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A Kormány 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelete
a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és azok
foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről
A Kormány a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (3) bekezdés 1., 2. és 4. pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a III. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (7) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján,
a IV. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 9. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
az V. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 2. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a VI. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 17. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a VII. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 12. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a VIII. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 18. és 25. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a IX–XII. és XIV. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
a XIII. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 7. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a XV. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 6. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a XVI. Fejezet tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 26. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 110. § és a 114. § (1) bekezdés a) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. §
(1) bekezdés 14. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 111. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 10. pont a)–c) alpontjában,
valamint 12. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 112. § (1)–(3) bekezdése és a 114. § (1) bekezdés c) pontja tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény
281. § (4) bekezdés 13. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 113. § tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 20. pontjában kapott
felhatalmazás alapján,
a 114. § (1) bekezdés b) pontja tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés
26. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 114. § (2) bekezdése tekintetében a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 281. § (4) bekezdés 7. és 8. pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. FEJEZET
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. A rendelet hatálya
1. §

(1) E rendelet hatálya – a (2) és (3) bekezdésben meghatározott eltérésekkel –
a)
a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény (a továbbiakban: Kit.) 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja
szerinti kormányzati igazgatási szervekre (a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv), és
b)
a kormányzati igazgatási szerveknél foglalkoztatottakra
terjed ki.
(2) A 10. alcím hatálya a Kit. 3. § (6) bekezdés c) pontja, valamint 3. § (8) bekezdés c) és d) pontja szerinti foglalkoztatottra
terjed ki.
(3) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően
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c)
d)
e)
f)
g)
h)
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a VII. fejezet, valamint a 17., 19. és 20. alcím hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti
foglalkoztatottra,
a 17., 19. és 20. alcím hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (2) bekezdés c) pontja szerinti foglalkoztatottra,
a 19. alcím hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (6) bekezdés d) pontja, 3. § (7) bekezdés d) pontja és 3. § (8) bekezdés
a) és b) pontja szerinti foglalkoztatottra,
a IX. fejezet és a 28. alcím hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (5) bekezdése, 3. § (6) bekezdés d) pontja, 3. §
(7) bekezdés d) pontja és 3. § (8) bekezdés a) és b) pontja szerinti foglalkoztatottra,
az V., VI. és a VIII–XVI. fejezet hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (5) bekezdése szerinti foglalkoztatottra,
a X. és XV. fejezet hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (2) bekezdés a) és b) pontja, valamint 3. § (7) bekezdés a) és
b) pontja szerinti foglalkoztatottra,
a XVI. fejezet hatálya nem terjed ki a Kit. 3. § (2) bekezdés a) pontja szerinti foglalkoztatottra,
az V–XVI. fejezet hatálya nem terjed ki a munkavállalóra.

2. Értelmező rendelkezések
2. §

(1) E rendelet alkalmazásában
1.
álláshely-nyilvántartás: a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámába tartozó álláshelyek és a központosított
álláshelyállományból a kormányzati igazgatási szervek rendelkezésére bocsátott álláshelyek adatairól vezetett
nyilvántartás;
2.
besorolási kategória: az álláshelynek az álláshely-nyilvántartás szerinti besorolási kategóriája;
3.
garzonház: a kormányzati igazgatási szerv vagy a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság (a továbbiakban: KEF)
kezelésében lévő, e célra létesített vagy kijelölt, több lakást magában foglaló lakóépület, illetve többlakásos
vagy vegyes rendeltetésű lakóépületben lévő, e célra kijelölt lakás;
4.
javasolt besorolási kategória: az álláshellyel kapcsolatos javaslatot tevő által javasolt besorolási kategória;
5.
kormányzati igazgatási szerv: a Kit. 2. § (1) bekezdésében meghatározott szerv;
6.
kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv: a kormányzati személyügyi igazgatás központi feladatainak
ellátására a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 94/2018. (V. 22.) Korm. rendeletben kijelölt szerv;
7.
lakásbővítés: a lakás hasznos alapterületének legalább egy lakószobával történő növelése érdekében végzett
építési tevékenység (ideértve az építmény térfogatnövelésével nem járó tetőtér-beépítést is), feltéve, hogy
a kormánytisztviselő a lakás (rész)tulajdonosa, vagy a bővítés révén azzá válik;
8.
lakás-korszerűsítés: a kormánytisztviselő, illetve házastársa vagy élettársa tulajdonában, résztulajdonában
álló és a kormánytisztviselő lakóhelyeként bejelentett lakás komfortfokozatának növelése céljából meglévő
építmény, építményrész, önálló rendeltetési egység, helyiség rendeltetésszerű és biztonságos használatra
alkalmasságának javítása, használati értékének, teljesítőképességének, üzembiztonságának növelése
érdekében végzett építési tevékenység, ezen belül
a)
víz-, csatorna-, elektromos, gázközmű bevezetése, illetve belső hálózatának korszerűsítése,
b)
fürdőszoba létesítése olyan lakásban, ahol még ilyen helyiség nincs,
c)
megfelelő beltéri légállapoti és használati meleg vizet biztosító épülettechnikai rendszer kialakítása
vagy cseréje, beleértve a megújuló energiaforrások (például napenergia) alkalmazását,
d)
az épület szigetelése, beleértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
e)
a külső nyílászárók (ajtó, ablak) szigetelése vagy korszerűre cserélése,
f)
tető, illetve födémszint cseréje, felújítása, szigetelése,
g)
a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés közvetlen
költségeinek 20%-áig;
9.
miniszter: a kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter, valamint a Kit. 51. §
(4) bekezdése szerinti esetben a kormányzati igazgatási szerv vezetője;
10.
szállóférőhely: a kormányzati igazgatási szerv vagy a KEF kezelésében lévő ingatlan lakásnak nem minősülő
helyisége, amely a kormánytisztviselő ideiglenes lakhatásának biztosítására szolgál;
11.
szolgálati lakás: a kormányzati igazgatási szerv vagy a KEF kezelésében lévő állami tulajdonú lakás, amelyet
a kormányzati igazgatási szervhez közeli lakhatás átmeneti megoldása céljából biztosítanak.
(2) Ha e rendelet valamely juttatás igénybevételének feltételéül vagy mérlegelési szempontjául a kormányzati igazgatási
szervvel fennálló jogviszony időtartamát határozza meg, a jogviszonyban töltött időként vehető figyelembe
a)
a Kit., a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény,
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény és az állami tisztviselőkről szóló törvény hatálya alá tartozó
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munkáltatónál munkaviszonyban, kormányzati szolgálati, közszolgálati, kormánytisztviselői és állami szolgálati
jogviszonyban töltött idő,
b)
a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti
jogviszonyban töltött idő,
c)
a hivatásos szolgálati jogviszony, a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat jogviszony, a honvédelmi
alkalmazotti jogviszony, a rendvédelmi igazgatási szolgálati jogviszony időtartama,
d)
a bíróságnál és ügyészségnél szolgálati viszonyban – ideértve az igazságügyi alkalmazotti szolgálati jogviszonyt
is –, munkaviszonyban töltött idő,
e)
a hivatásos nevelőszülői jogviszonyban és a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő,
f)
a Kit., a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvény,
a kormánytisztviselők jogállásáról szóló törvény és a közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény hatálya alá
tartozó szervnél ösztöndíjas foglalkoztatási jogviszonyban töltött idő,
g)
a Kit. 104. § (9) bekezdése szerinti jogviszony-létesítés esetén a két jogviszony közötti időtartam, és
h)
az állami vezetői szolgálati jogviszonyban és a politikai szolgálati jogviszonyban töltött idő.
(3) Ahol e rendelet hatálya kiterjed rá, kormánytisztviselő alatt a Kit. 3. § (2) bekezdése szerinti politikai szolgálati
jogviszonyban, illetve a munkaviszonyban foglalkoztatott személyt is érteni kell.

II. FEJEZET
A KORMÁNYZATI IGAZGATÁSI LÉTSZÁMGAZDÁLKODÁSSAL KAPCSOLATOS SZABÁLYOK
3. A kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával és az alaplétszámába tartozó álláshelyekkel
kapcsolatos javaslatok
3. §

(1) A Kit. 51. § (3) bekezdése alapján a miniszter az alaplétszám megállapítására javaslatot az általa vezetett, irányított
vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv alapítása vagy egy másik kormányzati igazgatási szervből átalakítás útján
történő létrehozása esetén tehet.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által meghatározottak
szerint – tartalmaznia kell:
a)
a javaslattal érintett kormányzati igazgatási szerv nevét,
b)
a javasolt alaplétszámot,
c)
az alaplétszámba tartozó álláshely javasolt besorolási kategóriáját,
d)
a javaslat költségvetési többletforrás-igényét, és
e)
ha elfogadásra, illetve kiadásra került ilyen, akkor a javaslat tartalmával összefüggő jogszabály, határozat,
illetve utasítás számát.

4. §

(1) A Kit. 52. § (3) bekezdése alapján a miniszter minden általa vezetett, irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási
szerv esetében naptári évente egyszer – az elemi költségvetés elkészítési határidejének figyelembevételével –
javaslatot tehet a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának és az alaplétszámba tartozó álláshelyek besorolásának
felülvizsgálatára.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által meghatározottak
szerint – tartalmaznia kell:
a)
a javaslattal érintett kormányzati igazgatási szerv nevét,
b)
az alaplétszám megemelésére irányuló javaslat esetén az új álláshelyek javasolt számát és besorolási
kategóriáját,
c)
az alaplétszám mértékének csökkentésére irányuló javaslat esetén a csökkentéssel érintett álláshelyek
azonosítóját és besorolási kategóriáját,
d)
az alaplétszámba tartozó álláshely besorolási kategóriájának módosítása esetén az érintett álláshely
azonosítóját, az álláshely régi és a javasolt új besorolási kategóriáját,
e)
a módosítás indokolását, a Kit. 52. § (4) bekezdése szerinti esetben ideértve az alaplétszám csökkentésére vagy
növelésére okot adó közfeladat-változás ismertetését,
f)
a javaslat várható hatását az érintett kormányzati igazgatási szerv költségvetésére, ideértve az esetlegesen
felmerülő többletforrás-igényt, és
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g)

ha elfogadásra, illetve kiadásra került ilyen, akkor a javaslat tartalmával összefüggő jogszabály, határozat,
illetve utasítás számát.
(3) Ha a Kit. 52. § (4) bekezdése alapján tesz javaslatot az általa vezetett, irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási
szerv alaplétszámának módosítására, a javaslat tekintetében a (2) bekezdést alkalmazni kell.
5. §

(1) A Kit. 57. § (6) bekezdése alapján a miniszter javaslatot tehet az általa vezetett, irányított vagy felügyelt kormányzati
igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely besorolási kategóriájának módosítására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által meghatározottak
szerint – tartalmaznia kell:
a)
a javaslattal érintett kormányzati igazgatási szerv nevét,
b)
az álláshely azonosítóját,
c)
az álláshely jelenlegi besorolási kategóriáját,
d)
az álláshely javasolt besorolási kategóriáját,
e)
a módosítás indokolását,
f)
a javaslat várható hatását az érintett kormányzati igazgatási szerv költségvetésére, ideértve az esetlegesen
felmerülő többletforrás-igényt, és
g)
ha elfogadásra, illetve kiadásra került ilyen, akkor a javaslat tartalmával összefüggő jogszabály, határozat,
illetve utasítás számát.
(3) A Kit. 57. § (7) bekezdése szerinti esetben a javaslatnak a (2) bekezdésben foglaltakon túl tartalmaznia kell az álláshelyet
betöltő kormánytisztviselő távollétének várható időtartamát is.

4. A központosított álláshelyállományba tartozó álláshelyekkel kapcsolatos miniszteri igények és
javaslatok
6. §

(1) A központosított álláshelyállományból álláshelyet (a továbbiakban: központosított álláshely) a miniszter a következő
esetekben igényelhet:
a)
a Kit. 53. § (7) bekezdése szerinti esetben,
b)
a Kit. 56. § (2) bekezdése szerinti esetben,
c)
a Kit. 56. § (4) bekezdése szerinti esetben,
d)
ha a kormányzati igazgatási szerv által ellátandó feladatok indokolják a központosított álláshelyen történő
foglalkoztatást,
e)
biztosi jogviszony és a biztos titkárságának létrehozása érdekében, és
f)
a miniszterelnöki megbízott munkájának segítését szolgáló álláshelyek biztosítása érdekében.
(2) Az (1) bekezdés szerinti igénynek – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által meghatározottak szerint
– tartalmaznia kell:
a)
az érintett kormányzati igazgatási szerv nevét,
b)
az igényelt központosított álláshelyek számát és azok tekintetében a javasolt besorolási kategóriát,
c)
határozott időre szóló igény esetén az időtartam megjelölését,
d)
az igénylés indokát az (1) bekezdés megfelelő pontjának megjelölésével,
e)
az igényelt központosított álláshelyen történő foglalkoztatás várható hatását az érintett kormányzati igazgatási
szerv költségvetésére, ideértve az esetlegesen felmerülő többletforrás-igényt, és
f)
ha elfogadásra, illetve kiadásra került ilyen, akkor az igény tartalmával összefüggő jogszabály, határozat, illetve
utasítás számát.

7. §

(1) A Kit. 57. § (6) bekezdése alapján a miniszter javaslatot tehet az általa vezetett, irányított vagy felügyelt kormányzati
igazgatási szerv rendelkezésére bocsátott központosított álláshely besorolási kategóriájának módosítására.
(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatra az 5. § (2) és (3) bekezdését alkalmazni kell.

8. §

(1) A miniszter javasolhatja az általa vezetett, irányított vagy felügyelt kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére
bocsátott központosított álláshelynek a központosított álláshelyállományba történő visszahelyezését, ha
a)
a központosított álláshely betöltetlen,
b)
a központosított álláshelyen ellátott feladat megszűnt,
c)
a központosított álláshelyen ellátott feladat egy másik álláshelyen kerül ellátásra, vagy
d)
a központosított álláshelyen létrehozott határozott idejű jogviszony megszűnt.
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(2) Az (1) bekezdés szerinti javaslatnak – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által meghatározottak
szerint – tartalmaznia kell:
a)
a javaslattal érintett kormányzati igazgatási szerv nevét,
b)
az álláshely azonosítóját,
c)
az álláshely besorolási kategóriáját,
d)
azt az időpontot, amikortól az álláshely betöltetlen, a feladat megszűnt vagy egy másik álláshelyen kerül
ellátásra,
e)
a központosított álláshelyen létrehozott határozott idejű jogviszony megszűnésének időpontját,
f)
a javaslat indokolását az (1) bekezdés megfelelő pontjának megjelölésével, és
g)
ha elfogadásra, illetve kiadásra került ilyen, akkor a javaslat tartalmával összefüggő jogszabály, határozat,
illetve utasítás számát.

5. A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által hivatalból indított eljárások
9. §

(1) A Kit. 55. § (4) bekezdése szerinti esetben a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv kezdeményezi
a Kormánynál a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely átcsoportosítását egy másik
kormányzati igazgatási szervhez, ha azt a kormányzati igazgatási szerv közfeladatainak változása szükségessé teszi.
(2) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a 8. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek bármelyikének
fennállása esetén kezdeményezheti a Kormánynál a kormányzati igazgatási szerv rendelkezésére bocsátott
központosított álláshelynek a központosított álláshelyállományba történő visszahelyezését azzal, hogy a 8. §
(1) bekezdés a) pontja alapján abban az esetben lehet kezdeményezni a központosított álláshely-állományba történő
visszahelyezést, ha az álláshely legalább 6 hónapja betöltetlen.
(3) A 13. § (3) bekezdése szerinti álláshelykeretbe tartozó álláshelyek tekintetében a (2) bekezdés nem alkalmazható.

