget
korrigálja.
3.6. Ha a 3.4. pont szerint fizetett díjelőleg nagyobb a 2018. december 31-i auditált adatok és a felülvizsgált
Díjfizetési Szabályzatban rögzített paraméterek alapján kiszámított éves díjnál (az átmeneti időszakra eső
három negyedévre és a 2019. október 1-jén induló díjfizetési periódus első negyedévére eső díjának összege),
a különbözetet az OBA október 15-ig a tagintézetnek visszafizeti.
3.7. Az 5 000 Ft-ot meg nem haladó negyedéves, valamint a 3.5. és 3.6. pont szerinti elszámolásból származó
díjfizetési kötelezettséget nem kell megfizetni, illetve a 3.5. és 3.6. pont szerinti elszámolásból származó
5 000 Ft-ot meg nem haladó túlfizetést az OBA nem utalja vissza, azt az OBA kerekítésként könyveli el.
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3.8.

Ha a tagintézet a díjfizetési kötelezettségének a Hpt. 234. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti határidőre nem
tesz eleget, az OBA az alábbi intézkedéseket alkalmazza:
3.8.1. Az OBA a késedelem első napjától késedelmi kamatot számít fel, amelynek mértéke a Ptk. 6:48. §-ában
előírtaknak felel meg. Tizenöt napos fizetési késedelem után a Hpt. 237. § (1) bekezdésének
megfelelően az OBA felszólítja a tagintézetet a mulasztás haladéktalan megszüntetésére és erről
az MNB-t is tájékoztatja. A késedelmi kamatot az OBA a tárgynegyedév végén kiveti, megfizetése
a tárgynegyedévet követő hónap 15-ig – a következő díjfizetéssel (díjelőleg fizetéssel) együtt –
esedékes. A késedelmi kamat egyszeri, legkisebb kivethető összege 5 000 forint.
3.8.2. Negyvenöt napnál hosszabb fizetési késedelem esetén (a 3.8.1. pontban említett felszólítást követő
harminc nap elteltével) a késedelmi kamat felszámításán felül az OBA – a Hpt. 237. § (2) bekezdése
szerint – további intézkedéseket kezdeményez az MNB-nél.
3.9. Valótlan vagy megtévesztő adatok közlése esetén – a Hpt. 237. § (1) és (2) bekezdése alapján – az OBA
a tagintézet kizárását kezdeményezheti.
3.10. A tárgyévi betétadatokra vonatkozó adatszolgáltatását a tagintézet csak az adatszolgáltatás újbóli
elkészítésével módosíthatja (önrevízió). Az OBA az elévülés általános szabályai szerint fenntartja magának
a tagintézeti adatszolgáltatás felülbírálatára és új adatszolgáltatás készíttetésére vonatkozó jogát. Nem
minősül önrevíziónak az adatszolgáltatás módosítása, ha az a felügyeleti ellenőrzés megkezdését követően
történt, vagy azt az OBA rendelte el.
3.11. A hibás adatszolgáltatás a vonatkozó díjfizetési időszak (tárgyév) végéig lefolytatott önrevízió esetén az új
adatszolgáltatás alapján keletkező többletfizetési kötelezettséget késedelmi kamat nélkül fizetheti meg
a tagintézet.
A tárgyévet követően lefolytatott önrevízió, valamint a nem önrevízió keretében készített új adatszolgáltatás
alapján felmerülő többletfizetési kötelezettség összege után a tagintézet az eredeti esedékességtől számítva
a Ptk. 6:48. §-a szerinti mindenkori késedelmi kamatot is köteles fizetni a 3.8.1. pontban meghatározott
összeghatár figyelembe vételével.
Az új adatszolgáltatás alapján keletkező többletfizetési kötelezettség legkisebb kiszámlázott összege
5 000 forint.
Az új adatszolgáltatás alapján keletkező túlfizetés esetén, ha annak összege meghaladja az 5 000 Ft-ot, az OBA
legkésőbb a tárgyév december 31-ig díjmentesen visszautalja a túlfizetést. Az 5 000 Ft-ot el nem érő túlfizetést
az OBA kerekítésként tudja be.
3.12. Az adatszolgáltatási kötelezettségét nem megfelelő minőségben és/vagy nem az előírt határidőre [Hpt. 234. §
(4) bekezdés] teljesítő tagintézetek esetében az OBA a Hpt. 237. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak szerint jár el.
4. Emelt díjfizetés
Az emelt díj a Hpt. 234. § (6) és (7) bekezdése alapján a tagintézet – 4.1. és 4.2. pontokban meghatározott – kockázatos
tevékenységéhez kapcsolódó, a 2.18. pont alapján kiszámított normál díjon felül fizetendő díj.
4.1.
a)
Az OBA igazgatótanácsa – a 4.3. a) pontban meghatározott mértékű – emelt díjfizetési kötelezettséget
ír elő azon tagintézet számára, amely az alábbi feltételek valamelyikének nem felel meg:
–
A Hpt. 80. § (1) bekezdése szerinti saját tőke követelmény.
–
A Hpt. 79. § (2) bekezdése a) pontja szerinti szavatoló tőke követelmény.
–
A Hpt. 79. § (2) bekezdése b) pontja szerinti többlettőke-követelmény.
A tőkekövetelménynek való meg nem felelést az OBA az MNB-től kapott, a negyedévi adatokra vonatkozó
információ alapján állapítja meg.
b)
Mentesül az emelt díjfizetés alól a tagintézet, ha:
(i)
a mérési időpontot megelőző hat hónapon belül hatályba lépett, a hitelintézetek prudens
működését szabályozó, közvetlenül a hitelintézetek tőkekövetelményét érintő jogszabályváltozás miatt a mérési időpontban a jogszabályváltozás hatálya alá tartozó tagintézetek
többsége nem felel meg a Hpt. 80. § (1) bekezdésében, 79. § (2) bekezdés a) pontjában,
illetve a 79. § (2) bekezdése b) pontjában meghatározott tőkekövetelmény bármelyikének,
és a hiányt az adott tagintézet – a mérési időponttól számított – három hónapon belül,
vagy ha jogszabály eltérő időpontot állapít meg a rendezésre, akkor a jogszabály által
megállapított határidőn belül – rendezi. Vagy
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az MNB a tagintézet számára a mérési időpontot megelőző három hónapon belül
többlettőke követelményt írt elő, és a tagintézet ezen többlettőke megfelelési követelménynek a mérési időponttól számított három hónapon belül – vagy, ha az MNB eltérő
határidőt szab a megfelelésre, akkor az MNB által előírt határidőn belül – eleget tesz.