10. §		
A kormányzati igazgatási szerv jogutódlással történő megszüntetése esetén a kormányzati személyügyi igazgatásra
kijelölt szerv kezdeményezheti a Kormánynál a jogutód kormányzati igazgatási szerv alaplétszámának megállapítását
vagy módosítását, ha erre a jogutód kormányzati igazgatási szervet vezető, irányító vagy felügyelő miniszter a 3. §
szerint nem tett javaslatot.
11. §

(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv kezdeményezi a Kormánynál az álláshelynek a központosított
álláshelyállományba történő helyezését, ha a kormányzati igazgatási szerv alaplétszámába tartozó álláshely legalább
6 hónapon át betöltetlen.
(2) Az (1) bekezdés szerinti idő azon időtartam alatt nyugszik, amikor az álláshely betöltésére a Kormány döntése alapján
nincs lehetőség.
(3) Az (1) és (2) bekezdést nem kell alkalmazni a kormányzati igazgatási szerv részére a 13. § (3) bekezdése szerinti
álláshelykeretben megállapított álláshelyre.

6. Eljárási szabályok
12. §

(1) A 3–8. § szerinti javaslatban és igényben nem kell az álláshely besorolási kategóriájára javaslatot tenni, ha a Kit. alapján
nem kell besorolni az álláshelyet, valamint a 13. § (3) bekezdése szerinti álláshelykeretbe tartozó álláshelyek esetében.
(2) A 3–8. § szerinti javaslat és igény formáját és módját a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv
határozza meg.

13. §

(1) A 3–8. § szerinti javaslatot és igényt, valamint a 9–11. § szerinti kezdeményezést a kormányzati személyügyi igazgatásra
kijelölt szerv terjeszti elő a Kormány részére döntéshozatal céljából.
(2) A Kormány határozattal dönt az (1) bekezdés alapján előterjesztett javaslatról, igényről és kezdeményezésről.
(3) A Kormány a (2) bekezdés szerinti döntésével álláshelykeretet is megállapíthat
a)
a Kit. 56. § (4) bekezdése szerinti álláshelyek,
b)
a Magyarország Európai Unió melletti Állandó Képviseletén foglalkoztatottak álláshelyei,
c)
a fővárosi és megyei kormányhivatalok álláshelyei összessége, valamint
d)
a kormányzati igazgatási szerv számára jogszabályban előírt feladatok
vonatkozásában.
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(4) A miniszter a 14. § (1) bekezdés a) pontja szerinti tájékoztatás alapján haladéktalanul gondoskodik a (2) bekezdés
szerinti döntésből eredő változásoknak az álláshely-nyilvántartásban történő rögzítéséről.
(5) Ha a (2) bekezdés szerinti határozat elírást, illetve számítási hibát tartalmaz, és az nem hat ki az ügy érdemére,
a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – a Kormány újabb döntése nélkül – kijavítja az elírást, illetve
a számítási hibát az álláshely-nyilvántartásban.

7. Adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség
14. §

(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv tájékoztatja a javaslatot tevő minisztert és az érintett kormányzati
igazgatási szervet
a)
az alaplétszámába tartozó álláshelynek a központosított álláshelyállományba történő helyezéséről,
b)
a 13. § (2) bekezdése szerinti döntésről, és
c)
a 13. § (5) bekezdése szerinti javításáról.
(2) A kormányzati igazgatási szerv tájékoztatja – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv által meghatározott
módon – a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervet
a)
az álláshelyen fennálló jogviszony megszűnésének, megszüntetésének időpontjáról,
b)
jogviszonynak az üres álláshelyen történő létrehozásáról és a jogviszony kezdőidőpontjáról,
c)
az álláshely-nyilvántartásban rögzített adatot érintő változásról, ha az nem a 13. § (2) bekezdése szerinti
döntésen és a 13. § (5) bekezdése szerinti javításon alapul,
d)
az álláshely-nyilvántartás vonatkozásában a kormányzati igazgatási szerv nevében szerkesztési vagy
betekintési jogosultsággal rendelkező személyében bekövetkező változásról.
(3) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely-nyilvántartásban bekövetkező változás – személyes
adatot nem érintő – adatait átadja a Magyar Államkincstár részére a vele egyeztetett formában és időpontban.

III. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZEMÉLYÜGYI IGAZGATÁSRA KIJELÖLT SZERV
8. A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv feladatai
15. §

(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv fogadja a Kit. 95. § (9) bekezdése szerinti tájékoztatást, amelynek
tartalmaznia kell:
a)
az érintettet foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv nevét;
b)
az érintett kormánytisztviselő családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét;
c)
a kormánytisztviselő által a Kit. 95. § (5) és (7) bekezdése szerinti engedély alapján végzett tevékenység
meghatározását és a tevékenység megkezdésének időpontját;
d)
a kormánytisztviselő által a Kit. 95. § (6) bekezdése szerinti bejelentés alapján végzett tevékenység
meghatározását és a tevékenység megkezdésének időpontját;
e)
a kormányzati igazgatási szerv részéről tájékoztatást tevő személy nevét és feladatkörét.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás formáját és módját a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv határozza
meg.
(3) Ha a tájékoztatás nem felel meg az (1) és (2) bekezdésben foglaltaknak, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt
szerv határidő tűzésével hiánypótlásra hívhatja fel a kormányzati igazgatási szervet.

16. §

(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv fogadja a Kit. 62. § (12) bekezdése szerinti előzetes tájékoztatást,
amelynek tartalmaznia kell:
a)
a tervezett nem rendszeres személyi juttatásban részülő kormánytisztviselőt (e § alkalmazásában: érintett)
foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv nevét;
b)
a kormányzati igazgatási szerv részéről a nem rendszeres személyi juttatás biztosításával kapcsolatban
döntéshozásra jogosult (vezető) személy nevét és feladatkörét (beosztását);
c)
annak az álláshelynek az azonosítóját, amelyen foglalkoztatott személy nem rendszeres személyi juttatásban
részesül;
d)
az érintett családi és utónevét, születési családi és utónevét, születési helyét és idejét;
e)
a nem rendszeres személyi juttatás típusát és összegét;
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f)
a nem rendszeres személyi juttatás kifizetésének időpontját;
g)
a kormányzati igazgatási szerv részéről tájékoztatást tevő személy nevét és feladatkörét.
(2) Ha a nem rendszeres személyi juttatás a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott kormánytisztviselők
teljes körét egységesen (azonos mértékben) érinti, az (1) bekezdés szerinti tájékoztatásnak az (1) bekezdés b) és
c) pontja szerinti adat helyett ennek tényét kell tartalmaznia. Azonos mértékű juttatásnak minősül, ha valamennyi
kormánytisztviselő azonos összegben, vagy az illetményének azonos százalékában megállapított összegben részesül
a juttatásban.
(3) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztatás formáját és módját a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv határozza
meg.
(4) Ha a tájékoztatás nem felel meg az (1)–(3) bekezdésben foglaltaknak, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt
szerv határidő tűzésével hiánypótlásra hívhatja fel a kormányzati igazgatási szervet.
17. §

(1) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv a Kit. 62. § (5) bekezdése alapján – a Kormányzati Ellenőrzési
Hivatal szükség szerinti bevonásával – ellenőrzi a Kormánynak a kormányzati igazgatási szervek alaplétszámával,
a központosított álláshely-állománnyal és az álláshellyel kapcsolatos döntéseinek végrehajtását.
(2) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – a Kit. 62. § (10) bekezdése alapján – a Kormány munkáltatói
feladatainak ellátásában közreműködve ellenőrzi a munkáltatói jogkör gyakorlását, amely különösen az alábbiakra
terjed ki:
a)
a Kit. 54. § (1) bekezdése szerinti jogviszonyoknak az álláshelyen történő létesítéséhez szükséges feltételekkel
és a jogviszony létesítésével kapcsolatos ellenőrzés,
b)
a Kit. 91. § (1) bekezdése szerinti kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése,
c)
a kormánytisztviselő összeférhetetlenségével kapcsolatos bejelentésről szóló tájékoztatás ellenőrzése és
d)
a nem rendszeres személyi juttatásokkal kapcsolatos bejelentésről szóló tájékoztatás ellenőrzése.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv vezetője, illetve
az általa feljogosított, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv alkalmazásában álló személy
a)
megkeresheti a kormányzati igazgatási szervet, amely köteles a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt
szervvel együttműködni,
b)
megismerheti a közszolgálati alapnyilvántartásban rögzített adatokat,
c)
személyügyi iratokba betekinthet,
d)
a kormányzati igazgatási szerv hivatali szervezete vezetőjének és az érintett foglalkoztatott közvetlen
vezetőjének egyidejű tájékoztatása mellett meghallgathatja a kormányzati igazgatási szerv által foglalkoztatott
személyt, aki köteles a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szervvel együttműködni.
(4) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy az (1) bekezdés szerinti döntés végrehajtása
nem megfelelő, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – határidő tűzésével – felhívja a kormányzati
igazgatási szerv vezetőjét a döntés végrehajtása érdekében szükséges intézkedés megtételére.
(5) Ha a (2) bekezdés szerinti ellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a (2) bekezdés szerinti munkáltatói
jogkörgyakorlás nem megfelelő, a kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv – határidő tűzésével – felhívja
a munkáltatói jogkör gyakorlóját a szükséges intézkedés megtételére.

18. §		
A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv
a)
véleményezi a Kit. hatálya alá tartozó jogviszonyokat és szerveket érintő jogszabály- és kormányhatározattervezeteket, és
b)
kezdeményezheti a szabályozásért felelős miniszternél a Kit. hatálya alá tartozó jogviszonyokat és szerveket
érintő jogszabály- és kormányhatározat-tervezetek előkészítését.

IV. FEJEZET
SZABÁLYZATOK
9. A közszolgálati szabályzat
19. §

(1) A Kit. 91. § (5) bekezdése alapján kiadott közszolgálati szabályzatnak tartalmaznia kell
a)
a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének rendjét, ennek keretében:
aa)
a kiválasztási eljárás – kormányzati igazgatási szerven belüli – szabályait,
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a kormányzati szolgálati jogviszony létrehozásához szükséges álláshely besorolási kategóriájának
módosítására irányuló – szervezeten belüli – eljárásrendet;
b)
a kormányzati szolgálati jogviszony módosításával, megszűnésével és megszüntetésével kapcsolatos
eljárásrendet, ennek keretében a kinevezés egyoldalú módosításának rendjét;
c)
az együttalkalmazási tilalomra és az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályokat, ennek keretében:
ca)
a további munkavégzésre irányuló jogviszony munkáltatói jogkör gyakorló általi engedélyezésének
rendjét,
cb)
a gyakorolható tevékenység végzésére irányuló jogviszony, valamint a közérdekű önkéntes
tevékenység végzésére irányuló jogviszony munkáltatói jogkör gyakorlója részére történő
bejelentésének és a munkáltatói jogkör gyakorló általi engedélyezésének rendjét;
d)
a munkaidőre, a pihenőidőre és a szabadságra vonatkozó szabályokat, ennek keretében:
da)
az egyedi munkarend kezdeményezésének és megállapításának szabályait,
db)
a munkavégzés rendjét,
dc)
a részmunkaidőben történő foglalkoztatás kezdeményezésének és elbírálásának szabályait,
dd)
az ügyelet és a készenlét szabályait,
de)
a rendkívüli munkaidő elrendelésének szabályait,
df )
az alap- és a pótszabadság kiadásának és igénybevételének rendjét,
dg)
a tárgyévben igénybe nem vett szabadságról szóló tájékoztatás rendjét,
dh)
a fizetés nélküli szabadság kezdeményezésének és engedélyezésének rendjét,
di)
a rendelkezésre állási és munkavégzési kötelezettség teljesítése alóli – Kit. 93. § (2) bekezdés k) pontja
szerinti – mentesülés szabályait;
e)
a távmunkavégzés és az otthoni munkavégzés részletszabályait, ennek keretében:
ea)
annak feltételeit (az otthoni munkavégzés kedvezőbb szabályozása a 10 éves vagy annál fiatalabb
gyermeket nevelők esetében),
eb)
a kapcsolattartás módját,
ec)
a feladatok kiadásának rendjét,
ed)
a feladatok végrehajtásának rendjét, határidejét és ellenőrzését,
ee)
a munkaidő nyilvántartását,
ef )
a munkavégzés céljából használt eszközökre vonatkozó biztonsági és adatvédelmi előírásokat,
valamint felelősségi szabályokat,
eg)
a költségtérítésre vonatkozó szabályokat;
f)
a teljesítményértékelés kormánytisztviselő általi kezdeményezésének rendjét;
g)
e rendeletben foglaltak figyelembevételével az illetmény és az illetményen felüli juttatások, kedvezmények és
támogatások szabályait, ennek keretében:
ga)
az írásbeli dicséretre való felterjesztés rendjét, elbírálásának szempontjait és szabályait,
gb)
a teljesítményelismerés és a motivációs elismerés szervezeti egység vezetője általi kezdeményezésének
szabályait, az elbírálás és az elszámolás rendjét,
gc)
a célhoz köthető feladat és a céljuttatás megállapításának szabályait,
gd)
a cafetéria-juttatás igénybevételére, elszámolására és visszatérítésére vonatkozó rendelkezéseket,
ge)
az ösztöndíj és a tanulmányi jellegű támogatások igénylésének és elbírálásának rendjét,
gf )
a lakhatási jellegű támogatások igénylésének és elbírálásának rendjét,
gg)
az egyéb szociális jellegű támogatások igénylésének és elbírálásának rendjét,
gh)
a közszolgálat halottjává nyilvánítás rendjét és a közszolgálat halottjává nyilvánított személy temetése
költségei átvállalásának rendjét,
gi)
a családalapítási támogatás, az iskolakezdési és gyermeknevelési támogatás igénybevételére
vonatkozó szabályokat,
gj)
egyéb támogatások igénybevételét, továbbá igénylésének és elbírálásának rendjét,
gk)
a ge)–gj) alpont szerinti támogatások elbírálásával kapcsolatos bizottságokra vonatkozó szabályokat;
h)
a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekkel kapcsolatos eljárási rendet, valamint
i)
a kormánytisztviselő képzésére, továbbképzésére vonatkozó rendelkezéseket.
(2) A közszolgálati szabályzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül egyéb általános munkáltatói szabályozási hatáskörbe
tartozó kérdésekről is rendelkezhet.
(3) A hivatali szervezet vezetője az (1) bekezdés szerinti szabályzat helyett egyedi utasításban is megállapíthatja
a kormányzati igazgatási szerv foglalkoztatottjaira vonatkozó általános munkarendet.
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V. FEJEZET
A KORMÁNYZATI SZOLGÁLATI JOGVISZONY LÉTESÍTÉSE ÉS MEGSZÜNTETÉSE
10. Az álláshely betöltésének szakmai és képesítési követelményei
20. §		
A munkáltatói jogkör gyakorlója – a Kit. 58. § (2) bekezdése alapján – mérlegelési jogkörében eljárva, a kormányzati
igazgatási szerv szakmai összetétele, a kormányzati igazgatási szerv által ellátandó feladatok jellege alapján és a helyi
munkaerőpiac helyzetének figyelembevételével állapíthatja meg szabályzatában a kormányzati igazgatási szerv
álláshelyei betöltésének szakmai és képesítési feltételeit, azzal, hogy
a)
biztosítani kell az álláshelyen ellátandó feladatok szakszerű és hatékony ellátását,
b)
meg kell felelni azoknak – a jogszabályban előírt – szakmai és képesítési feltételeknek, amelyek az álláshelyen
ellátandó feladatok tekintetében irányadóak.

11. Elszámolási szabályok
21. §

(1) A kormánytisztviselő az őt korábban foglalkoztató kormányzati igazgatási szervvel a Kit. 89. § (6) bekezdése szerinti
bejelentését követő 30. napig köteles elszámolni a Kit. 115. § (1) bekezdése alkalmazásával.
(2) A fogadó kormányzati igazgatási szerv a Kit. 89. § (6) bekezdése szerinti esetben az új beosztási okirat kiállításáról
– annak kiállításától számított 3 munkanapon belül – tájékoztatja a kormánytisztviselőt korábban foglalkoztató
kormányzati igazgatási szervet.
(3) A kormánytisztviselőt korábban foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv az új beosztási okiratnak a fogadó
kormányzati igazgatási szerv általi kiállítását követő 15. napig köteles
a)
kiadni a kormánytisztviselőnek a jogviszonyra vonatkozó szabályban és egyéb jogszabályokban előírt
igazolásokat,
b)
kifizetni a kormánytisztviselő illetményét és egyéb járandóságait.

VI. FEJEZET
A TÁVMUNKAVÉGZÉS ÉS AZ OTTHONI MUNKAVÉGZÉS SZABÁLYAI
12. A távmunkavégzés és az otthoni munkavégzés közös szabályai
22. §

(1) Távmunkavégzésre vagy otthoni munkavégzésre akkor kerülhet sor, ha
a)
az álláshelyen ellátandó feladat jellege lehetővé teszi a kormánytisztviselőnek az őt foglalkoztató kormányzati
igazgatási szerv székhelyétől, illetve a munkavégzés rendes helyétől elkülönült helyen történő foglalkoztatását,
valamint
b)
az álláshelyen ellátandó feladat körében kezelt – keletkező, felhasznált, feldolgozott és továbbításra kerülő –
adatok védelmére, biztonságára vonatkozó követelmények lehetővé teszik azoknak információtechnológiai
vagy számítástechnikai eszközzel (a továbbiakban együtt: számítástechnikai eszköz) történő továbbítását.
(2) A távmunkavégzésre vagy az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás létrejöttéről a Kit. 86. § (1) bekezdés
b) pontja szerinti beosztási okiratban is rendelkezni kell.

13. A távmunkavégzésre vonatkozó különös szabályok
23. §

(1) A távmunkavégzést a munkáltatói jogkör gyakorlója rendelheti el.
(2) A távmunkavégzés (1) bekezdés szerinti elrendelése esetén a kormánytisztviselő és munkáltatói jogkör gyakorlója
megállapodásban állapítja meg
a)
a kormánytisztviselő által távmunkavégzés keretében ellátandó feladatot,
b)
a munkáltatói jogkör gyakorlója és a távmunkát végző kormánytisztviselő közötti, a kormányzati szolgálati
jogviszonyból származó jogok gyakorlásához és kötelezettségek teljesítéséhez szükséges kapcsolattartás
(a továbbiakban: kapcsolattartás) feltételeit és módját, valamint
c)
a távmunkavégzéssel összefüggésben a távmunkát végző kormánytisztviselőnél szükségesen és indokoltan
felmerült költség elszámolásának módját.
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(3) A munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja, hogy a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási szerv székhelyére
vagy telephelyére beléphessen, és más kormánytisztviselővel kapcsolatot tartson.
24. §

(1) A távmunkát végző kormánytisztviselő a távmunkavégzés elrendelésével egyidejűleg tájékoztatja a munkáltatói
jogkör gyakorlóját a kapcsolattartáshoz szükséges elektronikus eszköz elérhetőségének adatairól, ha az elektronikus
eszközt nem a munkáltatói jogkör gyakorlója biztosítja.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a munkavégzés ellenőrzése során a munkavégzéshez használt számítástechnikai
eszközön tárolt, a munkavégzéssel összefüggő adatokba tekinthet be.
(3) A (2) bekezdés szerinti betekintési jogosultság tekintetében munkavégzéssel összefüggő adatnak minősül a Kit.
125. § (5) bekezdése alapján előírt tilalom vagy korlátozás betartásának ellenőrzéséhez szükséges adat.

14. Az otthoni munkavégzésre vonatkozó különös szabályok
25. §

(1) Otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás megkötését a kormánytisztviselő a közszolgálati szabályzatban
meghatározottak szerint kérelmezheti, ha a Kit. 126. § (1) és (2) bekezdésében és a 22. §-ban meghatározott feltételek
fennállnak.
(2) A munkáltatói jogkör gyakorlója a kinevezéssel egyidejűleg tájékoztatja a kormánytisztviselőt az otthoni
munkavégzésre irányuló foglalkoztatás lehetőségéről.
(3) Az otthoni munkavégzésre irányuló megállapodás – a Kit. 126. § (3) bekezdésében foglaltakon kívül – tartalmazza
az otthoni munkavégzés helyeként a kormánytisztviselő lakó- vagy tartózkodási helyét.
(4) A kormánytisztviselő a (3) bekezdés alapján a megállapodásban megjelölt lakó- vagy tartózkodási hely megváltozását
haladéktalanul köteles bejelenti a humánpolitikai szervezeti egység vezetőjének.
(5) Az otthoni munkavégzésre a kormánytisztviselővel keretmegállapodás is köthető. A keretmegállapodás esetén
a kormánytisztviselő minden alkalommal a megállapodásban foglaltak szerint jelzi az otthoni munkavégzés iránti
igényét a munkáltatói jogkör gyakorlójának.

26. §

(1) A kormánytisztviselő az otthoni munkavégzéshez használt saját eszközein a kormányzati igazgatási szerv által
meghatározott informatikai védelmi beállításokat bizonyítható módon alkalmazza, valamint a biztonsági előírásokat
maradéktalanul betartja.
(2) Az otthoni munkavégzés esetén a kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási szervvel történő, valamint
a feladatellátással összefüggő kapcsolattartásra kizárólagosan a rendelkezésére bocsátott elektronikus levélcímet,
illetve elektronikus postafiókot használhatja.

VII. FEJEZET
NAPIDÍJ ÉS KÖLTSÉGTÉRÍTÉS
15. A belföldi kiküldetés napidíjára és többletköltségeire vonatkozó szabályok
27. §

(1) A fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselője az élelmezésével kapcsolatos többletköltségei fedezetére
a kiküldetés tartamára napidíjra jogosult.
(2) A napidíj mértéke a költségvetési törvényben a közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény tekintetében meghatározott
illetményalap egy munkanapra eső összegének 25%-a. A napidíj átalányként is elszámolható, ha a kormánytisztviselő
havonta, rendszeresen kiküldetésben végez munkát. Az átalányt a napidíj és a havi átlagban kiküldetésben töltött
naptári napok figyelembevételével kell meghatározni.
(3) A napidíj kiszámításánál havonta huszonegy munkanapot lehet figyelembe venni, és annak összegét tíz forintra
felkerekítve kell megállapítani. Nem számolható el napidíj, ha a kiküldetésben töltött idő a négy órát nem éri el.
A napidíj fele számolható el, ha a kiküldetésben töltött idő a nyolc órát nem éri el.
(4) Kiküldetés esetén a kormányzati igazgatási szerv – a fővárosi és megyei kormányhivatal kormánytisztviselője esetében
a napidíjon felül – köteles a kormánytisztviselő számára megfizetni a kiküldetés során felmerülő szükséges és igazolt
többletköltségeit.
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VIII. FEJEZET
AZ ÉRDEMEK ELISMERÉSE ÉS A CÉLJUTTATÁS
16. A teljesítményelismerésre és a motivációs elismerésre vonatkozó közös rendelkezések
28. §

(1) A teljesítményelismerés, valamint a motivációs elismerés adományozására és mértékére a szervezeti egység vezetője
tesz javaslatot a munkáltatói jogkör gyakorlójának.
(2) Az (1) bekezdés szerinti elismerés adományozásáról és mértékéről a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt és arról
munkáltatói intézkedésben rendelkezik.

17. A teljesítményelismerés
29. §		
Ha a kormánytisztviselő egyéni teljesítményértékelésének eredménye legalább „jó teljesítményszint” fokozatú,
a Kit. 96. § (3) bekezdés b) pontjában, valamint 142. §-ában foglaltak figyelembevételével teljesítményelismerésben
részesíthető.

18. A motivációs elismerés
30. §

(1) A Kit. 143. §-ában foglaltaknak megfelelően a kormánytisztviselő motivációs elismerésben részesíthető, így különösen
a)
magas színvonalú munkája elismeréseként, vagy
b)
egy adott feladat kiváló teljesítésének elismeréseként.
(2) A Kit. 143. §-a szerinti motivációs elismerés pénzbeli juttatásként állapítható meg annak a kormánytisztviselőnek,
a)
aki a kormányzati igazgatási szervnél legalább hat hónapos kormányzati szolgálati jogviszonnyal rendelkezik,
b)
akinek próbaideje letelt, és
c)
aki felmentési vagy lemondási idejét nem tölti.

19. Az álláshelyi elismerés
31. §

(1) Az álláshelyi elismerés szempontjából az esedékesség napja az álláshelyi elismerésre jogosító idő utolsó napja, vagy
– ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik – az ezt megelőző munkanap.
(2) Az álláshelyi elismerésre jogosító időtartam kezdő napja 2019. március 1-je.

20. A szolgálati elismerés
32. §		
A szolgálati elismerés szempontjából az esedékesség napja a szolgálati elismerésre jogosító szolgálati idő utolsó
napja, vagy – ha az heti pihenőnapra vagy munkaszüneti napra esik – az utolsó napját követő munkanap.

21. A céljuttatás
33. §

(1) A kormánytisztviselő részére a Kit. 146. § (2) és (3) bekezdésében foglaltak szerint írásban állapítható meg rendkívüli,
célhoz köthető feladat (a továbbiakban: célfeladat), valamint a célfeladat teljesítéséhez kapcsolódó céljuttatás.
(2) A célfeladat elrendelése egyszeri, eseti feladatellátásra vagy rendszeres többletmunkával járó többletfeladat
folyamatos ellátására vagy meghatározott eredmény(termék) létrehozására vonatkozhat.
(3) Az eseti feladat ellátására, a rendszeres többletmunka folyamatos ellátására vagy meghatározott eredmény(termék)
létrehozására szóló célfeladat elrendelésére vonatkozó írásbeli intézkedésnek magában kell foglalnia a céljuttatás
feltételeit:
a)
a célfeladat pontos tárgyát és tartalmát,
b)
a végrehajtásának kezdő időpontját,
c)
a teljesítési határidőt,
d)
a teljesítést igazoló személyt,
e)
a teljesítés esetleges speciális feltételeit,
f)
azon kritériumokat, amelyek alapján megállapítható a célfeladat teljesülése, valamint
g)
az előírt feladat teljesítése esetén járó díjazás mértékét.
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(4) A célfeladat meghatározásakor kizárólag pontosan meghatározott feladat teljesítése, folyamatos ellátása vagy
eredmény előállítása határozható meg.
34. §

(1) A kormánytisztviselő a céljuttatásra akkor jogosult, ha a célfeladat eredményesen teljesült, és azt a munkáltatói jogkör
gyakorlója vagy az általa írásban kijelölt, a kormányzati igazgatási szervnél foglalkoztatott személy igazolta.
(2) A célfeladat munkaidőn túl is elvégezhető, amely nem minősül rendkívüli munkavégzésnek.

35. §		
A céljuttatással kapcsolatos adatokról, így különösen
a)
a célfeladat megnevezéséről,
b)
a céljuttatás kifizetéséről, annak összegéről,
c)
a kormánytisztviselő álláshelyéről,
d)
a szervezet megnevezéséről,
e)
amennyiben a céljuttatás uniós forrásból kerül kifizetésre, akkor a projekt elnevezéséről és azonosító számáról
a hivatali szervezet vezetője a tárgyévet követő év első hónapjának tizenötödik napjáig tájékoztatja a közszolgálati
életpálya kidolgozásáért felelős minisztert.
36. §		
A Kit. 146. § (4) bekezdése szerint megállapított célfeladat, valamint céljuttatás esetében a céljuttatás fedezetét
a célfeladatot tűző kormányzati igazgatási szerv költségvetéséből vagy európai uniós forrásból kell biztosítani.

IX. FEJEZET
CAFETÉRIA-JUTTATÁS
22. A cafetéria-juttatásra vonatkozó szabályok
37. §

(1) A kormánytisztviselő írásban vagy elektronikus úton a tárgyév március 1-ig, illetve a jogviszony létesítésekor
nyilatkozik arról, hogy a cafetéria-juttatás összegén belül milyen juttatásokra tart igényt. A nyilatkozat ezt követően
csak akkor módosítható, ha azt a közszolgálati szabályzat lehetővé teszi.
(2) A Kit 147. § (3) bekezdésében meghatározott esetben, illetve ha a kormánytisztviselő jogviszonya a tárgyév közben
szűnik meg, az időarányos részt meghaladó mértékben igénybe vett cafetéria-juttatás értékét a harminc napot
meghaladó távollét esetén a távollét kezdetétől számított harmincadik napot követő tíz munkanapon belül, illetve
a jogviszony megszűnését követő harminc napon belül vissza kell fizetni. Nem kell visszafizetni a cafetéria-juttatás
értékét, ha a jogviszony a Kit. 104. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott okból szűnik meg.
(3) Ha a kormánytisztviselő jogviszonya év közben keletkezik, vagy tartós külszolgálatról, illetve tartós távollétről
tér vissza, akkor az első munkában töltött napot követő 10 munkanapon belül nyilatkozik az általa választott
cafetéria-juttatásról.
(4) Ha a kormánytisztviselő jogviszonya év közben keletkezik, a kormánytisztviselő a keretösszeg időarányos részére
jogosult. A jogosultsági idő számításakor az adott év naptári napjainak számát kell figyelembe venni.
(5) Ha a kormánytisztviselő önhibájából nem nyilatkozik határidőben az általa választott cafetéria-juttatásról, akkor – ha
annak egyéb feltételei fennállnak – a hivatali szervezet vezetője által meghatározott juttatásra jogosult.