A fenti (i) és (ii) pontban a hiánynak a tagintézet általi rendezésével egy tekintet alá esik, ha azt a rendezésre
nyitva álló időtartamon belül a tagintézet tulajdonosai, vagy ha a tagintézet az SZHISZ tagja, akkor az SZHISZ
teszi meg.
Az OBA igazgatótanácsa - a 4.3. b) pont szerinti mértékű – emelt díjat szabhat ki továbbá arra a tagintézetre,
amellyel szemben az MNB a Hpt. 189-192. §-ában meghatározott kivételes intézkedés alkalmazását írta elő.
Az OBA igazgatótanácsa a kivételes intézkedés MNB általi alkalmazását megalapozó kockázatos tevékenység
értékelése alapján dönt az emelt díjfizetésről.
A normál díjon felül – figyelemmel a Hpt. 234. § (7) bekezdésében meghatározott maximális mértékre –
a tárgyévben fizetendő emelt díj mértéke a következő:
Feltétel

a) a tagintézet nem felel meg a saját tőke, a szavatoló tőke, vagy – az MNB
által előírt – többlet-tőkekövetelménynek

Emelés mértéke az éves normál díj
százalékában

a tőkekövetelmény előírt
mértékétől történő eltérés
arányával megegyező mérték,
két tizedes jegyre történő kerekítés
pontosságával, több mutató
megsértése esetén a legmagasabb
összegű emelt díj fizetendő

b) Az MNB által alkalmazott kivételes intézkedéstől függően:
1.
1.1. a Hpt. 189. § (1) bekezdés aa)–ab) pontja szerinti kivételes intézkedés
esetén
1.2. a Hpt. 189. § (1) bekezdés d) pontja szerinti kivételes intézkedés
esetén
1.3. a Hpt. 189. § (1) bekezdés f ) pontja szerinti kivételes intézkedés esetén

25

2.
2.1. az 1) pontban meghatározott kivételes intézkedések közül kettő, vagy
több egyidejűleg történő alkalmazása esetén
2.2. a Hpt. 191. § (1) bekezdése szerinti kivételes intézkedés esetén
2.3. a Hpt. 192. §-a szerinti kivételes intézkedés esetén

50

3. 
3.1. a Hpt. 189. § (1) bekezdés ba)-bc) pontja szerinti kivételes intézkedés
esetén
3.2. a Hpt. 189. § (1) bekezdés e) pontja szerinti kivételes intézkedés
esetén

75

4. 
a 3) pontban meghatározott kivételes intézkedések együttes, vagy más
kivételes intézkedéssel egyidejűleg történő alkalmazása esetén
4.4.
4.5.

100

Az emelt díj éven belüli részidőszakra is kivethető, de ez a részidőszak nem lehet rövidebb egy negyedévnél.
Az emelt díjfizetési kötelezettség legkisebb kivethető összege 5 000 forint.
A 4.1. és a 4.2. pont szerinti emelt díjfizetési kötelezettség megállapítására vonatkozó javaslatról az OBA
ügyvezető igazgatója a Hpt. 234. § (6) bekezdés b) pontja alapján értesíti az érintett tagintézetet. A tagintézet
az értesítés kézhezvételétől számított 8 munkanapon belül észrevételt tehet. Az észrevételt – indoklással –
az OBA ügyvezető igazgatójához kell – a fenti határidőn belüli kézhezvétellel – benyújtani. Az OBA a határidő
leteltét követően az emelt díjfizetésre vonatkozó javaslatot, valamint – amennyiben érkezett ilyen – az érintett
tagintézet észrevételeit előzetes véleményezésre az MNB-nek megküldi. Az MNB előzetes véleménye, valamint
az érintett tagintézet észrevétele alapján az OBA igazgatótanácsa dönt az emelt díj kivetéséről. A döntésről
az OBA a tagintézetet kiértesíti.
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4.6.
4.7.

5.

6.

7.

8.

Emelt díjfizetés az év folyamán bármikor elrendelhető.
Nem köteles az emelt díjat a tagintézet attól a negyedévtől kezdődően időarányosan megfizetni, amelyet
megelőző negyedévtől betéteket már nem fogad el. Az ezen időpontig megfizetett emelt díjat a tagintézet
nem követelheti vissza.
Díjfizetési kötelezettség teljesítése
5.1. Az éves befizetés összegét a Hpt. 234. § (3) bekezdés alapján a tagintézet minden évben negyedéves
részletekben, legkésőbb a tárgynegyedév tizenötödik napjáig, az emelt díjat pedig a díjfizetési értesítőben
feltüntetett fizetési határidőre köteles átutalni az OBA MNB-nél vezetett 19017004-00220246 számú számlájára.
5.2. A díjakat forintra kerekítve (a kerekítés általános szabályai szerint) kell befizetni.
5.3. A késedelmi kamat akkor is megilleti az OBA-t, ha a díj átutalása még a felszólítást megelőzően, de már
a törvényes határidőn túl történik meg.
5.4. Az OBA a díjakról díjfizetési értesítőt, a díjfizetés késedelme esetén pedig késedelmi kamat értesítőt küld.
Éves díjfizetés elszámolása
6.1. Év végén a tagintézetek által a tárgyévben befizetett díjak elszámolásáról az OBA egyenlegközlő levelet küld
elektronikus formában.
Egyéb információk
7.1. Az OBA-ba a jelen Díjszabályzat alapján befizetett összegek a Hpt. 235. §-a értelmében egyéb ráfordításként
számolandók el.
7.2. A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének
sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet 25. § 5. pontja alapján a mérleg kiegészítő mellékletének
tartalmaznia kell az OBA-ban való tagságot és a hozzájárulás összegét.
Hatályba lépés
A jelen Díjszabályzat az OBA igazgatótanácsának 103/2018. (XII. 25.) számú határozata alapján 2019. január 1-jén lép
hatályba. Ezzel egyidejűleg a Díjfizetési Szabályzat korábbi szövege hatályát veszti.
dr. Windisch László s. k.,
az igazgatótanács elnöke

dr. Nagy Gábor Péter s. k.,
vezető jogtanácsos
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HIRDETMÉNYEK
Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízá
sukat a következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy
faxon:
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Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem
minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett
kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést
követően kiszámláz.

Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége

(A Szerkesztőség)

1051 Bp., József nádor tér 2–4., telefon: 795-2721; fax:
795-0295.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
1085 Budapest, Somogyi Béla utca 6. Fax: 266-5099.
Az egyéb címekre küldött megrendelés csak kerülő úton jut
el a szerkesztőségbe, ezért megjelenése felesleges késedelmet
szenvedhet.
Felhívjuk figyelmüket továbbá arra, hogy a bélyegző (irat)
érvénytelenné nyilvánításának napját minden esetben közöljék,
mert ennek hiányában kénytelenek vagyunk a megrendelőlevél dátumát feltüntetni, ami az esetek többségében nem fedi
a valós helyzetet.
Sajnálattal közöljük egyúttal, hogy a beérkező megrendeléseket időhiány miatt nem áll módunkban visszaigazolni.

Érvénytelenített irat
A Radio Edit Bt. (6726 Szeged, Hársfa u. 8/2.) bejelentése:
PH6SA2787001–PH6SA2787050
sorszámú számlatömb elveszett (a számlatömbben kiállított
első számla időpontja: 2018. március 1., az utolsó kiállított
számla sorszáma: PH6SA2787045, dátuma: 2018. november 23.),
használata 2018. november 23-tól érvénytelen.
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2018. évi CXVI. törvény
a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő egyes
törvények módosításáról*
1. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása
1. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 66. § (3) bekezdés b) pontja helyébe
a következő rendelkezés lép:
(Kizárólag)
„b) a 99. § (3) bekezdése, a 109. § (2) bekezdése vagy a 135. § (3)–(4) bekezdése szerinti megállapodás munkavállaló
általi felmondása”
(nem szolgálhat a munkáltató felmondásának indokául.)
2. §

(1) Az Mt. 87. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Munkanap: a naptári nap vagy megszakítás nélküli huszonnégy óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti
napi munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.”
(2) Az Mt. 87. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Hét: a naptári hét vagy megszakítás nélküli százhatvannyolc óra, ha a munkarend alapján a beosztás szerinti napi
munkaidő kezdete és befejezése nem azonos naptári napra is beosztható.”

3. §		
Az Mt. 94. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A munkaidőkeret tartama, ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják,
kollektív szerződés rendelkezése szerint legfeljebb harminchat hónap.”
4. §		
Az Mt. 97. § (2)–(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Általános munkarend: a munkáltató a munkaidőt heti öt napra, hétfőtől péntekig osztja be.
(3) A munkaidő munkaidőkeret vagy elszámolási időszak alkalmazása esetén egyenlőtlenül osztható be. Egyenlőtlen
a munkaidő-beosztás, ha a munkáltató
a) a munkaidőt a napi munkaidőtől,
b) a heti pihenőnapot a 105. § (1) bekezdéstől,
c) a heti pihenőidőt a 106. § (1) bekezdéstől
eltérően osztja be.
(4) A munkáltató a munkaidő-beosztást legalább egy hétre, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően
legalább százhatvannyolc órával korábban írásban közli. Közlés hiányában az utolsó munkaidő-beosztás az irányadó.
(5) A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást, ha gazdálkodásában vagy működésében előre nem látható
körülmény merül fel, a beosztás szerinti napi munkaidő kezdetét megelőzően legalább kilencvenhat órával korábban
módosíthatja. A munkáltató a közölt munkaidő-beosztást a munkavállaló írásbeli kérésére is módosíthatja.”
5. §		
Az Mt. 98. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az elszámolási időszak tekintetében a 93. § (2)–(4) bekezdése, a 94. § és a 95. § megfelelően irányadó.”
6. §		
Az Mt. 99. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén a beosztás szerinti heti munkaidő tartamát
a) a 94. § (1) és (2) bekezdés szerint meghatározott időszakon, vagy
b) ha ezt objektív vagy műszaki vagy munkaszervezéssel kapcsolatos okok indokolják – kollektív szerződés
rendelkezése szerint – tizenkét hónapon
belül átlagban kell figyelembe venni.”
7. §		
Az Mt. 105. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„105. § (1) Hetenként két pihenőnapot (heti pihenőnap) kell beosztani. A heti pihenőnapok egyenlőtlenül is
beoszthatók.

* A törvényt az Országgyűlés a 2018. december 12-i ülésnapján fogadta el.
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(2) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén hat egybefüggő munkanapot követően legalább egy heti pihenőnapot
be kell osztani.
(3) Egyenlőtlen munkaidő-beosztás esetén
a) a megszakítás nélküli,
b) a több műszakos,
c) az idényjellegű tevékenység
keretében foglalkoztatott munkavállaló számára havonta legalább egy heti pihenőnapot be kell osztani.
(4) Havonta legalább egy heti pihenőnapot – a 101. § (1) bekezdés f ) pont kivételével – vasárnapra kell beosztani.”
8. §		
Az Mt. 109. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„109. § (1) Naptári évenként kétszázötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el.
(2) A munkavállaló és a munkáltató írásbeli megállapodása alapján – az (1) bekezdésben foglaltat meghaladóan –
naptári évenként legfeljebb százötven óra rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka).
A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére mondhatja fel.
(3) Az (1)–(2) bekezdésben foglaltakat arányosan kell alkalmazni, ha
a) a munkaviszony évközben kezdődött,
b) határozott időre vagy
c) részmunkaidőre jött létre.”
9. §		
Az Mt. 114. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A fiatal munkavállaló esetében a heti pihenőnap és a heti pihenőidő egyenlőtlenül nem osztható be.”
10. §

(1) Az Mt. 134. § (1) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(A munkáltató nyilvántartja)
„d) a 109. § (2) bekezdés, valamint a 135. § (3) bekezdés szerinti megállapodás alapján teljesített rendkívüli munkaidő,”
(tartamát.)
(2) Az Mt. 134. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A munkáltató nyilvántartja
a) a 92. § (2) bekezdés,
b) a 99. § (3) bekezdés,
c) a 109. § (2) bekezdés,
d) a 135. § (3)–(4) bekezdés
szerinti megállapodásokat.”

11. §		
Az Mt. 135. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A felek megállapodása vagy kollektív szerződés
a) a 87. §-ban,
b) a 96. § (2) bekezdésében,
c) a 122. § (5) bekezdésében,
d) a 126. § (4) bekezdésében,
e) a 127. § (1)–(2) és (4) bekezdésében,
f ) a 134. §-ban
foglaltaktól nem térhet el.
(2) Kollektív szerződés
a) a 86-ban,
b) a 88–93. §-ban,
c) a 95. §-ban,
d) a 96. § (3) bekezdésében,
e) a 97. § (1) bekezdésében,
f ) a 99. §-ban,
g) a 101–108. §-ban,
h) a 109. § (2)–(3) bekezdésében,
i) a 111. §-ban,
j) a 113–121. §-ban,
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k) a 122. § (3) bekezdésében,
l) a 123. § (6) bekezdésében,
m) a 124. §-ban,
n) a 125. §-ban,
o) a 126. § (1)–(3) és (5) bekezdésében,
p) a 127. § (5) bekezdésében,
r) a 128–133. §-ban
s) a 135. § (3) bekezdés második fordulatában
foglaltaktól csak a munkavállaló javára térhet el.
(3) Kollektív szerződés rendelkezése alapján legfeljebb évi háromszáz óra rendkívüli munkaidő rendelhető el. Ezt
meghaladóan a munkáltató és a munkavállaló írásbeli megállapodása alapján naptári évenként legfeljebb száz óra
rendkívüli munkaidő rendelhető el (önként vállalt túlmunka). A munkavállaló a megállapodást a naptári év végére
mondhatja fel.”
12. §		
Az Mt. 165. § a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A 94. § (3) bekezdés alkalmazása esetén órabéres munkavállalóval a 156. § (1) bekezdés b) pont szerinti eltérő
megállapodás csak kollektív szerződés rendelkezése szerint köthető.”
13. §		
Az Mt. 298. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy a munkaerő-kölcsönzési tevékenység folytatásának, a munkaerőkölcsönzésért a kölcsönbeadónak fizetendő minimális kölcsönzési díjat, a kölcsönbeadó nyilvántartásba vételének
feltételeit és részletes szabályait, valamint a közhasznú kölcsönzőkkel szemben támasztott feltételekre, a kölcsönzöttek
részére nyújtandó szolgáltatásaikra, valamint az általuk létesített, munkavégzésre irányuló jogviszony egyes
feltételeire vonatkozó szabályokat rendeletben állapítsa meg, és ennek során vagyoni biztosíték meglétét írja elő.”
14. §		
Hatályát veszti az Mt. 98. § (3) bekezdése.

2. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti
rendelkezésekről és törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény módosítása
15. §		
A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálybalépésével összefüggő átmeneti rendelkezésekről és
törvénymódosításokról szóló 2012. évi LXXXVI. törvény ELSŐ RÉSZE a következő 19/D. §-sal egészül ki:
„19/D. § Az Mt.-nek a munkaidő-szervezéssel és a munkaerő-kölcsönzés minimális kölcsönzési díjával összefüggő
egyes törvények módosításáról szóló 2018. évi CXVI. törvénnyel (a továbbiakban: Módtv3.) megállapított
a) 94. § (3) bekezdését, 98. § (2) bekezdését, 99. § (7) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését követően kezdődő
munkaidőkeret és elszámolási időszak tekintetében kell alkalmazni,
b) 94. § (3) bekezdése – az a) pontban foglaltaktól eltérően – a folyamatban lévő munkaidőkeret vagy elszámolási
időszak tekintetében a kollektív szerződés szabályai szerint alkalmazható,
c) 97. § (4) és (5) bekezdését, 105. §-át, 109. § (1) bekezdését és a 135. § (3) bekezdését a Módtv3. hatálybalépését
követően közölt munkaidő-beosztás tekintetében kell alkalmazni.”

3. Záró rendelkezések
16. §		
Ez a törvény 2019. január 1-jén lép hatályba.
17. §		
E törvény a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2003/88/EK irányelvének
(2003. november 4.) való megfelelést szolgálja.
Áder János s. k.,

Kövér László s. k.,

köztársasági elnök

az Országgyűlés elnöke
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A Kormány 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelete
az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról
A Kormány a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 40. § (4) bekezdésében,
a 2. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 58. §
(10) bekezdésében, valamint a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 298. § (5) bekezdésében,
a 4. alcím tekintetében a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 51. § (6) bekezdésében,
az 5. alcím tekintetében a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 6. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 7. § (4) bekezdésében,
a 7. alcím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 47. §
(1) bekezdésében,
a 8. alcím és az 1. melléklet tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény
47. § (2) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint
a munkaerő-toborzás támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A munkába járással összefüggő terhek csökkentését célzó támogatásokról, valamint a munkaerő-toborzás
támogatásáról szóló 39/1998. (III. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 39/1998. Korm. rendelet) 4. §-a a következő
(1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) Lakhatási támogatás nyújtható a (6) bekezdés b) pontja alapján benyújtott kérelem szerint annak a foglalkoztatás
alapjául szolgáló jogviszony létesítését megelőző munkanap álláskeresőként nyilvántartott személynek,
a) akit a foglalkoztatás alapjául szolgáló jogviszony létesítését közvetlenül megelőzően legalább egy hónapja
álláskeresőként nyilvántartottak,
b) aki olyan legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti 20 óra munkaidejű munkaviszonyt létesített, amely
esetében az állandó lakóhelye és a munkavégzés helye legalább 60 km-re van egymástól,
c) aki nem rendelkezik lakóingatlannal a munkavégzés helyén, valamint olyan településen, amelynek a munkavégzés
helyétől való távolsága nem éri el a 60 km-t,
d) aki más foglalkoztatóval létesített munkaviszonyt, mint akivel utoljára munkaviszonyban állt, kivéve, ha a létesített
munkaviszonyban a munkavégzés helye eltér az utolsó munkaviszony munkavégzési helyétől,
e) lakhatását a munkavégzés helyén, vagy a c) pontban meghatározott feltételeknek megfelelő településen bérleti
jogviszony létesítésével kívánja megoldani, és
f ) aki nem részesül a kérelem időpontjában más jogcímen lakhatási vagy közüzemi támogatásban.”
2. §

(1) A 39/1998. Korm. rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A 2. és 3. §-ban meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárása során a járási hivatal figyelembe veszi
különösen:
a) az adott térség munkaerő-piaci helyzetét,
b) a munkaadóval való együttműködés tapasztalatait.”
(2) A 39/1998. Korm. rendelet 7. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A 4. §-ban meghatározott támogatás nyújtásával kapcsolatos eljárása során a járási hivatal figyelembe veszi
különösen
a) a munkaerő-kereslet és -kínálat helyi jellemzőit,
b) a térség foglalkoztatási helyzetét és munkanélküliségi mutatóit,
c) a kérelmező munkához jutási esélyeit az állandó bejelentett lakóhelyén, vagy annak 60 km-es vonzáskörzetében,
d) a kérelmező álláskeresőként eltöltött idejét,
e) a támogatás indokoltságát a kérelmező munkaerő-piaci helyzetének javítása szempontjából.”

3. §		
A 39/1998. Korm. rendelet
a)
4. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés szerinti” szövegrész helyébe az „(1) és (1a) bekezdés szerinti” szöveg,
b)
4. § (2), (2a), (3) bekezdésében az „(1) bekezdés a) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés a) pontjában
és az (1a) bekezdés a) pontjában” szöveg,
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4. § (2) bekezdésében az „(1) bekezdés d) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés d) pontjában és
az (1a) bekezdés d) pontjában” szöveg,
4. § (4) bekezdés c) pontjában a „vagy az (1) bekezdés c) pontban” szövegrész helyébe az „az (1) bekezdés
c) pontjában vagy az (1a) bekezdés c) pontjában” szöveg,
4. § (5) bekezdésében az„(1) bekezdés c) pontja” szövegrész helyébe az„(1) bekezdés c) pontja és az (1a) bekezdés
c) pontja” szöveg,
4. § (7) bekezdés e) pontjában az „(1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés c) pontjában
vagy az (1a) bekezdés c) pontjában” szöveg,
4. § (8) bekezdés a) pontjában a „közalkalmazotti jogviszony” szövegrész helyébe a „bírói és igazságügyi
szolgálati, ügyészségi szolgálati viszony, közalkalmazotti jogviszony” szöveg

lép.

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és
folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §		
A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának
feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 118/2001. Korm. rendelet) 2. § (1) bekezdése
a következő j) és k) pontokkal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„j) közteher:
ja) a kölcsönbeadót a munkabér megfizetésével összefüggésben terhelő mindazon – kedvezményekkel csökkentett –
adók, járulékok, hozzájárulások, amelyek alapja a munkabér, és amelyek bevallására és megfizetésére a kölcsönbeadó
mint kifizető köteles,
jb) egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény
(a továbbiakban: Efotv.) által meghatározott, a kölcsönbeadót terhelő tételes összeg, vagy
jc) az Efotv. 8. § (4) bekezdésében foglaltak alapján fizetendő összeg;
k) munkaerő-kölcsönzési díj: a munkaerő-kölcsönzési szerződés alapján, a kölcsönzött munkavállaló kikölcsönzésére
tekintettel a kölcsönbeadót megillető ellenérték általános forgalmi adó nélkül számított összege.”
5. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés c) és d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
(A kölcsönbeadói tevékenység folytatását a kölcsönbeadó székhelye szerint illetékes kormányhivatal nyilvántartásba vétel
útján akkor engedélyezi, ha)
„c) a kérelmező a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,
d) a kérelmező a rendelet által előírt vagyoni biztosíték letétbe helyezését igazolja,”
6. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. § A magán-munkaközvetítői tevékenység folytatásának feltétele, hogy
a) a magán-munkaközvetítő vagy az általa – legalább heti húsz órában munkaviszony keretében – foglalkoztatott
legalább egy személy az 1. számú mellékletben meghatározott végzettséggel vagy szakmai képesítéssel, gyakorlattal
rendelkezik,
b) a cégjegyzékbe vagy – ha a működés feltétele más bírósági vagy hatósági nyilvántartásba vétel – az előírt
nyilvántartásba bejegyezték, és létesítő okirata a magán-munkaközvetítői tevékenység folytatását tartalmazza,
c) a magán-munkaközvetítő a tevékenység gyakorlásához megfelelő irodahelyiséggel rendelkezik,
d) a magán-munkaközvetítő az e rendelet által előírt letétbe helyezett vagyoni biztosítékkal rendelkezik, és azt
megfelelő módon igazolja.”
7. §