X. FEJEZET
LAKHATÁSI JELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
23. A lakhatási jellegű támogatások elbírálásának általános feltételei
38. §		
Lakhatási jellegű támogatás a kormánytisztviselő kérelmére az e rendeletben és a közszolgálati szabályzatban
meghatározott módon nyújtható.
39. §

(1) A kérelmek elbírálásánál az igénylő kormánytisztviselő havi bruttó jövedelmét, a háztartásában az egy főre eső havi
jövedelem bruttó összegét (a továbbiakban: egy főre eső jövedelem), szociális körülményeit, lakáskörülményeit,
családi állapotát, a kormányzati szolgálati jogviszonyának időtartamát, valamint a kormánytisztviselő közvetlen
felettes vezetőjének előzetes írásbeli véleményét kell figyelembe venni.
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(2) A kérelmek elbírálásakor előnyben kell részesíteni azt, aki
a)
saját háztartásában 3 vagy több gyermeket nevel,
b)
fogyatékkal élő gyermeket nevel,
c)
gyermekét egyedül neveli, vagy
d)
közös háztartásban él tartósan beteg közeli hozzátartozójával.
(3) Lakhatási jellegű támogatásban csak az a kormánytisztviselő részesíthető, aki a jogosultsága, illetve a szociális
helyzete megítéléséhez szükséges adatokat megfelelően igazolja.
(4) Lakhatási jellegű támogatás kizárólag arra az ingatlanra igényelhető, amelyben a kormánytisztviselő – lakóhely,
tartózkodási hely igazolásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal vagy személyi okmány másolatával igazolt módon –
életvitelszerűen tartózkodik. Lakásvásárlás vagy lakásépítés céljából nyújtott lakhatási jellegű támogatás esetén
az életvitelszerű ott-tartózkodást utólag, a birtok átruházását követő három hónapon belül kell igazolni.
40. §

(1) Nem jogosult lakhatási jellegű támogatásra – a 25. alcímben meghatározott támogatás kivételével –
az a kormánytisztviselő, akinek a havi bruttó jövedelme meghaladja a mindenkori bruttó garantált bérminimum
háromszorosát, kivéve, ha a háztartásában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a bruttó garantált
bérminimumot.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben, a közszolgálati szabályzatban meghatározott személy jóváhagyásával
az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó jövedelemmel rendelkező kormánytisztviselő részére is
megítélhető lakhatási jellegű támogatás.

41. §		
Nem nyújtható lakhatási jellegű támogatás annak a kormánytisztviselőnek, aki kérelmében szándékosan valótlan
adatot, tényt közöl, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgat.
42. §		
A lakhatási jellegű támogatásban részesülő kormánytisztviselő a lakhatási támogatás felhasználásáról a jogosultság
utolsó hónapjának 10. napjáig vagy a jogviszony megszűnése, illetve tartós távollét esetén az utolsó munkában töltött
napon köteles a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon a kormányzati igazgatási szerv felé elszámolni.
43. §		
A kormánytisztviselő egyidejűleg kizárólag egy lakhatási jellegű támogatásban részesülhet.

24. Szolgálati lakás igénybevétele
44. §		
A kormányzati igazgatási szerv a szolgálati lakások tekintetében bérlőkijelölési jogkörrel rendelkezik.
45. §

(1) A szolgálati lakás igénybevételére valamely szolgálati lakás megüresedése esetén vagy a lakásbérleti szerződés
lejártát megelőzően a kormányzati igazgatási szerv pályázati felhívást tesz közzé a közszolgálati szabályzatban
meghatározottak szerint.
(2) Szolgálati lakás igénybevételére pályázatot az az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő kormánytisztviselő
nyújthat be,
a)
aki kormányzati igazgatási szervnél legalább két éve jogviszonyban áll,
b)
aki
ba)
budapesti székhelyű kormányzati igazgatási szerv esetén nem rendelkezik lakóhellyel olyan
településen, amely a budapesti agglomeráció területrendezési tervét meghatározó törvény alapján
a Budapesti Agglomeráció területéhez tartozik,
bb)
nem budapesti székhelyű vagy telephelyű kormányzati igazgatási szerv esetén nem rendelkezik
lakóhellyel a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye szerinti településen,
c)
aki a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye szerinti településen nem rendelkezik
lakástulajdonnal,
d)
akinek házastársa vagy élettársa a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye szerinti településen
nem rendelkezik lakástulajdonnal,
e)
aki nem bérlője önkormányzati bérlakásnak,
f)
aki, illetve akinek házastársa vagy élettársa korábban nem részesült a 25. alcím szerinti támogatásban.
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46. §

(1) A pályázatban a pályázó tájékoztatást ad lakóhelyéről, lakáskörülményeiről, családi állapotáról, szociális körülményeiről,
a kormányzati szolgálati jogviszonya időtartamáról, illetve arról, milyen körülmény miatt indokolt számára a szolgálati
lakás igénybevétele.
(2) A kérelmező kormánytisztviselő a szolgálati lakásba költözők számáról pályázatában nyilatkozik.

47. §

(1) Szolgálati lakás igénybevételére kétéves, határozott időre szóló bérleti szerződéssel kerülhet sor.
(2) A bérleti szerződés megkötésének, a szerződésből eredő jogok és kötelezettségek végrehajtásának, valamint a bérleti
díj megfizetésének módjáról a közszolgálati szabályzat rendelkezik.
(3) Ha a határozott idejű bérleti szerződés lejártát követően a kérelmező kormánytisztviselők közül ismét a korábbi bérlő
kerül kiválasztásra, akkor a bérleti szerződés – legfeljebb egy alkalommal – egy évvel meghosszabbítható.
(4) Szolgálati lakás több bérlőnek együttesen csak a közszolgálati szabályzatban meghatározott esetekben adható
bérbe.
(5) Ha a bérlő kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, a kormánytisztviselő a szolgálati lakásból
legkésőbb a jogviszony megszűnésétől számított harminc napon belül köteles kiköltözni, és ezzel összefüggésben
a kormányzati igazgatási szerv felé elszámolni.

25. Kamatmentes kölcsön
48. §

(1) A kormánytisztviselő részére a kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő lakáshoz jutása és
lakáskörülményeinek javítása érdekében – a lakáscélú számla vezetésével megbízott hitelintézet (a továbbiakban:
hitelintézet) útján – kamatmentes kölcsönt nyújthat.
(2) Kamatmentes kölcsön
a)
lakásvásárlás,
b)
lakásépítés,
c)
lakás-korszerűsítés,
d)
lakásbővítés, vagy
e)
az a)–d) pontban meghatározott célokra hitelintézettől felvett hitel egészének vagy részének visszafizetése
céljából nyújtható.

49. §

(1) A kamatmentes kölcsön
a)
budapesti székhelyű kormányzati igazgatási szerv esetén olyan településen található lakásra nyújtható, amely
a budapesti agglomeráció területrendezési tervét meghatározó törvény alapján a Budapesti Agglomeráció
területéhez tartozik,
b)
nem budapesti székhelyű vagy telephelyű kormányzati igazgatási szerv esetén a kormányzati igazgatási szerv
székhelye vagy telephelye szerinti településen, vagy e településtől legfeljebb 30 kilométerre fekvő településen
található lakásra nyújtható.
(2) Kamatmentes kölcsönben részesíthető az az alábbi feltételeknek együttesen megfelelő kormánytisztviselő, aki
a)
kormányzati igazgatási szervnél legalább két éve határozatlan időtartamú jogviszonyban áll,
b)
a kamatmentes kölcsön felhasználásával a saját lakáshelyzetét rendezi azzal, hogy a vásárolni, építeni, bővíteni,
korszerűsíteni kívánt lakás legalább 50%-os arányban a tulajdonában áll, illetve kerül,
c)
hozzájárul ahhoz, hogy a kamatmentes kölcsön visszafizetésének biztosítására, a vásárolni, építeni, bővíteni,
korszerűsíteni kívánt ingatlanra a kormányzati igazgatási szerv javára a kamatmentes kölcsön visszafizetésének
teljesítéséig az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, valamint lakásvásárlás, lakásépítés, továbbá
1 000 000 forint összeget elérő vagy meghaladó, bővítéshez vagy korszerűsítéshez kapcsolódó kamatmentes
kölcsön esetén elidegenítési és terhelési tilalom kerüljön bejegyzésre,
d)
vállalja, hogy a kormányzati szolgálati jogviszonyát a kamatmentes kölcsön visszafizetéséig fenntartja,
e)
a lakás megvásárlásához, építéséhez, bővítéséhez, korszerűsítéséhez – a teljes vételárhoz, az építési vagy
korszerűsítési költséghez viszonyítva – legalább 30%-os mértékű önrésszel rendelkezik (kivéve, ha a lakás
építéséhez, vásárlásához felvett kölcsönre az állam készfizető kezességet vállal), ideértve az új lakások
építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló kormányrendelet, valamint a használt lakás
vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló kormányrendelet szerinti
családi otthonteremtési kedvezményt is,
f)
vállalja, hogy a kamatmentes kölcsön jelzálogjog biztosítékául szolgáló ingatlanra – ha azzal még nem
rendelkezik – lakásbiztosítást köt,

5. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY
g)

(3)

(4)

(5)

(6)
(7)

(8)

509

kérelméhez csatolja:
ga)
lakásvásárlás esetén az eladóval kötött eredeti adásvételi szerződést, csereszerződést, amelynek
– a vételár megfizetésére vonatkozó pontjának – tartalmaznia kell a kormányzati igazgatási szervtől
felvenni kívánt kamatmentes kölcsön összegét,
gb)
az eladott lakás adásvételi szerződésének másolatát, ha a kérelmező kormánytisztviselő teljes vagy
részleges tulajdonában állt egy olyan lakóingatlan, amely a kérelem tárgyát képező lakóingatlan
megvásárlása érdekében eladásra került,
gc)
önkormányzati tulajdonban álló lakás megvásárlása esetén az önkormányzat ajánlatát a lakás
értékesítésére és az adásvételi szerződést,
gd)
építés, újjáépítés, tetőtér-beépítés, bővítés, korszerűsítés, közművesítés, tetőcsere esetén a kivitelező
által készített – cégszerűen aláírt, bélyegzővel ellátott – költségvetést vagy árajánlatot, az engedélyhez
kötött munkálatoknál (építés, újjáépítés, tetőtér-beépítés, bővítés) a szakhatósági engedélyeket,
ge)
tulajdonostárs vagy haszonélvező hozzájáruló nyilatkozatát a jelzálogjog (elidegenítési és terhelési
tilalom) bejegyzéséhez,
gf )
lakásbővítés esetén a műszaki dokumentációt és költségtervezetet,
gg)
lakásbővítés, korszerűsítés esetén annak költségvetését, és ha az a kivitelezéshez szükséges,
a korszerűsítésre vonatkozó terveket és hatósági engedélyeket,
gh)
hitelintézettől felvett kölcsön visszafizetésére igényelt kölcsön esetén – a felhasználási céltól függően
– a ga)–gd) alpontban foglaltakat, a hitelintézettel kötött hitelszerződés másolatát, valamint a kérelem
benyújtásakor a hitelintézet három hónapnál nem régebbi igazolását a fennálló kölcsöntartozásról,
azzal, hogy lakásvásárlás céljára hitelintézettől felvett hitel egészének vagy részének visszafizetése
céljából nyújtott kölcsön esetében az eladóval kötött adásvételi szerződésnek, csereszerződésnek
nem kell tartalmaznia a kormányzati igazgatási szervtől felvenni kívánt kamatmentes kölcsön
összegét,
gi)
vásárlás, építés, korszerűsítés esetén a vásárolni, bővíteni, korszerűsíteni kívánt ingatlan, lakásépítés
esetén az építési telek, a 48. § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben a vásárlással, építéssel, bővítéssel,
korszerűsítéssel érintett ingatlan tulajdoni lapjának harminc napnál nem régebbi, hiteles másolatát.
A 48. § (2) bekezdés e) pontja szerinti célra nyújtott kamatmentes kölcsön esetében a kamatmentes kölcsön
biztosítékául szolgáló ingatlan forgalmi értékéhez képest a hitelkiváltást követően a jelzálogjoggal biztosított
követelések együttes összege nem haladhatja meg a 70%-ot. A kölcsön kérelemhez a kérelmező kormánytisztviselőnek
csatolnia kell a hitelintézet igazolását a fennálló tartozásállományról, illetve arról, hogy a hitelszerződésben foglaltak
szerinti törlesztőrészletek megfizetése tekintetében tartozása nem áll fenn.
Kamatmentes kölcsön nyújtásával a kormánytisztviselő lakáscélú vásárlása, illetve lakásépítése akkor támogatható, ha
a)
a kormánytisztviselő, házastársa, élettársa, kiskorú gyermeke, valamint az együtt költöző családtagja nem
rendelkezik lakástulajdonnal, vagy
b)
a kormánytisztviselő a meglévő lakását az újabb lakás szerzése érdekében értékesíti.
A kormánytisztviselő lakásának korszerűsítése, bővítése akkor támogatható, ha saját magának, házastársának,
élettársának, kiskorú gyermekének, valamint együtt költöző családtagjának a korszerűsíteni, bővíteni kívánt lakáson
kívül más lakástulajdona nincs.
Az (5) bekezdést megfelelően alkalmazni kell a 48. § (2) bekezdés e) pontja szerinti célra nyújtott kamatmentes
kölcsön esetében is.
A (4) és (5) bekezdésben foglaltaktól eltérően kamatmentes kölcsön vehető igénybe, ha
a)
a kormánytisztviselőnek, illetve házastársának vagy élettársának, kiskorú gyermekének, valamint együtt
költöző családtagjának együttesen legfeljebb 50%-os tulajdoni hányada van egy olyan lakásban, amely
tulajdonközösség megszüntetése vagy öröklés útján került a tulajdonukba, vagy
b)
a kormánytisztviselő tulajdonában lévő lakás lebontását a települési önkormányzat jegyzője elrendelte vagy
engedélyezte, vagy
c)
a kormánytisztviselő öröklés vagy ajándékozás útján haszonélvezettel terhelt lakás tulajdonjogát szerezte
meg, és a haszonélvező a lakásban lakik.
A kamatmentes kölcsön nyújtásával és a kölcsönszerződés megkötésével, tartalmával, megszűnésével kapcsolatos
szabályokat a közszolgálati szabályzat rögzíti.
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50. §

(1) Nem nyújtható kamatmentes kölcsön
a)
nem lakás céljára szolgáló épület, helyiség (például hétvégi ház, nyaraló, garázs) vásárlásához, építéséhez,
bővítéséhez, korszerűsítéséhez,
b)
telek vásárlásához,
c)
vásárláshoz az adásvételi szerződés teljesítését (a vételár teljes kiegyenlítését) követően,
d)
építéshez, bővítéshez a használatbavételi engedély kiadását követően,
e)
korszerűsítéshez – ha az szükséges – az üzembe helyezéshez szükséges hatósági engedély kiadását követően,
f)
annak, aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll,
g)
annak, akinek a kormányzati szolgálati jogviszonya megszüntetése folyamatban van,
h)
annak, aki a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 1. § (1) bekezdése szerinti
adósságrendezési eljárásban adósként, adóstársként szerepel.
(2) Az (1) bekezdés c)–e) pontja nem vonatkozik arra az esetre, ha a kormánytisztviselő a kamatmentes kölcsönt a 48. §
(2) bekezdés e) pontjában meghatározott célból kéri.

51. §

(1) A kormánytisztviselő a kormányzati igazgatási szervtől egyszerre csak egy jogcímen részesülhet kamatmentes
kölcsönben. Újabb támogatási kérelem a fennálló kölcsön teljes kiegyenlítése után terjeszthető elő, ha
a kormánytisztviselő a korábbi kölcsön részleteinek törlesztésével egyszer sem esett késedelembe.
(2) A kormánytisztviselő korábbi munkahelyétől kapott lakáscélú munkáltatói kölcsön a közszolgálati szabályzatban
foglaltaknak megfelelő feltételekkel és mértékig vállalható át.