(1) A 118/2001. Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A kölcsönbeadói tevékenység folytatásához a nyilvántartásba vétel iránti kérelmet az e célra rendszeresített
elektronikus űrlapon (a továbbiakban: űrlap) keresztül elektronikus úton kell benyújtani a kormányhivatalhoz.
Az űrlap tartalmazza
a) a kérelmező szervezet megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy
hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,
b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) a kérelmező szervezet nyilatkozatát a tevékenység közhasznúságáról,
d) a kérelmező szervezet nyilatkozatait a 4. § (1) bekezdés b)–d) pontjában foglaltak teljesítéséről.”
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(2) A 118/2001. Korm. rendelet 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A magán-munkaközvetítő a tevékenység végzésére irányuló szándékát az e célra rendszeresített elektronikus
űrlapon (a továbbiakban: űrlap) keresztül elektronikus úton a székhelye szerinti kormányhivatalnak jelenti be. Az űrlap
tartalmazza
a) a magán-munkaközvetítő megnevezését, cégjegyzékszámát vagy – ha a működésének feltétele más bírósági vagy
hatósági nyilvántartásba vétel – nyilvántartásba vételi számát,
b) a képviseletre jogosult személy(ek) nevét, címét, egyéb elérhetőségét,
c) a magán-munkaközvetítő nyilatkozatát a tevékenység végzésének irányáról, amely
ca) belföldre,
cb) az Európai Gazdasági Térség (a továbbiakban: EGT) többi tagállamának területére,
cc) az EGT-ről szóló megállapodásban nem részes állam területére vagy
cd) a ca) és cc) alpontban foglaltakra együttesen
irányul,
d) a magán-munkaközvetítő nyilatkozatait a 4/A. § a), c) és d) pontjában foglaltak teljesítéséről.”
8. §		
A 118/2001. Korm. rendelet a következő 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) A kölcsönbevevő a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért a munkaerőkölcsönzési szerződés alapján legalább a minimális kölcsönzési díjat köteles megfizetni.
(2) A minimális kölcsönzési díjnál a kölcsönbeadó által nyújtott munkaerő-kölcsönzési szolgáltatásért fizetendő
munkaerő-kölcsönzési díjat a kölcsönzött munkavállaló vonatkozásában kell vizsgálni. A minimális kölcsönzési díj egy
munkavállaló vonatkozásában nem lehet kevesebb, mint a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált
bérminimum megállapításáról szóló kormányrendeletben meghatározott minimálbér vagy garantált bérminimum,
egyszerűsített foglalkoztatás esetén az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló törvényben meghatározott minimális
bér, valamint az ezeket terhelő közteher együttes összege.”
9. §

(1) A 118/2001. Korm. rendelet 16. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kormányhivatal törli a nyilvántartásból
a) a kölcsönbeadót, ha
aa) jogutód nélkül megszűnt,
ab) tevékenysége megszüntetését bejelentette,
ac) az állami adóhatóság törölte a köztartozásmentes adózói adatbázisból,
ad) a 4. § (1) bekezdésében, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,
ae) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
af ) a 12. §-ban és a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem
az előírt tartalommal tesz eleget, vagy
ag) az új Mt. vagy – az ad)–af ) alpontban foglalt kivétellel – e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes
megszegésével folytatja tevékenységét,
b) a magán-munkaközvetítőt, ha
ba) jogutód nélkül megszűnt,
bb) tevékenysége megszüntetését bejelentette.
(2) A kormányhivatal a magán-munkaközvetítőt eltiltja a tevékenység folytatásától, és egyidejűleg törli
a nyilvántartásból, ha
a) a 4/A. §-ban, valamint a 17/F. § (2) és (3) bekezdésében foglalt feltételekkel nem rendelkezik,
b) a vagyoni biztosítékot az előírt határidőben nem pótolta,
c) a 12. §-ban és a 13. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségének felszólítás ellenére nem, vagy nem
az előírt tartalommal tesz eleget, vagy
d) az új Mt. vagy – az a)–c) pontban foglalt kivétellel – e rendelet szabályainak ismételt vagy együttes megszegésével
folytatja tevékenységét.”
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(2) A 118/2001. Korm. rendelet 16. §-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre az (1) bekezdés a) pont ab), ac) alpontjában vagy b) pont
bb) alpontjában foglaltak alapján kerül sor, a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő legkorábban csak a törlést
elrendelő határozat véglegessé válását követő egy év elteltével vehető újra nyilvántartásba.
(2b) Amennyiben a nyilvántartásból való törlésre vagy a tevékenységtől eltiltásra az (1) bekezdés a) pont
ad)–ag) alpontjában vagy a (2) bekezdésben foglaltak alapján került sor, a kölcsönbeadó vagy a magán-munkaközvetítő
legkorábban csak a törlést vagy eltiltást elrendelő határozat véglegessé válását követő három év elteltével vehető újra
nyilvántartásba vagy folytathatja újra tevékenységét.”
10. §		
A 118/2001. Korm. rendelet 17/B. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Közfoglalkoztatásra irányuló munkaerő-kölcsönzési tevékenység engedélyezése esetén)
„a) a 6. és 7. §-t, valamint a 16. § (1) bekezdés a) pont ae) alpontját nem kell alkalmazni,”
11. §

(1) A 118/2001. Korm. rendelet 18. §-a a következő (1g) bekezdéssel egészül ki:
„(1g) E rendeletnek az egyes foglalkoztatási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 273/2018. (XII. 20.)
Korm. rendelet 12. § d) pontjával megállapított 6. § (2) bekezdés b) pontját a nyilvántartásba vett kölcsönbeadókra
és a folyamatban lévő nyilvántartásba vételi eljárások esetében is alkalmazni kell. A vagyoni letét meghatározott
összegre történő kiegészítését a kölcsönbeadó a hatálybalépést követő három hónapon belül a letéti szerződés
módosításával igazolja a nyilvántartó kormányhivatal felé.”
(2) A 118/2001. Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E rendelet
a) a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,
b) a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai és
parlamenti tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.”

12. §		
A 118/2001. Korm. rendelet
a)
5. § (2) bekezdésében a „4. § (1) bekezdés c) pontjában” szövegrész helyébe a „4. § (1) bekezdés c) pontjában és
a 4/A. § c) pontjában” szöveg,
b)
6. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „Európai Gazdasági Térség” szövegrész helyébe az „EGT” szöveg,
c)
6. § (2) bekezdés a) pont ab) alpontjában az „Európai Gazdasági Térségről” szövegrész helyébe az „EGT-ről”
szöveg,
d)
6. § (2) bekezdés b) pontjában a „tízmillió forint” szövegrész helyébe a „tizenötmillió forint” szöveg
lép.
13. §		
Hatályát veszti a 118/2001. Korm. rendelet
a)
17. § c) pontja,
b)
2. számú melléklete.