52. §

(1) A kamatmentes kölcsön címén odaítélhető támogatás maximális mértéke:
a)
a 48. § (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti cél esetén 5 000 000 forint,
b)
a 48. § (2) bekezdés c) és d) pontja szerinti cél esetén 2 500 000 forint,
c)
a 48. § (2) bekezdés e) pontja szerinti cél esetén – a hitelintézettől felvett kölcsön felhasználási céljától függően
– az a) vagy b) pontban meghatározott összeg.
(2) A kamatmentes kölcsön összege nem haladhatja meg a teljes vételár, építési, bővítési, korszerűsítési költség vagy
a hitelintézettől felvett kölcsöntartozás még fennálló részének 70%-át.
(3) A futamidő megállapításánál figyelembe kell venni a kormánytisztviselőre irányadó nyugdíjkorhatárt.
(4) A kamatmentes kölcsön visszafizetésének kezdő időpontja a hitelintézettel történő megállapodás megkötését követő
hónap 5. napja.

53. §

(1) A kormányzati igazgatási szerv jelzálogjogával, illetve az ahhoz kapcsolódó elidegenítési és terhelési tilalommal
terhelt ingatlant csak a kormányzati igazgatási szerv hozzájárulásával lehet elidegeníteni.
(2) Az ingatlan elidegenítéséhez a hozzájárulás akkor adható meg, ha a kamatmentes kölcsönben részesített
kormánytisztviselő
a)
vállalja, hogy a még fennálló kölcsöntartozást egy összegben visszafizeti, vagy
b)
a kölcsönnel támogatott lakását a tulajdonába kerülő másik lakásra úgy cseréli el, vagy úgy szerez adásvételi
szerződéssel, csereszerződéssel vagy építéssel tulajdonába kerülő újabb lakást, hogy a jelzálogjog a másik
lakásra átjegyezhető.
(3) A kamatmentes kölcsönnel terhelt ingatlan elidegenítésével, a jelzálog átjegyzésével, törlésével és a további
jelzálogjog bejegyzésével kapcsolatos rendelkezéseket a közszolgálati szabályzat tartalmazza.

26. Szálló- és garzonelhelyezés
54. §		
A kormánytisztviselő elhelyezése – kérelme alapján – ideiglenes jelleggel a kormányzati igazgatási szerv által
fenntartott szállóférőhelyen vagy garzonházban is biztosítható abban az esetben, ha
a)
a kormánytisztviselő, illetve házastársa vagy élettársa a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye
szerinti településen nem rendelkezik lakástulajdonnal,
b)
a kormánytisztviselő lakhatása a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye szerinti településen
nem biztosított, és
c)
a kormánytisztviselő más lakhatási jellegű támogatást az elhelyezés alatt nem vesz igénybe.
55. §		
A szálló- vagy garzonelhelyezés igénylésével kapcsolatos szabályokat a közszolgálati szabályzat tartalmazza.
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XI. FEJEZET
A TANULMÁNYI JELLEGŰ TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
27. Tanulmányi jellegű támogatás
56. §

(1) Egy évben egy kormánytisztviselő részére legfeljebb összesen bruttó 1 000 000 forint összegű tanulmányi jellegű
támogatás (ösztöndíj, képzési támogatás, továbbképzési támogatás és nyelvtanulási támogatás) nyújtható. A külföldi
tanulmányok támogatására akkor kerülhet sor, ha a kormánytisztviselő kormányzati szinten koordinált pályázat
alapján kerül kiválasztásra. A támogatás összegét a pályázati felhívás tartalmazza. A kormánytisztviselőnek nyújtható
egyes tanulmányi jellegű támogatások mértékét, a kifizetés módját, feltételeit a közszolgálati szabályzat állapítja
meg.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetben, a közszolgálati szabályzatban meghatározott személy jóváhagyásával
az (1) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó tanulmányi jellegű támogatás nyújtható.
(3) A tanulmányi jellegű támogatások közszolgálati szabályzatban meghatározott mértékét a hivatali szervezet vezetője
legalább kétévente felülvizsgálja.

XII. FEJEZET
A GYERMEKET NEVELŐ ÉS CSALÁDOT ALAPÍTÓ KORMÁNYTISZTVISELŐKNEK NYÚJTHATÓ
TÁMOGATÁSOKRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK
28. A gyermeket nevelő kormánytisztviselő magasabb összegű cafetéria-juttatása
57. §		
A Kit. 159. §-ának hatálya alá eső kormánytisztviselő költségvetési törvényben meghatározott éves cafetériajuttatásának kerete gyermekenként legfeljebb 50 000 forinttal (gyermekenként azonos összegben) növelhető
a közszolgálati szabályzatban foglaltak szerint. A cafetéria-juttatás összege tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót
terhelő közterheket is.

29. Visszatérítendő családalapítási támogatás
58. §

(1) A visszatérítendő családalapítási támogatás kamatmentes juttatás, amelynek célja a pályakezdéssel, házasságkötéssel,
családalapítással, gyermekvállalással és az önálló otthon megteremtésével járó anyagi terhekhez való hozzájárulás,
a családalapításhoz, otthonteremtéshez szükséges tartós fogyasztási cikkek és szolgáltatások megvásárlásának,
illetve igénybevételének biztosítása.
(2) A kormányzati igazgatási szerv elsődlegesen azoknak a kormánytisztviselőknek a családalapítási támogatás iránti
kérelmét támogatja, akiknek a háztartásában az egy főre eső jövedelem mértéke nem haladja meg a bruttó garantált
bérminimum háromszorosát.
(3) A (2) bekezdésben meghatározott mértéket meghaladó mértékű jövedelemmel rendelkező kormánytisztviselő
csak kivételesen, különös méltánylást érdemlő esetben, a közszolgálati szabályzatban meghatározott személy
jóváhagyásával részesíthető támogatásban.

59. §		
A családalapítási támogatás mértékét – a Kit. 161. § (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – a közszolgálati
szabályzat határozza meg.
60. §

(1) Visszatérítendő családalapítási támogatásban részesíthető
a)
a pályakezdő,
b)
a házasságot kötő,
c)
a gyermeket váró vagy gyermeket örökbe fogadó, valamint
d)
a lakóhely-változtatással jogviszonyt létesítő
kormánytisztviselő, akinek a pályakezdés, a gyermek vállalása, illetve a korábbi életfeltételek megváltozása jelentős
anyagi tehervállalással jár.
(2) Az (1) bekezdés alkalmazásában házasságot kötőnek minősül az a kormányzati szolgálati jogviszonyban álló személy,
aki a családalapítási támogatás iránti kérelem benyújtását megelőzően legfeljebb 1 éve kötött házasságot, feltéve,
hogy a házastársával a családalapítási kérelem benyújtásának időpontjában is együtt él.

512

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

5. szám

(3) Az (1) bekezdés alkalmazásában gyermeket várónak minősül a várandós, illetve gyermeket szülő kormánytisztviselő
a szülési szabadság lejártáig, illetve az a kormánytisztviselő, akinek a házastársa, élettársa vár gyermeket.
(4) Az (1) bekezdés alkalmazásában lakóhely-változtatással jogviszonyba lépőnek minősül a kormánytisztviselő, ha
neki, illetve házastársának vagy élettársának a kormányzati szolgálati jogviszony létesítésének időpontjában nincs
a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye szerinti településen lakóhelye, és jogviszonya keletkezésétől
számított 3 éven belül a kormányzati igazgatási szerv székhelye vagy telephelye szerinti településen saját maga,
illetve házastársa vagy élettársa lakástulajdont szerez, ahol lakóhelyet létesít.
61. §

(1) A kormánytisztviselő akkor részesíthető visszatérítendő családalapítási támogatásban, ha
a)
a 60. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek valamelyikét igazolja,
b)
vállalja, hogy a támogatás visszafizetéséig fenntartja kormányzati szolgálati jogviszonyát,
c)
kérelméhez
ca)
házasságkötés esetén a házassági anyakönyvi kivonat másolatát,
cb)
gyermekvárás, gyermekszületés esetén az orvosi igazolás vagy a születési anyakönyvi kivonat
másolatát,
cc)
lakóhely-változtatással történő jogviszonyba lépés esetén az adásvételi szerződés másolatát
csatolja.
(2) A kormánytisztviselő visszatérítendő családalapítási támogatás iránti kérelmének benyújtására és elbírálására
vonatkozó részletszabályokat a közszolgálati szabályzat állapítja meg.

62. §

(1) A visszatérítendő családalapítási támogatás visszafizetésének határideje legfeljebb 3 év.
(2) Az (1) bekezdés szerinti határidőt a kérelmező kormánytisztviselő jövedelmi viszonyait figyelembe véve úgy kell
meghatározni, hogy a havi törlesztőrészletek megfizetése ne jelentsen aránytalan terhet a kormánytisztviselő
számára.
(3) A családalapítási támogatás visszafizetésének kezdő időpontja a kormányzati igazgatási szerv és a támogatásban
részesülő kormánytisztviselő közötti szerződés megkötését követő hónap 1. napja.

30. Családalapítási támogatás gyermek születése esetén
63. §

(1) Az a kormánytisztviselő, akinek gyermeke születik, vagy gyermeket fogad örökbe, bruttó 200 000 forint összegű,
vissza nem térítendő családalapítási támogatásra jogosult.
(2) A családalapítási támogatás a kormánytisztviselőt minden született és örökbefogadott gyermek után külön-külön
megilleti.
(3) A kormánytisztviselő a családalapítási támogatást a gyermek születése napjától vagy örökbefogadása napjától
számított hat hónapon belül, a közszolgálati szabályzatban meghatározott módon igényelheti.

31. Iskolakezdési támogatás
64. §

(1) A kormánytisztviselő részére a Kit. 162. §-a alapján nyújtott iskolakezdési támogatás a közszolgálati szabályzatban
meghatározottak szerinti kérelem alapján állapítható meg. A (2) bekezdés b) pontjában meghatározott gyermekre
tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony fennállását igazoló iratot.
(2) A kormánytisztviselő iskolakezdési támogatásra
a)
a tanköteles gyermek esetében a gyermek tankötelessé válásának évétől annak az évnek a végéig jogosult,
amelyben a gyermek tankötelezettsége megszűnik,
b)
a tankötelezettségének megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek
(személy) esetében legkésőbb addig az évig jogosult, amelyben a gyermek (személy) a huszadik életévét, illetve
– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági
támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik életévét – betölti.
(3) Az iskolakezdési támogatás gyermekenkénti bruttó összege a tárgyév augusztus 1-jén érvényes havi minimálbér
bruttó összegének 45%-a.
(4) Az iskolakezdési támogatás iránti kérelmet évente egy alkalommal, tárgyév augusztus 1-je és szeptember 30-a között
lehet benyújtani. A megállapított támogatást a kormánytisztviselő részére legkésőbb a tárgyév október utolsó napjáig
– szülési szabadságot vagy gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő kormánytisztviselő
esetén november hónapban – kell folyósítani.
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(5) Nem nyújtható iskolakezdési támogatás annak a kormánytisztviselőnek, aki kérelmében szándékosan valótlan adatot,
tényt közöl, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgat.

32. Gyermeknevelési támogatás
65. §

(1) A kormánytisztviselő részére a Kit. 162. § (3) bekezdése alapján nyújtott gyermeknevelési támogatás a közszolgálati
szabályzatban meghatározottak szerinti kérelem alapján állapítható meg. A (3) bekezdés b) pontjában meghatározott
gyermekre tekintettel benyújtott kérelemhez csatolni kell a tanulói jogviszony fennállását igazoló iratot.
(2) Gyermeknevelési támogatásra az a kormánytisztviselő jogosult, aki a kérelem benyújtásakor kormányzati szolgálati
jogviszonyban áll, a gyermeknek szülője (ideértve a vér szerinti, az örökbefogadó és nevelő szülőt), gyámja – kivéve
a gyermekvédelmi gyámot – vagy a szülőnek, gyámnak közös háztartásban élő házastársa vagy élettársa, és
a gyermeket saját háztartásában neveli.
(3) A kormánytisztviselő gyermeknevelési támogatásra
a)
a gyermek születésétől annak az évnek a végéig jogosult, amelyben a gyermek tankötelezettsége megszűnik,
b)
a tankötelezettségének megszűnését követően köznevelési intézményben tanulmányokat folytató gyermek
(személy) esetében legkésőbb addig az évig jogosult, amelyben a gyermek (személy) a huszadik életévét, illetve
– a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági
támogatásra nem jogosult, de sajátos nevelési igényű tanuló esetében huszonharmadik életévét – betölti.
(4) A gyermeknevelési támogatás bruttó összege az alapösszegből és – két vagy több gyermek esetén – a gyermekszámhoz
igazodó kiegészítő összegből áll. A támogatás alapösszege
a)
a b) pont hatálya alá nem tartozó esetekben a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér bruttó
összegével megegyező összeg,
b)
a
ba)
gyermekét egyedül nevelő,
bb)
három vagy több gyermeket nevelő vagy
bc)
fogyatékkal élő gyermeket nevelő
jogosult esetében a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér bruttó összegének 120%-a.
(5) A támogatás kiegészítő összege a második és további gyermekekre tekintettel – függetlenül az alapösszeg
megállapítása során figyelembe vett körülményektől – a kérelem benyújtásakor érvényes havi minimálbér bruttó
összegének 35%-a gyermekenként.
(6) A gyermeknevelési támogatás iránti kérelem benyújtására nyitva álló időszakot, a (9) bekezdés szerinti pótigény
benyújtására vonatkozó rendelkezéseket, valamint a megállapított támogatás folyósításának határidejét
a közszolgálati szabályzatban kell meghatározni azzal, hogy
a)
a kérelem benyújtására nyitva álló időtartam nem lehet rövidebb egy hónapnál és nem haladhatja meg a két
hónapot, és
b)
a megállapított támogatást legkésőbb a benyújtásra nyitva álló határidő leteltét követő második hónap utolsó
napjáig – szülési szabadságot vagy gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadságot igénybe vevő
kormánytisztviselő esetén a benyújtásra nyitva álló határidő leteltét követő harmadik hónapban – folyósítani
kell.
(7) Ha a jogviszony év közben keletkezik vagy szűnik meg, a kormánytisztviselő részére a támogatást időarányosan kell
nyújtani.
(8) A gyermeknevelési támogatásra való jogosultság a tárgyévben – ide nem értve a (9) bekezdés szerinti pótigény
alapján történő megállapítást – csak egyszer állapítható meg.
(9) Ha a kormánytisztviselőnek vagy a vele közös háztartásban élő házastársának, élettársának a tárgyévben járó
gyermeknevelési támogatás megállapítását követően újabb gyermeke születik vagy kerül – örökbefogadott
gyermekként – a nevelésébe, a kormánytisztviselő pótigényt nyújthat be.
(10) A kormánytisztviselőnek tárgyévre megállapított gyermeknevelési támogatást a gyermek halála esetén nem lehet
visszakövetelni.
(11) Nem nyújtható gyermeknevelési támogatás annak a kormánytisztviselőnek, aki kérelmében vagy pótigényében
szándékosan valótlan adatot, tényt közöl, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgat.
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XIII. FEJEZET
KRÍZISTÁMOGATÁS ÉS ILLETMÉNYELŐLEG
33. Közös szabályok
66. §

(1) E Fejezet alkalmazásában:
1.
kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv: az a kormányzati igazgatási szerv, amely
az alaplétszámába tartozó álláshelyen vagy a központosított álláshely-állományból igényelt álláshelyen
a kormánytisztviselőt foglalkoztatja,
2.
nyugalmazott kormánytisztviselő: az öregségi nyugdíjjogosultságának megállapítását közvetlenül megelőzően
a kormányzati igazgatási szervnél vagy jogelődjénél foglalkoztatott személy.
(2) A krízistámogatás és az illetményelőleg a Kit. 148. § (1) bekezdés b) pontja szerinti egyéb szociális jellegű támogatás.

34. Krízistámogatás
67. §

(1) Krízistámogatás adható
a)
a kormánytisztviselő,
b)
a kormánytisztviselő házastársa, élettársa, testvére, szülője, nagyszülője, vér szerinti vagy örökbefogadott
gyermeke,
c)
a nyugalmazott kormánytisztviselő és
d)
a nyugalmazott kormánytisztviselő házastársa
részére.
(2) A krízistámogatás visszatérítendő támogatás.

68. §

(1) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére
a)
az életkörülményeiben jelentős anyagi kárral, tartós jövedelemkieséssel vagy anyagi megterheléssel járó, előre
nem látható, méltányolható váratlan esemény, rendkívüli körülmény bekövetkezése esetén,
b)
a hosszabb ideje fennálló, az anyagi helyzetre kihatással bíró kedvezőtlen élethelyzet esetén,
c)
a harminc napot meghaladó időtartamú betegség miatti keresőképtelensége vagy kórházi ápolása esetén
vagy
d)
a kormánytisztviselő
da)
házastársának,
db)
élettársának,
dc)
– ha a testvérének nincs egyenesági hozzátartozója, házastársa vagy élettársa, aki a temettetésről
gondoskodna – testvérének,
dd)
vér szerinti vagy örökbefogadó szülőjének,
de)
vér szerinti vagy örökbefogadott gyermekének, valamint az általa családba fogadott gyermeknek,
vagy
df )
– ha nincs más egyenesági hozzátartozó, aki a temettetésről gondoskodna – nagyszülőjének
halála esetén krízistámogatást adhat.
(2) A kormánytisztviselő részére krízistámogatás akkor adható, ha a kérelmező háztartásában az egy főre eső jövedelem
nem haladja meg a mindenkori havi minimálbér bruttó összegének (a továbbiakban: mindenkori minimálbér)
háromszorosát. Különös méltánylást érdemlő esetben, a közszolgálati szabályzatban meghatározott személy
jóváhagyásával a jövedelemkorláttól el lehet tekinteni.

69. §

(1) Krízistámogatásban részesülhet a kormánytisztviselő
a)
házastársa,
b)
élettársa,
c)
testvére,
d)
szülője,
e)
nagyszülője vagy
f)
vér szerinti vagy örökbefogadott gyermeke
a kormánytisztviselő halála esetén, ha háztartásában az egy főre eső jövedelem összege nem haladja meg a mindenkori
minimálbér háromszorosát, és a közszolgálat halottjává nyilvánításra nem kerül sor.
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(2) Krízistámogatásban részesülhet
a)
a nyugalmazott kormánytisztviselő a házastársának halála esetén, ha a nyugalmazott kormánytisztviselő havi
nyugellátásának mértéke a házastárs halálának időpontjában nem haladta meg a mindenkori minimálbér
háromszorosát, és
b)
a nyugalmazott kormánytisztviselő házastársa a nyugalmazott kormánytisztviselő halála esetén, ha a házastárs
havi nyugellátásának mértéke a nyugalmazott kormánytisztviselő halálának időpontjában nem haladta meg
a mindenkori minimálbér háromszorosát.
70. §

(1) A krízistámogatás mértéke a támogatás folyósításától számított
a)
egy éven belüli visszatérítés esetén legfeljebb 600 ezer,
b)
két éven belüli visszatérítés esetén legfeljebb 1,2 millió
forint lehet.
(2) A krízistámogatás kamatmentes.
(3) A krízistámogatás visszatérítéséig újabb krízistámogatás nem kérelmezhető.
(4) Különös méltánylást érdemlő esetben, a közszolgálati szabályzatban meghatározott személy jóváhagyásával
az (1) bekezdés szerinti összeghatárnál magasabb összegű krízistámogatás is adható.

71. §

(1) A krízistámogatás írásbeli kérelemre adható.
(2) A 68. § (1) bekezdés d) pontja, valamint a 69. § szerinti esetben a krízistámogatást az elhalálozás napjától számított
120 napon belül kell kérelmezni.
(3) A krízistámogatás iránti kérelmet
a)
kormánytisztviselő kérelmező esetén az őt foglalkoztató kormányzati igazgatási szervhez kell benyújtani,
b)
ha a kérelmező a kormánytisztviselő 69. § (1) bekezdése szerinti hozzátartozója, az elhunyt kormánytisztviselőt
a halálát közvetlenül megelőzően foglalkoztató kormányzati igazgatási szervhez kell benyújtani,
c)
nyugalmazott kormánytisztviselő kérelmező esetén ahhoz a kormányzati igazgatási szervhez vagy annak
jogutódjához kell benyújtani, amely a nyugalmazott kormánytisztviselőt az öregségi nyugdíjjogosultságának
megállapítását közvetlenül megelőzően foglalkoztatta,
d)
ha a kérelmező a nyugalmazott kormánytisztviselő házastársa, ahhoz a kormányzati igazgatási szervhez
vagy annak jogutódjához kell benyújtani, amely az elhunyt nyugalmazott kormánytisztviselőt az öregségi
nyugdíjjogosultságának megállapítását közvetlenül megelőzően foglalkoztatta.
(4) A krízistámogatás iránti kérelmet a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzatában foglaltak szerint, az ott
meghatározott nyilatkozatok és egyéb dokumentumok csatolásával kell benyújtani.

72. §

(1) Nem részesíthető krízistámogatásban az a kormánytisztviselő, aki
a)
a kormányzati igazgatási szervnél próbaidejét tölti,
b)
a kormányzati igazgatási szervnél felmentési vagy lemondási idejét tölti,
c)
a kormányzati igazgatási szerv által kevesebb, mint 6 hónapja foglalkoztatott – ideértve a Kit. alapján
kormányzati szolgálati jogviszonnyá, politikai szolgálati jogviszonnyá átalakult vagy átalakított jogviszony
időtartamát, valamint folyamatos jogviszony esetén a kormányzati igazgatási szerv jogelődjénél történt
foglalkoztatást is –, vagy
d)
ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(2) Nem nyújtható krízistámogatás annak, aki a kérelmében szándékosan valótlan adatot közöl, vagy valamely tényt,
körülményt elhallgat.
(3) Nem részesíthető krízistámogatásban a nyugalmazott kormánytisztviselő, ha jogviszonyát büntetőeljárásban
hozott bírói ítélet alapján vagy érdemtelenség jogcímén történő felmentéssel, vagy fegyelmi eljárás eredményeként
szüntették meg.
(4) A kormánytisztviselő, a kormánytisztviselő 69. § (1) bekezdése szerinti hozzátartozója, a nyugalmazott
kormánytisztviselő, valamint a nyugalmazott kormánytisztviselő házastársa az általa jogosulatlanul igénybe vett
krízistámogatást köteles egy összegben visszafizetni a kormányzati igazgatási szerv részére.

73. §

(1) A krízistámogatás pénzügyi fedezetére a kormányzati igazgatási szerv a működési költségvetésében elkülönített
keretet (a továbbiakban: szociális keret) biztosít.
(2) Krízistámogatás a szociális keret terhére, a rendelkezésre álló pénzügyi fedezet függvényében adható.
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(1) A krízistámogatás iránti kérelmek elbírálásához a kormányzati igazgatási szerv az általa foglalkoztatott
kormánytisztviselők részvételével döntés-előkészítő, javaslattevő feladatot ellátó Szociális Bizottságot (e Fejezet
alkalmazásában a továbbiakban: Bizottság) hoz létre.
(2) A Bizottság a kérelemmel kapcsolatos döntés-előkészítés során az eset összes körülményeinek mérlegelésével jár el,
így különösen figyelembe veszi a kérelmező jövedelmi és vagyoni viszonyait, élet- és családi körülményeit, szociális
helyzetét és a kérelemben megjelölt indokokat. A Bizottság a kérelem kapcsán döntési javaslatot tesz a kormányzati
igazgatási szerv közszolgálati szabályzata szerint döntési jogkörrel rendelkező személy részére.
(3) A Bizottság összetételét, működésének elveit és részletes szabályait a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati
szabályzata tartalmazza.

75. §		
A krízistámogatással kapcsolatos részletes eljárási szabályokat, a támogatás kifizetésének szabályait a kormányzati
igazgatási szerv közszolgálati szabályzata tartalmazza.

35. Illetményelőleg
76. §

(1) A kormányzati igazgatási szerv az általa legalább 6 hónapja foglalkoztatott,
a)
határozatlan idejű jogviszonnyal rendelkező, vagy
b)
egy évet meghaladó időtartamú határozott idejű jogviszonnyal rendelkező
kormánytisztviselő részére – kérelmére – illetményelőleget biztosíthat.
(2) Illetményelőleg naptári évenként legfeljebb két alkalommal biztosítható.

77. §

(1) Nem biztosítható illetményelőleg annak a kormánytisztviselőnek,
a)
aki a kormányzati igazgatási szervnél próbaidejét tölti,
b)
aki a kormányzati igazgatási szervnél felmentési vagy lemondási idejét tölti,
c)
akinek a kormányzati igazgatási szervvel szemben bármilyen jogcímen lejárt és meg nem fizetett tartozása
van, vagy
d)
aki ellen fegyelmi vagy büntetőeljárás van folyamatban, illetve aki fegyelmi büntetés hatálya alatt áll.
(2) A kormányzati igazgatási szerv a kormánytisztviselő részére korábban általa folyósított illetményelőleg teljes
összegének visszafizetése előtt újabb illetményelőleget nem biztosíthat.

78. §		
Az illetményelőleg legfeljebb a mindenkori minimálbér ötszörösének megfelelő összeg lehet, de nem haladhatja meg
a kormánytisztviselő havi bruttó illetményét.
79. §

(1) Az illetményelőleg visszafizetése a kifizetését követő hónap illetményének kifizetési napján kezdődik.
Az illetményelőleg összegét kamatmentesen kell levonni az illetményből.
(2) Az illetményelőleg visszafizetési ideje legfeljebb 6 hónap lehet. Határozott idejű jogviszony esetén
a kormánytisztviselőnek az illetményelőleg visszafizetése csak annyi hónapra engedélyezhető, ahány hónap
az illetményelőleg kifizetését követő hónaptól számítva a határozott idejű jogviszony időtartamából még hátravan.
(3) Ha a kormánytisztviselő jogviszonya az utolsó törlesztőrészlet megfizetése előtt megszűnik, az illetményelőleg
vissza nem fizetett része az utolsó munkában töltött napon egy összegben esedékessé válik, és a kormánytisztviselő
részére járó pénzbeli juttatásokból a vissza nem fizetett előleget le kell vonni, illetve – ha ez nem lehetséges –
a kormánytisztviselő köteles annak összegét a kormányzati igazgatási szerv részére visszafizetni. A kormányzati
igazgatási szerv közszolgálati szabályzata szerint döntési jogkörrel rendelkező személy méltányosságból részletfizetést
engedélyezhet.
(4) A (3) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni abban az esetben is, ha a kormánytisztviselő jogviszonya folyamatosan
fennáll, de a Kit. 89. § (6) bekezdése szerinti munkahelyváltás miatt a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati
igazgatási szerv megváltozik.

80. §

(1) Ha a kormányzati igazgatási szerv a közszolgálati szabályzatában biztosítja az illetményelőleg igénybevételének
lehetőségét, a kérelmek teljesítéséhez a kormányzati igazgatási szerv a működési költségvetésében illetményelőlegkeretet különít el.
(2) Illetményelőleg biztosítására a fedezet rendelkezésre állása esetén kerülhet sor. Az illetményelőleget az igények
beérkezési sorrendjének megfelelően kell biztosítani a rendelkezésre álló illetményelőleg-keret mértékéig.
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81. §		
Az illetményelőleg iránti kérelem benyújtásának, az illetményelőleg megállapítására irányuló eljárásnak, továbbá
az illetményelőleg folyósításának részletes szabályait a kormányzati igazgatási szerv közszolgálati szabályzata
határozza meg.

XIV. FEJEZET
EGYÉB TÁMOGATÁSOK
36. Helyi utazási bérlet
82. §		
A kormánytisztviselő részére a kormányzati igazgatási szerv helyi utazásra szolgáló bérletet nyújthat.

37. Egyes egészségügyi szűrővizsgálatok támogatása
83. §

(1) A kormánytisztviselő részére a közszolgálati szabályzatban meghatározottak szerint kétévente, legfeljebb
100 000 forint összegben támogatás nyújtható egyes egészségügyi szűrővizsgálatokkal összefüggő költségek
megtérítéséhez. A támogatás tartalmazza a juttatást teljesítő munkáltatót terhelő közterheket is.
(2) A közszolgálati szabályzat rendelkezése alapján a támogatást elsősorban természetben kell nyújtani úgy, hogy
a szűrővizsgálatokat a kormányzati igazgatási szerv szervezi meg.
(3) Ha a közszolgálati szabályzat rendelkezése alapján a hivatali szervezet pénzbeli formában nyújt támogatást,
a kormánytisztviselő részére a szűrővizsgálatok költségét a kormányzati igazgatási szerv nevére és címére kiállított
számla alapján kell megtéríteni.

XV. FEJEZET
A KORMÁNYTISZTVISELŐK LAKÁSKÖLCSÖNÉHEZ KAPCSOLÓDÓ ÁLLAMI KEZESSÉG VÁLLALÁSÁNAK ÉS
ÉRVÉNYESÍTÉSÉNEK SZABÁLYAI
38. Az állami kezesség feltételei
84. §

(1) A Kit. 149. § (2) bekezdésének alkalmazásában állami kamattámogatású kölcsönnek
a)
a fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009.
(VI. 23.) Korm. rendelet,
b)
az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet,
c)
az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet,
valamint
d)
a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016.
(II. 10.) Korm. rendelet
szerinti kölcsön minősül.
(2) Az állami kezességvállalás feltétele, hogy a kormánytisztviselő a hitelcél szerinti ingatlanban legalább 50% tulajdoni
hányaddal rendelkezzen.
(3) Az állami kezességvállalás igénybevételi feltételeinek meglétét a folyósító hitelintézet köteles ellenőrizni a hiteligénylő
által benyújtott következő dokumentumok és nyilatkozatok figyelembevételével:
a)
a Kit. 149. § (3) bekezdés a)–d) pontjában foglalt feltételek fennállását a hiteligénylőt foglalkoztató kormányzati
igazgatási szerv által – a hitelkérelmet megelőző harminc napon belül – kiállított igazolás,
b)
a Kit. 149. § (3) bekezdés e) pontja szerinti, a hitelfelvevő, illetve a vele közös háztartásban élő házas- vagy
élettársa korábbi állami kezességvállalással biztosított hitelrészének kiegyenlítését vagy ilyen hitelrész fenn
nem állását a hitelfelvevő nyilatkozata
alapján.