3. A szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló
70/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása
14. §		
Hatályát veszti a szakképzettséggel rendelkező, pályakezdő álláskeresők munkatapasztalat-szerzésének és
a létszámleépítések megelőzése érdekében a részmunkaidős foglalkoztatás támogatásáról szóló 70/2009. (IV. 2.)
Korm. rendelet 1. § h) pontjában az „,és rehabilitációs járadékban nem részesül” szövegrész.

4. A munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló
39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet módosítása
15. §		
Hatályát veszti a munkába járással kapcsolatos utazási költségtérítésről szóló 39/2010. (II. 26.) Korm. rendelet
a)
2. § d) pontjában a „Magyarország, vagy az Európai Gazdasági Térség állama (a továbbiakban: EGT-állam)
területén lévő” szövegrész,
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2. § e) pontjában a „Magyarország vagy az EGT-állam területén lévő” szövegrész,
2. § f ) pontja.

5. A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó
munkáltatóknál működő szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló
24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet módosítása
16. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
24/2011. Korm. rendelet) 1. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A Kjt. 7. § (2) bekezdésének alkalmazása tekintetében az ágazati szintű reprezentativitás megállapítása során
a tankerületi központoknál foglalkoztatott közalkalmazottak létszámát a gazdasági tevékenységek egységes
ágazati osztályozási rendszere szerint a 85 Oktatás ágazatban, azon belül a 850 Tankerületek közoktatási kódja
elnevezésű technikai kód alatt, a tankerületi központok szervezeti egységeként működő köznevelési intézményeknél
foglalkoztatott közalkalmazottakra vonatkozó létszámadatok összesítésével kell megállapítani.”
(2) A 24/2011. Korm. rendelet 1. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) Az (1)–(6) bekezdésben foglalt adatokat a 3. § (2) bekezdésében meghatározott igazolás hónapjának első napján
közalkalmazotti jogviszonyban álló személyek létszáma alapján kell megállapítani.”

17. §		
A 24/2011. Korm. rendelet 3. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A tankerületi központok szervezeti egységeként működő köznevelési intézményeknél foglalkoztatott
szakszervezeti tag közalkalmazottakra vonatkozó létszámadatokat az 1. § (6) bekezdésében foglaltakkal azonos
módon kell megállapítani”
18. §		
A 24/2011. Korm. rendelet 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) A 2. és 4. §-ban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségnek a foglalkoztatáspolitikáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) honlapján elérhető Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszerben működő
„Közalkalmazotti szakszervezeti taglétszám elektronikus adatgyűjtő rendszer”-en (a továbbiakban: MKIR rendszer)
keresztül kell eleget tenni.
(2) Az elektronikus úton történő adatszolgáltatás érdekében az MKIR rendszert üzemeltető miniszter
az adatszolgáltatásra kötelezettet a bejelentkezésétől számított 5 napon belül elektronikusan, az internetes felület
felhasználására jogosító, 8 számjegyből álló, véletlenszerűen generált belépési azonosító kóddal látja el.
(3) Az adatokat legkésőbb a reprezentativitás megállapítása évének május 31. napjáig
a) az adatszolgáltatásra kötelezett
aa) fenntartó,
ab) munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ
a miniszternek elektronikus úton,
b) az adatszolgáltatásra kötelezett munkáltatónál működő szakszervezet, szakszervezeti központ a fenntartónak,
önkormányzati fenntartású intézmény esetén az önkormányzat jegyzőjének,
c) a munkáltatónál működő adatszolgáltatásra kötelezett szakszervezet saját felettes szakszervezeti központjának
küldi meg.
(4) Az (1)–(3) bekezdéstől eltérően a Magyar Államkincstár
a) a 2. § (2) bekezdés a) pontjában foglalt adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a megállapítás évének március
15. napjáig,
b) a (2) bekezdés b) pontjában rögzített adatszolgáltatási kötelezettségét legkésőbb a megállapítás évének
április 20. napjáig
elektronikus adathordozó alkalmazásával teljesíti.”
19. §		
A 24/2011. Korm. rendelet
a)
2. § (2) bekezdés a) pontjában az „OM azonosítóját” szövegrész helyébe az „OM azonosítóját, az intézmény
megnevezését, feladatellátási helyének megjelölését, KSH települési azonosítóját, megyekódját” szöveg,
b)
2. § (2) bekezdés b) pontjában a „közalkalmazotti jogviszonyban” szövegrész helyébe a „foglalkoztatottak
munkajogi létszámát, valamint ebből a közalkalmazotti jogviszonyban” szöveg,
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6. § (1) bekezdésében az „október 31. napjáig” szövegrész helyébe a „június 30. napjáig” szöveg,
8. § (3) bekezdésében a „Kjt. 7. § b) pontjában” szövegrész helyébe a „Kjt. 7. § (1) bekezdés b) pontjában” szöveg,
9. § (1), (2) és (3) bekezdésében az „utolsó napjáig” szövegrész helyébe az „augusztus 31. napjáig” szöveg

20. §		
Hatályát veszti a 24/2011. Korm. rendelet
a)
2. § (1) bekezdés a) pontjában a „Területi Igazgatósága”,
b)
3. § (4) bekezdésében az „a főtevékenysége szerint”
szövegrész.

6. A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési
eljárás alapján történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi
és megyei kormányhivatal munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való
szakhatósági közreműködéséről, valamint a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható
harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér
megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása
21. §		
A harmadik országbeli állampolgárok magyarországi foglalkoztatásának nem összevont kérelmezési eljárás alapján
történő engedélyezéséről, az engedélyezési kötelezettség alóli mentességről, a fővárosi és megyei kormányhivatal
munkaügyi központjának az összevont kérelmezési eljárásban való szakhatósági közreműködéséről, valamint
a Magyarországon engedélymentesen foglalkoztatható harmadik országbeli állampolgárok magyarországi
foglalkoztatásának bejelentéséről, és a munkabér megtérítéséről szóló 445/2013. (XI. 28.) Korm. rendelet 9. §
(4) bekezdésében az „öt százalékának” szövegrész helyébe a „tíz százalékának” szöveg lép.

7. Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint
e szervek hatósági és más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet módosítása
22. §		
Az állami foglalkoztatási szerv, a munkavédelmi és munkaügyi hatóság kijelöléséről, valamint e szervek hatósági és
más feladatainak ellátásáról szóló 320/2014. (XII. 13.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 320/2014. Korm. rendelet) 4. §
(1) bekezdése a következő s) ponttal egészül ki:
(A miniszter munkaerőpiaci feladatkörében)
„s) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló kormányrendelet költségvetési támogatásokra vonatkozó
szabályai szerint a munkahelyteremtő támogatásról a pályázati eljárás alapján benyújtott támogatási igény alapján
mérlegelési jogkörében dönt.”
23. §		
A 320/2014. Korm. rendelet 10. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró kormányhivatal át nem ruházható hatáskörben a jogszabályban
meghatározott illetékességi területén első fokú hatósági jogkört gyakorol)
„e) a pályázati eljárásban a miniszter által hozott döntés figyelembe vételével a munkahelyteremtő támogatásra
vonatkozó döntéssel,”
(kapcsolatos ügyekben.)
24. §		
Hatályát veszti a 320/2014. Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés l) pont la) alpontja.

8. Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő
illetékességi területéről szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
25. §		
Az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok általánostól eltérő illetékességi területéről
szóló 67/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 67/2015. Korm. rendelet) 1. melléklete az 1. melléklet szerint
módosul.
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9. Záró rendelkezések
26. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) A 22–24. § 2019. március 1-jén lép hatályba.

27. §

(1) Az 1–3. §
a)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet,
b)
az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a mezőgazdasági ágazatban nyújtott
csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1408/2013/EU bizottsági
rendelet
hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.
(2) A 4–13. §
a)
a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi
irányelvnek,
b)
a munkaerő-kölcsönzés keretében történő munkavégzésről szóló, 2008. november 19-i 2008/104/EK európai
és parlamenti tanácsi irányelvnek
való megfelelést szolgálja.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 273/2018. (XII. 20.) Korm. rendelethez
A 67/2015. Korm. rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Budapest Főváros Kormányhivatala
1.1. III. Kerületi Hivatala
1.1.1. Székhelye: Budapest III.
1.1.2. Illetékesség: I., II., III. kerület
1.2. IV. Kerületi Hivatala
1.2.1. Székhelye: Budapest IV.
1.2.2. Illetékesség: IV., XIV., XV. kerület
1.3. VIII. Kerületi Hivatala
1.3.1. Székhelye: Budapest VIII.
1.3.2. Illetékesség: V., VII., VIII. kerület
1.4. IX. Kerületi Hivatala
1.4.1. Székhelye: Budapest IX.
1.4.2. Illetékesség: IX., XI., XII., XXII. kerület
1.5. IX. Kerületi Hivatala
1.5.1. Székhelye: Budapest IX.
1.5.2. Illetékesség: Fővárosi hajléktalan álláskeresők ügyeinek intézése
1.6. X. Kerületi Hivatala
1.6.1. Székhelye: Budapest X.
1.6.2. Illetékesség: X., XVI., XVII. kerület
1.7. XIII. Kerületi Hivatala
1.7.1. Székhelye: Budapest XIII.
1.7.2. Illetékesség: VI., XIII. kerület, Margitsziget
1.8. XVIII. Kerületi Hivatala
1.8.1. Székhelye: Budapest XVIII.
1.8.2. Illetékesség: XVIII., XIX. kerület
1.9. XX. Kerületi Hivatala
1.9.1. Székhelye: Budapest XX.
1.9.2. Illetékesség: XX., XXIII. kerület
1.10. XXI. Kerületi Hivatala
1.10.1. Székhelye: Budapest XXI.
1.10.2. Illetékesség: XXI. kerület”
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A Kormány 324/2018. (XII. 30.) Korm. rendelete
a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról
A Kormány a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 153. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §		
A rendelet hatálya kiterjed minden munkáltatóra és munkavállalóra.
2. §

(1) A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított alapbér kötelező legkisebb összege
(minimálbér) a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 149 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 34 260 forint, napibér alkalmazása esetén 6860 forint, órabér alkalmazása esetén 857 forint.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérően a legalább középfokú iskolai végzettséget, vagy középfokú
szakképzettséget igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló részére alapbérként megállapított garantált
bérminimum a teljes munkaidő teljesítése esetén 2019. január 1-jétől havibér alkalmazása esetén 195 000 forint,
hetibér alkalmazása esetén 44 830 forint, napibér alkalmazása esetén 8970 forint, órabér alkalmazása esetén
1121 forint.
(3) Teljesítménybérezésnél a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén a teljes
munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és
teljesítménytől függő mozgóbér együttes)
a)
az (1) bekezdés szerinti kötelező legkisebb összege 2019. január 1-jétől 149 000 forint,
b)
a (2) bekezdés szerinti garantált bérminimum összege 2019. január 1-jétől 195 000 forint.
(4) Az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt, ha a teljes munkaidő napi 8 óránál
a)
hosszabb [a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (a továbbiakban: Mt.) 92. § (2) bekezdése],
arányosan csökkentett mértékben,
b)
rövidebb [Mt. 92. § (4) bekezdése], arányosan növelt mértékben
kell figyelembe venni.
(5) Részmunkaidő esetén
a)
az (1)–(3) bekezdésben meghatározott havi, heti és napi bértételt a munkaidő eltérő mértékével arányosan
csökkentve,
b)
az (1) és a (2) bekezdésben meghatározott órabértételt az ott szereplő összeggel, illetve annak (4) bekezdés
szerint arányosan változó összegével
kell figyelembe venni.

3. §

(1) Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit első alkalommal a 2019. január hónapra járó munkabérek megállapításánál kell alkalmazni.
(3) E rendelet alkalmazásában 2019. február 28-ig
a)
munkáltatón a költségvetési szervet,
b)
munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, állami szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állót,
c)
alapbéren a közalkalmazotti és állami szolgálati jogviszonyban állók esetében illetményt, kormányzati
szolgálati és közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes
összegét
is érteni kell.
(4) E rendelet alkalmazásában 2019. március 1-jétől
a)
munkáltatón a költségvetési szervet, illetve kormányzati igazgatási szervet,
b)
munkavállalón a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, biztosi és közszolgálati
jogviszonyban állót,
c)
alapbéren a közalkalmazotti, kormányzati szolgálati, politikai szolgálati, és biztosi jogviszonyban állók esetében
illetményt, közszolgálati jogviszonyban állók esetében az alapilletmény és az illetménykiegészítés együttes összegét
is érteni kell.
(5) Hatályát veszti a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló
430/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet.
		

Dr. Semjén Zsolt s. k.,

		

miniszterelnök-helyettes
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Az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság határozata
a Mozdonyvezetők Szakszervezete által a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottsághoz történő
csatlakozás céljából benyújtott kérelem elbírálásáról
HATÁROZAT
A Mozdonyvezetők Szakszervezete (székhely: 1145 Budapest, Bácskai u. 11., adószám: 19624992-2-42, képviselő:
dr. Záhonyi Zsolt alelnök) által kezdeményezett, az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság előtt folyamatban lévő
hatósági eljárás során
az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság megállapította, hogy a Mozdonyvezetők Szakszervezete a Vasútiszállítási
Alágazati Párbeszéd Bizottságban történő részvétel jogszabályi feltételeinek megfelelt.
A Mozdonyvezetők Szakszervezete a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság tagját megillető jogokat a határozat
véglegessé válását követően gyakorolhatja.
A döntéssel szemben annak közlésétől számított harminc napon belül közigazgatási per kezdeményezhető a Fővárosi
Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság előtt 10 000 forint illeték megfizetése mellett. A keresetlevelet 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 a Felek a keresetlevélben
kérhetik.