85. §

(1) Az új, használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy
a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal még nem rendelkező
lakás építése vagy vásárlása esetén az állami kezességvállalással biztosított hitelrész összegének meghatározásánál
a hitelcél szerinti, fedezetül szolgáló ingatlan várható hitelbiztosítéki értékét kell figyelembe venni.
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(2) A használatbavételi engedéllyel, a használatbavétel tudomásulvételét igazoló hatósági bizonyítvánnyal vagy
a bejelentéshez kötött épület felépítésének megtörténtéről szóló hatósági bizonyítvánnyal már rendelkező új lakás
vásárlása vagy használt lakás vásárlása esetén az állami kezességvállalással biztosított hitelrész összegét a fedezetül
szolgáló, hitelcél szerinti ingatlan hitelbírálatakor megállapított hitelbiztosítéki értéke alapján kell meghatározni.
Az ingatlan hitelbiztosítéki értékének futamidő alatt történő változása nem érinti az állami kezességvállalással
biztosított hitelrész összegét.
(3) A hitelintézet a kölcsönszerződésben rögzíti az állami kezességvállalással biztosított hitelrész összegét és annak
arányát a teljes kölcsönösszegen belül.
86. §

(1) Az állami kezességvállalás az állami kezességvállalással biztosított hitelrész első folyósítási napjától a felvett kölcsön
és járulékai visszafizetéséig, vagy az állami kezesség érvényesítéséig áll fenn.
(2) A kölcsön törlesztése során a 85. § (3) bekezdése szerinti arány megtartása mellett csökken az állami kezességvállalással
biztosított hitelrész összege.

87. §

(1) Az e rendelet szerinti állami kezességgel biztosított kölcsönszerződések módosítására a következő fizetési könnyítések
alkalmazása miatt kerülhet sor:
a)
fedezetcsere,
b)
futamidő hosszabbítás,
c)
szüneteltetés,
d)
törlesztőrészlet csökkentés,
e)
törlesztőrészlet halasztás,
f)
türelmi idő hosszabbítás,
g)
részletfizetés engedélyezése,
h)
törlesztőrészlet fixálás,
i)
tőkésítés.
(2) E § alkalmazásában
1.
fedezetcsere: a fennálló kölcsönszerződés fedezetéül szolgáló, jelzáloggal terhelt ingatlan helyett másik
ingatlan zálogtárgyként történő bevonása a kölcsönügyletből adódó követelés fedezeteként;
2.
futamidő hosszabbítás: a kölcsön futamideje lejáratának az eredeti lejárathoz viszonyított későbbi időpontra
történő módosítása;
3.
részletfizetés engedélyezése: lejárt tartozás részletekben történő kiegyenlítésének engedélyezése az aktuális
fizetési kötelezettség teljesítése mellett;
4.
szüneteltetés: a törlesztőrészlet meghatározott ideig történő felfüggesztése az eredeti futamidő
meghosszabbításával;
5.
törlesztőrészlet csökkentés: az eredeti kölcsönszerződésben foglalt aktuális törlesztőrészlet meghatározott
időre történő csökkentése a futamidő hosszabbítása nélkül;
6.
törlesztőrészlet halasztás: a törlesztőrészlet felfüggesztése, amely nem jár futamidő hosszabbítással;
7.
törlesztőrészlet fixálás: a törlesztőrészlet meghatározott időre történő rögzítése;
8.
tőkésítés: a kölcsön tőkeösszegének növelése a hátralékos törlesztőrészlet összegével azzal, hogy a tőkésített
kölcsönrész összegére az állami kezességvállalás nem terjed ki;
9.
türelmi idő hosszabbítás: az eredeti kölcsönszerződésben foglalt türelmi idő maximum 2 évvel történő
meghosszabbítása.
(3) Fedezetcsereként csak olyan ingatlan fogadható el, amely – a kölcsönszerződésben rögzített állami készfizető
kezességvállalás arányát is figyelembe véve – a hitelintézet fedezetértékelési szabályzata alapján fedezetet nyújt
a fennálló kölcsönre, kamataira és kezelési költségeire. Fedezetcsere esetén a hitelintézet az új fedezetként elfogadott
ingatlanra vonatkozóan az eredeti feltételek szerint állapítja meg a kezesség mértékét, melyet a kölcsönszerződésben
köteles rögzíteni.
(4) Az (1) bekezdés szerinti fizetési könnyítés esetén nem növekedhet az állami kezességvállalásnak az eredeti
kölcsönszerződésben rögzített teljes kölcsönön belüli aránya.
(5) A hitelintézet az (1) bekezdés szerinti fizetési könnyítésekre irányuló szerződésmódosításra hivatkozva az eredeti
szerződés szerinti kamat, díj, költség, egyéb ellenszolgáltatás mértékét nem emelheti, és az adós részére
a kölcsönszerződés módosításával kapcsolatban fizetési kötelezettséget nem írhat elő.
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(6) Az állami készfizető kezesség érvényesítése miatt az államnak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 92. § (6) bekezdése alapján keletkező követelése a fedezetcsere során új fedezetként felajánlott
ingatlanon is kielégíthető.
(7) Nem kell a 84. § (3) bekezdésében meghatározott ellenőrzést elvégezni a szerződés (1) bekezdésben foglalt
módosítása esetén.

39. A kezességvállalási díj
88. §

(1) A hitelfelvevő az állami kezességvállalás után a központi költségvetés javára kezességvállalási díjat köteles fizetni,
amelyet kérésére a hitelintézet meghitelez. Az állami kezességvállalással biztosított hitelrész folyósított hányadára
számított kezességvállalási díj összegét a hitelintézet − az állami kezességvállalással biztosított hitelrész folyósítási
napját követő hónap 5. napjáig − átutalja a központi költségvetés részére a Magyar Államkincstárnál vezetett
10032000-01034059 Közszolgálati kezességvállalási díj számlára.
(2) Ha a hitelfelvevő nem kéri a kezességvállalási díj meghitelezését, egy összegben megfizetheti a díj összegét
a hitelintézet részére. A hitelintézet e hitelek esetében is az (1) bekezdésben meghatározott időpontban utalja át
a kezességvállalási díj összegét a központi költségvetés részére.
(3) A díj mértéke az állami kezességvállalással biztosított hitelrész – kezességvállalási díj nélkül számított – összegének
1%-a.
(4) A kezességvállalási díj hitelintézet által történő meghitelezése esetén a díj összege növeli az állami kezességvállalással
biztosított hitelrész összegét, illetve mértékét.

40. A kezesség érvényesítése
89. §

(1) Az adós nem teljesítése esetén a hitelintézet a hitel felmondását megelőzően belső szabályai szerint felszólítja
az adóst a tartozás rendezésére.
(2) Ha az állami kezességvállalással érintett hitelszerződés felmondásra kerül, vagy a véglejáratkor a kölcsönt az adós még
nem fizette teljesen vissza, a hitelintézet a hitelszerződés lejáratát, illetve − ha az korábbi − annak felmondását követő
180 naptári napon belül érvényesítheti az állami kezességvállalásból eredő jogait az állami adó- és vámhatóságnál.
E határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A hitelintézet az állami kezesség beváltását az állami adó- és vámhatóságnál
kezdeményezheti az államháztartásért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett igénylőlap
felhasználásával az 10032000-01907027 NAV Állami kezesség beváltás folyósítási számla ellenében.
(3) Az állami kezesség beváltásánál az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint jár el.
A beváltás iránti kérelmet elutasítja, ha a hitelintézet eljárása az állami kezesség vállalásával kapcsolatban nem
felelt meg a Kit.-ben, az Áht.-ban és az e rendeletben az állami kezesség fennállásához meghatározott feltételeknek,
továbbá ha a hitelintézet a kölcsönügylet kapcsán nem tartotta be a saját belső szabályzataiban foglalt előírásokat.

41. Adatszolgáltatás
90. §

(1) A hitelintézet a negyedévet követő hónap 20. napjáig elektronikus úton tájékoztatja a Magyar Államkincstárt az állami
kezességvállalással összefüggő adatokról. A hitelintézet az első adatszolgáltatási kötelezettség előtt értesítést küld
a Magyar Államkincstárnak, ahol adatszolgáltatóként a nyilvántartásba felvételre kerül, és azonosítót kap. A Magyar
Államkincstár a hitelintézeteknek az értesítés kézhezvételét követő nyolc napon belül megküldi az adatszolgáltatás
részletes eljárási szabályait tartalmazó, honlapján közzétett információk elérhetőségéről szóló tájékoztatást.
(2) Az állami adó- és vámhatóság tájékoztatja a Magyar Államkincstárt
a)
minden negyedévet követő hónap végéig az érvényesített kezességgel érintett kölcsönügyletekről
az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatás ellenőrzése érdekében,
b)
minden hónap 5. napjáig a kezességérvényesítési kiadások és a kezességérvényesítés miatt keletkezett állami
követelések behajtásából eredő bevételek összegéről.
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XVI. FEJEZET
FEGYELMI ELJÁRÁS
42. A fegyelmi eljárás közös szabályai
91. §		
A fegyelmi jogkör gyakorlója az eljárás alá vont kormánytisztviselő (e fejezet alkalmazásában a továbbiakban:
kormánytisztviselő) felett munkáltatói jogkört gyakorló személy.
92. §

(1) A fegyelmi eljárás lefolytatásával összefüggő költségeket mindenki maga előlegezi és – a (2) bekezdésben
foglaltak kivételével – a kormánytisztviselőt foglalkoztató kormányzati igazgatási szerv (e fejezet alkalmazásában
a továbbiakban: kormányzati igazgatási szerv) viseli.
(2) Ha a kormánytisztviselő fegyelmi felelősségét a Közszolgálati Döntőbizottság véglegessé vált határozatával vagy
a bíróság jogerős ítéletével megállapította, a kormánytisztviselő viseli az általa indítványozott eljárási cselekmények,
valamint a részéről igénybe vett jogi képviselő költségeit. A kormánytisztviselőt terhelő költségek méltányosságból
mérsékelhetőek vagy elengedhetőek.

93. §

(1) A fegyelmi jogkör gyakorlója – a vizsgálóbiztos javaslatára – a fegyelmi eljárást felfüggesztheti
a)
ha a kormánytisztviselő önhibáján kívül védekezését a 99. § (3) bekezdésében meghatározottak szerint
nem tudja előterjeszteni, legfeljebb az akadály megszűnéséig,
b)
ha a kötelezettségszegés miatt büntető- vagy szabálysértési eljárás indult – feltéve, hogy e nélkül a tényállás
nem tisztázható –, legfeljebb az eljárás jogerős befejezéséig.
(2) Ha a felfüggesztés indoka megszűnik, a vizsgálóbiztos javaslatára a fegyelmi jogkör gyakorlója haladéktalanul
elrendeli az eljárás folytatását.
(3) Lényeges eljárási szabálysértésnek minősül, ha
a)
a fegyelmi eljárást nem a fegyelmi jogkör gyakorlója rendelte el,
b)
a fegyelmi eljárást a jogszabályi határidőn túl indították meg,
c)
a 96. § (7) bekezdése és 106. § (6) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi szabályokat megsértették,
d)
a 95. és 98. §-ban meghatározott értesítési kötelezettséget megsértették,
e)
a fegyelmi határozat nem jelöli meg az elkövetett konkrét kötelezettségszegést, nem tartalmaz indokolást,
vagy indokolása nem tartalmazza a tényállást,
f)
a vizsgálat során a 100. § (1) bekezdésében foglaltakat megsértették,
g)
a vizsgálatot határidőn belül nem fejezték be,
h)
a fegyelmi határozatot a fegyelmi jogkör gyakorlója a 102. § (2) bekezdése szerinti vagy a fegyelmi a tanács
a 105. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül nem hozta meg,
i)
a fegyelmi tanács elnökének, valamint tagjának a jogkörét nem az arra jogosult gyakorolta, vagy
j)
a fegyelmi tanács nem zárt ülésén hozta meg a határozatot.

94. §		
A kormánytisztviselő az eljárás során képviselőt vehet igénybe. A kormánytisztviselő képviselőjeként meghatalmazás
útján eljárhat a hozzátartozója, a jogi képviselője és az érdekképviseleti szerv.
95. §		
A fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárás megindításával egyidejűleg írásban értesíti a kormánytisztviselőt,
valamint három munkanapon belül kijelöli a vizsgálóbiztost. Az írásbeli értesítésnek tartalmaznia kell
a kötelezettségszegést, az annak alapjául szolgáló magatartást és az elkövetési időpontot.

43. A vizsgálat
96. §

(1) A fegyelmi eljárás a vizsgálattal indul.
(2) A vizsgálatot a vizsgálóbiztos folytatja le.
(3) A vizsgálóbiztos legalább a kormánytisztviselővel azonos besorolási (előmeneteli) kategóriájú álláshelyen
foglalkoztatott személy lehet.
(4) Ha a kormányzati igazgatási szervnél a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személy nincs, a kormányzati
igazgatási szerv irányítását, illetve felügyeletét ellátó kormányzati igazgatási szerv vezetője – ilyen szerv hiányában
a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter – a (3) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő
kormánytisztviselőt jelöl ki vizsgálóbiztosnak.
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(5) Helyettes államtitkár fegyelmi ügyében a vizsgálóbiztos legalább helyettes államtitkár.
(6) Közigazgatási államtitkár fegyelmi ügyében a vizsgálóbiztos legalább közigazgatási államtitkár.
(7) Nem lehet vizsgálóbiztos az, akivel szemben a 103. § (6) bekezdésében meghatározott összeférhetetlenségi ok áll
fenn.
97. §		
A vizsgálóbiztos a kijelölésétől számított 22 munkanapon belül köteles a vizsgálatot lefolytatni. Ezen határidőt
a vizsgálóbiztos indítványára a fegyelmi jogkör gyakorlója indokolt esetben, a tényállás további tisztázása érdekében
egy alkalommal 10 munkanappal meghosszabbíthatja.
98. §		
A vizsgálat időtartama alatt a fegyelmi jogkör gyakorlója a fegyelmi eljárást az eredeti kötelezettségszegés mellett
azzal összefüggő, további kötelezettségszegésre is kiterjesztheti. Ennek során a 95. § rendelkezései megfelelően
alkalmazandóak.
99. §

(1) A vizsgálóbiztos köteles a kormánytisztviselőt meghallgatni.
(2) A meghallgatásról a kormánytisztviselőt és képviselőjét értesíteni kell. Az értesítést úgy kell közölni, hogy azt
a kormánytisztviselő és képviselője a meghallgatást megelőzően legalább öt munkanappal megkapják.
(3) Ha a kormánytisztviselő meghallgatása tartós akadályoztatása miatt nem lehetséges, a kötelezettségszegés
elkövetésével kapcsolatos megállapításokat és azok bizonyítékait vele írásban kell közölni, és öt munkanapos
határidő tűzésével fel kell szólítani, hogy védekezését terjessze elő. Nem akadálya a fegyelmi eljárás lefolytatásának,
ha a kormánytisztviselő védekezését határidőben nem terjeszti elő.
(4) A vizsgálóbiztos a tényállás tisztázása érdekében tanúkat hallgathat meg, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet
igénybe, szemlét tarthat.