INDOKOLÁS
A Mozdonyvezetők Szakszervezete (a továbbiakban: Ügyfél) 2018. május 9. napján a Vasútiszállítási Alágazati
Párbeszéd Bizottsághoz történő csatlakozás iránti kérelmet nyújtott be az Ágazati Részvételt Megállapító Bizottsághoz
(a továbbiakban: ÁRMB) a Munkaügyi Kapcsolatok Információs Rendszer útján. Kérelmében az Ügyfél a részvételi
jog megállapítását kérte az ÁRMB-től. A kérelem mellékletét képezte a Független Mozdonyvezetők Európai
Szakszervezetének elnöke által 2018. április 23. napján kiállított nemzetközi tagságról szóló nyilatkozat, valamint
a Fővárosi Törvényszék kivonata a törvényszék által az Ügyfél vonatkozásában nyilvántartott adatokról, továbbá
az Ügyfél 2017. október 4. napján kelt Alapszabálya.
A kérelemhez mellékelt dokumentumok alapján megállapítható, hogy az Ügyfél megfelelt az érdekképviselet
törvényben rögzített feltételeinek. Az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény (a továbbiakban: ÁPBtv.) 6. § (1) bekezdése alapján:
„6. § (1) E törvény alkalmazásában érdekképviselet, illetve érdekképviseleti szövetség az egyesülési jogról szóló
törvény szerint létrejött egyesület,
a)
amelynek alapszabályában szereplő elsődleges célja a munkavállalók munkaviszonnyal kapcsolatos érdekeinek
előmozdítása és megvédése (a továbbiakban: szakszervezet), vagy
b)
amelynek alapszabályában meghatározott céljai között szerepel a munkáltatók munkaviszonnyal kapcsolatos
érdekeinek védelme és képviselete.”
Az alapszabály Bevezető részének vizsgálata során az ÁRMB megállapította, hogy az Ügyfél a tevékenységét a fenti
célok megvalósítása érdekében fejti ki.
Az Ügyfél a fentiek szerint mellékelte az ágazati párbeszéd bizottságokról és a középszintű szociális párbeszéd egyes
kérdéseiről szóló 2009. évi LXXIV. törvény végrehajtásáról szóló 22/2009. (IX. 30.) SZMM rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) szerinti nemzetközi szervezet által kiadott 90 napnál nem régebbi igazolást.
Az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdése alapján az ágazati párbeszéd bizottság tagja kizárólag olyan ágazati érdekképviselet
lehet, amely tevékenységét már legalább két éve folytatja.
„7. § (4) Az (1)–(3) bekezdésben foglaltakon túl az ÁPB tagja olyan ágazati érdekképviselet lehet, amely e tevékenységét
legalább két éve folytatja.”
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Az ÁRMB megállapította, hogy az Ügyfél a kérelméhez mellékelt törvényszéki kivonat alapján 1990 szeptembere óta
folytatja tevékenységét, így az ÁPBtv. 7. § (4) bekezdésében foglalt feltétel igazoltan teljesült.
Az ágazati párbeszéd bizottságok létrehozására ágazati munkáltatói és munkavállalói érdekképviseletek
(szakszervezetek) jogosultak, mely elv alapján már meglévő ágazati párbeszéd bizottságban való részvétel is kizárólag
olyan érdekképviselet számára lehetséges, mely megfelel az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített feltételek
valamelyikének.
„7. § (1) Az ágazati szintű szociális párbeszédben részt vehet:
a)
az a munkavállalói érdekképviselet (a továbbiakban: ágazati szakszervezet), amely
aa)
az adott ágazatban legalább tíz munkáltatónál, alapszabálya szerint képviseletére jogosult szervet
működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik és az e munkáltatóknál munkaviszonyban
foglalkoztatott érdekképviseleti tagok létszáma eléri az ágazatban munkaviszonyban foglalkoztatottak
létszámának egy százalékát, vagy
ab)
legalább három munkáltatónál, ahol az érdekképviselet alapszabálya szerint képviseletére jogosult
szervet működtet, illetőleg tisztségviselővel rendelkezik, az érdekképviseleti tagok száma eléri
az ágazatban munkaviszonyban állók létszámának tíz százalékát, vagy
ac)
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 fenti feltételek igazolása céljából az ÁRMB az Ügyfelet a 2018. május 16. napján kelt PM/16912-1/2018. számú
végzésében elektronikus úton történő adatszolgáltatásra hívta fel a Rendelet 5. § (1) bekezdése alapján.
„5. § (1) Az ÁRMB a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül felhívja a kérelmezőt az elbíráláshoz szükséges,
a rendelet 1., illetve 2. számú mellékletében szereplő adatok szolgáltatására. A kérelmező az adatszolgáltatást
írásbelinek nem minősülő elektronikus úton, a Minisztérium honlapján biztosított internetes felületen teljesíti.
Az adatszolgáltatás teljesítésére nyitva álló határidő 30 nap.”
Az Ügyfél az adatszolgáltatási kötelezettségének határidőben eleget tett.
Az adatszolgáltatás keretében az Ügyfél négy olyan munkáltatót jelölt meg, amelyeknek főtevékenysége megegyezik
a Vasútiszállítási Alágazati Párbeszéd Bizottság tevékenységére vonatkozó TEÁOR ’08 szerinti besorolással. Az Ügyfél
az általa megjelölt négy munkáltatónál négy alapszervezettel rendelkezik, továbbá a taglétszámot illetően is
szolgáltatott adatot.
Az Ügyfél által szolgáltatott adatokat az ÁRMB összevetette az MKIR rendszerben és annak háttéradatbázisaiban
rendelkezésre álló adatokkal. A vizsgálat eredményeképpen az ÁRMB megállapította, hogy a hivatkozott
munkáltatóknál az Ügyfélnek a munkaviszonyban foglalkoztatott valamennyi munkavállaló 15,4%-nak megfelelő
tagja van. Erre tekintettel az Ügyfél az ÁPBtv. 7. § (1) bekezdés a) pont ab) alpontjában meghatározott feltételnek
eleget tesz.
A leírtak alapján az ÁRMB a 2018. július 23. napján tartott ülésén megállapította, hogy az Ügyfél vonatkozásában
teljesültek az ágazati párbeszéd bizottságban való részvétel jogszabályban rögzített feltételei, így a Vasútiszállítási
Alágazati Párbeszéd Bizottság keretein belül folyó alágazati szintű szociális párbeszédben az Ügyfél részt vehet. Erre
tekintettel az ÁRMB a rendelkező részben foglaltak szerint döntött.
Az ÁRMB eljárása költségmentes, ezért arról az ÁRMB-nek nem kellett rendelkeznie.
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Az ÁRMB döntésének alapjául az ÁPBtv. 21. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint (5) bekezdésében foglalt
rendelkezések szolgáltak. A közigazgatási per lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi
CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) 114. §-ában, valamint 116. §-ában foglaltak biztosítják. A bíróság hatásköre,
illetékessége a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 12. § (1) bekezdésén,
valamint 13. § (3) bekezdésén alapszik. A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetősége a Kp. 77. §-ában foglaltakon
alapul.
Budapest, 2018. július 23.
		

dr. Petrovics Zoltán s. k.,

		

ÁRMB elnök

A határozat véglegessé vált 2018. szeptember 13. napján.
Budapest, 2018. november 19.
		

Ágazati Részvételt Megállapító Bizottság
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