100. § (1) A vizsgálat során a kormánytisztviselővel közölni kell a kötelezettségszegés elkövetésével kapcsolatos
megállapításokat és azok bizonyítékait. Lehetővé kell tenni számára, hogy azokra észrevételt tehessen, további
bizonyítást javasolhasson, az ügy iratait megtekinthesse.
(2) A kormánytisztviselő meghallgatásáról, védekezéséről, a lefolytatott bizonyításról, valamint arról, ha
a kormánytisztviselő valamely eljárási cselekményen nem jelenik meg, jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet
a kormánytisztviselő részére kézbesíteni kell.
(3) Nem akadálya a fegyelmi eljárás lefolytatásának, ha a kormánytisztviselő a 99. § és az (1) és (2) bekezdése szerinti
eljárási cselekményen szabályszerűen közölt értesítés ellenére nem jelenik meg.
101. § (1) A vizsgálóbiztos a vizsgálat lezárásakor írásbeli jelentést (a továbbiakban: jelentés) készít, melyet az ügy irataival
együtt a vizsgálat lezárásától számított 5 munkanapon belül megküld a fegyelmi jogkör gyakorlója részére.
(2) A jelentésnek tartalmaznia kell
a)
a kormánytisztviselő terhére rótt kötelezettségszegést,
b)
a vizsgálat során feltárt körülményeket és a beszerzett bizonyítékokat,
c)
javaslatot az eljárás megszüntetésére vagy a fegyelmi felelősség megállapítására,
d)
fegyelmi felelősség megállapítására vonatkozó javaslat esetén a büntetés kiszabására vonatkozó konkrét
indítványt.

44. A fegyelmi jogkör gyakorlójának döntése
102. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlója a jelentés kézhezvételétől számított 5 munkanapon belül dönt, hogy kijelöl-e fegyelmi
tanácsot.
(2) Ha a fegyelmi jogkör gyakorlója fegyelmi tanácsot nem jelöl ki, a jelentés kézhezvételétől számított 22 munkanapon
belül dönt a fegyelmi felelősség tárgyában, döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja. A határozat meghozatala
előtt a fegyelmi jogkör gyakorlója a kormánytisztviselőt meghallgatja. A meghallgatáson a fegyelmi jogkör gyakorlóján
és a kormánytisztviselőn kívül a jegyzőkönyvvezető vesz részt. A meghallgatásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet
a jelenlévők aláírásukkal látnak el.
(3) A fegyelmi jogkör gyakorlója a következő döntést hozhatja:
a)
a fegyelmi eljárást megszünteti,
b)
a fegyelmi felelősséget megállapítja, és fegyelmi büntetést szab ki.
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(4) A fegyelmi eljárást a fegyelmi jogkör gyakorlója megszünteti, ha
a)
a fegyelmi eljárás időtartama alatt a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy
azt megszüntetik,
b)
a fegyelmi eljárást a jogszabályi határidőn túl indították meg,
c)
a kormánytisztviselő a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható,
d)
lényeges eljárási szabálysértés valósult meg.
(5) A határozatnak tartalmaznia kell a fegyelmi jogkör gyakorlójának döntését és annak indokolását (a megállapított
tényállást, az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat, a fegyelmi büntetés kiszabása során figyelembe vett súlyosító
és enyhítő körülményeket, a kormánytisztviselő által indítványozott bizonyítás mellőzésének indokát).
(6) Nem kell fegyelmi büntetést kiszabni, ha a körülményekre tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is
indokolatlan.

45. A tárgyalási szakasz
103. § (1) A fegyelmi jogkör gyakorlójának a 102. § (1) bekezdése szerint döntésétől függően a fegyelmi eljárás második része
a tárgyalási szak, amely során a fegyelmi felelősség tárgyában háromtagú fegyelmi tanács határoz.
(2) A fegyelmi jogkör gyakorlója a 102. § (1) bekezdése szerinti határidőn belül kijelöli a fegyelmi tanácsot, és egyidejűleg
megküldi a jelentést a tanács tagjainak.
(3) A fegyelmi tanács elnöke a fegyelmi jogkör gyakorlója.
(4) A fegyelmi tanács tagjai a kormánytisztviselővel legalább azonos besorolási (előmeneteli) kategóriájú álláshelyen
foglalkoztatott személyek lehetnek.
(5) Ha a kormányzati igazgatási szervnél a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő személy nincs, a kormányzati
igazgatási szerv irányítását, illetve felügyeletét ellátó kormányzati igazgatási szerv vezetője – ilyen szerv hiányában
a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter – a (4) bekezdésben foglalt feltételeknek megfelelő
kormánytisztviselőjét jelöli ki a fegyelmi tanács tagjának.
(6) A fegyelmi tanácsban elnökként, tagként, valamint jegyzőkönyvvezetőként nem vehet részt:
a)
az ügyben vizsgálatot folytatott vizsgálóbiztos, illetve annak hozzátartozója,
b)
a kormánytisztviselő hozzátartozója,
c)
akit a vizsgálat során tanúként vagy szakértőként hallgattak meg, valamint
d)
akitől egyébként az ügy elfogulatlan elbírálása nem várható el.
(7) Ha a fegyelmi jogkör gyakorlójával szemben áll fenn a (6) bekezdés szerinti valamely kizárási ok, a kormányzati
igazgatási szerv irányítását, illetve felügyeletét ellátó kormányzati igazgatási szerv vezetője – ilyen szerv hiányában
a közszolgálati életpálya kidolgozásáért felelős miniszter – vezetői álláshelyen foglalkoztatott kormánytisztviselőjét
jelöli ki a fegyelmi tanács elnökének.
104. § (1) A fegyelmi tanács a jelentés alapján
a)
az eljárást megszünteti,
b)
tárgyalás tartása nélkül a Kit. 166. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti fegyelmi büntetést szab ki, vagy
c)
tárgyalást tart.
(2) A fegyelmi tanács tárgyalás tartása nélkül a Kit. 166. § (2) bekezdés a)–c) pontja szerinti fegyelmi büntetést szabhat ki,
ha
a)
a kormánytisztviselő a kötelezettségszegést a vizsgálat során elismerte, egyben tárgyalás tartását nem kérte,
b)
a tényállás megítélése egyszerű, és
c)
a büntetés célja tárgyalás nélkül is elérhető.
(3) A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása érdekében tárgyalást tart. A tárgyalásról írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni.
(4) A tárgyalást úgy kell kitűzni, hogy arról a kormánytisztviselő és képviselője az értesítést a tárgyalás előtt legalább
5 munkanappal korábban megkapják.
(5) A tárgyaláson a kormányzati igazgatási szervet a vizsgálóbiztos képviseli.
(6) Ha a kormánytisztviselő vagy képviselője a tárgyaláson nem jelenik meg, tárgyalást tartani csak akkor lehet, ha
a kormánytisztviselőt és képviselőjét szabályszerűen értesítették. A tárgyalást meg lehet tartani, ha a kormánytisztviselő
vagy képviselője előzetesen bejelentette, hogy azon nem kíván részt venni.
(7) A fegyelmi tanács a tényállás tisztázása céljából tanúkat hallgathat meg, iratokat szerezhet be, szakértőt vehet
igénybe, szemlét tarthat.

5. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

523

105. § (1) A fegyelmi tanács a jelentés kézhezvételétől számított 22 munkanapon belül zárt ülésen, szótöbbséggel határoz,
döntését indokolt írásbeli határozatba foglalja.
(2) A zárt ülésen a fegyelmi tanács tagjai és a jegyzőkönyvvezető vehetnek részt.
(3) A zárt ülésről írásbeli jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek tartalmaznia kell a résztvevők nevét, a fegyelmi tanács
döntését és a keltezést.
(4) A fegyelmi tanács a következő határozatokat hozhatja:
a)
a fegyelmi eljárást megszünteti,
b)
a fegyelmi felelősséget megállapítja, és fegyelmi büntetést szab ki.
(5) A határozatot a fegyelmi tanács tagjai kézjegyükkel látják el.
(6) A határozatnak tartalmaznia kell a fegyelmi tanács döntését és annak indokolását (a megállapított tényállást,
az annak alapjául szolgáló bizonyítékokat, a fegyelmi büntetés kiszabása során figyelembe vett súlyosító és enyhítő
körülményeket, a kormánytisztviselő által indítványozott bizonyítás mellőzésének indokát).
(7) Nem kell fegyelmi büntetést kiszabni, ha a körülményekre tekintettel a legenyhébb fegyelmi büntetés kiszabása is
indokolatlan.
106. §		
A fegyelmi eljárást a fegyelmi tanács megszünteti, ha
a)
a fegyelmi eljárás időtartama alatt a kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya megszűnik, vagy
azt megszüntetik,
b)
a fegyelmi eljárást a jogszabályi határidőn túl indították meg,
c)
a kormánytisztviselő a terhére rótt fegyelmi vétséget nem követte el, vagy annak elkövetése nem bizonyítható,
vagy
d)
lényeges eljárási szabálysértés valósult meg.
107. §		
A vizsgálóbiztost és a fegyelmi tanács tagjait külön díjazás nem illeti meg.

XVII. FEJEZET
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK
46. Hatálybalépés
108. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

47. Átmeneti rendelkezések
109. § (1) Az e rendelet hatálybalépését megelőző célfeladat-kitűzéseket a rendelet hatálya nem érinti.
(2) A közszolgálati szabályzatot az e rendelet hatálybalépését követő kilencven napon belül kell kiadni.
(3) A IX–XIV. Fejezetet az e rendelet hatálybalépését követően megállapított juttatások tekintetében kell alkalmazni.
E rendeletet nem kell alkalmazni az e rendelet hatálybalépésekor a kormánytisztviselő részére nyújtott juttatások
tekintetében. Az e rendelet hatálybalépését megelőzően benyújtott, támogatásra irányuló kérelmeket a benyújtáskor
hatályos előírások szerint kell elbírálni.
(4) A XVI. Fejezetet az e rendelet hatálybalépését követően indult fegyelmi eljárásokban kell alkalmazni.
(5) A kormányzati személyügyi igazgatásra kijelölt szerv az álláshely-nyilvántartás induló – személyes adatot nem érintő –
adatait a Magyar Államkincstár részére a vele egyeztetett formában és időpontban átadja.

48. Módosító rendelkezések
110. §		
A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés d) pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem terjed ki a rendelet hatálya)
„d) az önkormányzati főtanácsadói és önkormányzati tanácsadói munkakörbe kinevezett közszolgálati tisztviselőkre;”
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111. § (1) A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és
a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet
[a továbbiakban: 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet] 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet hatálya – a (2)–(4) bekezdésekben foglalt kivétellel – a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi
CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. és 2. §-ában meghatározott közigazgatási szervekre és az ott foglalkoztatott
közszolgálati tisztviselőre, valamint munkavállalóra terjed ki.”
(2) A 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A 13. és 14. § hatálya a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervre és az ott foglalkoztatott
kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre, munkavállalóra terjed ki.”
112. § (1) A tartós külszolgálatról és az ideiglenes külföldi kiküldetésről szóló 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet] 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A rendelet III. Fejezetének hatálya – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével –
a) a kormányzati igazgatásról szóló törvény szerinti politikai felsővezetőre,
b) a Kormány kivételével a központi kormányzati igazgatási szerv és területi szervei szakmai felsővezetőjére, szakmai
vezetőjére és kormánytisztviselőjére,
c) a területi kormányzati igazgatási szerv kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére,
d) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. § (1) bekezdés c) pontjában
meghatározott szerv kormánytisztviselőjére és kormányzati ügykezelőjére
[az a)–d) pontban foglaltak a továbbiakban együtt: tisztségviselő]
terjed ki.”
(2) A 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet a következő 54. §-sal egészül ki:
„54. § E rendeletnek a kormányzati igazgatási létszámgazdálkodásról, valamint a kormányzati igazgatási szerveket és
azok foglalkoztatottjait érintő egyes személyügyi kérdésekről szóló 88/2019. (IV. 23.) Korm. rendelettel (a továbbiakban:
Módr3.) megállapított rendelkezéseit a Módr3. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
(3) A 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet
a)
43. § (1) bekezdésében a „politikai vezetők és kormányzati szolgálati jogviszonyban állók” szövegrész helyébe
a „tisztségviselők”,
b)
43. § (2) bekezdésében, 43. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, 43. § (6) és (7) bekezdésében, valamint 44. §
(1) bekezdésében a „politikai vezető és kormányzati szolgálati jogviszonyban álló” szövegrész helyébe
a „tisztségviselő”,
c)
43. § (8) bekezdésében a „politikai vezetőt és kormányzati szolgálati jogviszonyban állót” szövegrész helyébe
a „tisztségviselőt”
szöveg lép.
113. §		
A tartós külszolgálathoz kapcsolódó felkészítésről szóló 238/2017. (VIII. 18.) Korm. rendelet 13. §-a a következő (4) és
(5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban jelen bekezdés alkalmazásában:
minisztérium) a közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet [a továbbiakban:
273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet] 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti kötelezettségét a minisztérium kezdeményezésére
egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárással nyilvántartásba vett belső továbbképzés vonatkozásában olyan,
az alapító okirata szerint a külpolitikáért felelős miniszter felelősségi körébe tartozó ágazati szakmai kutató-elemzői
feladatokat ellátó közalapítvány közreműködésével is biztosíthatja, amely felett a Kormány az alapítói jogok
gyakorolására a minisztert jelölte ki. Ezen bekezdés alkalmazása esetén a 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet szerinti
„felnőttképzési intézményen” jelen bekezdés szerinti közalapítvány is értendő.
(5) A 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium
által biztosított belső továbbképzést – a közszolgálati tisztviselők belső továbbképzésére vonatkozó szabályok
megfelelő alkalmazásával – a jogszabályi kijelölés alapján a külpolitikáért felelős miniszter tulajdonosi joggyakorlása
vagy irányítása alá tartozó, állami tulajdonban álló gazdasági társaságok munkavállalói, valamint az önkormányzati
tulajdonú gazdasági társaságok munkavállalói is teljesíthetik.”

5. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

525

49. Hatályon kívül helyező rendelkezések
114. § (1) Hatályát veszti
a)
a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdés a) és
c) pontja,
b)
a közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet IV. fejezete és
c)
a 172/2012. (VII. 26.) Korm. rendelet 43. § (4) bekezdésében az „a II. fejezet szerinti” szövegrész.
(2) Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012.
(VIII. 31.) Korm. rendelet
a)
1. § (3) bekezdésében a „szakmai vezetőre, a politikai tanácsadóra, politikai főtanácsadóra, a” szövegrész,
b)
1. § (4) bekezdése,
c)
4. § (1) és (2) bekezdésében, 9. § (9) bekezdésében, 10. § (1) és (3) bekezdésében, valamint 12. § (3) bekezdésében
a „ , szakmai vezető” szövegrész,
d)
6. § (1) bekezdésében a „ , szakmai vezetővel” szövegrész,
e)
6. § (2) és (3) bekezdésében, 9. § (4) bekezdésében, 12. § (1) bekezdésében a „ , szakmai vezetőt” szövegrész,
f)
9. § (1), (8), (9) és (11) bekezdésében a „ , szakmai vezető, politikai vezető” szövegrész,
g)
9. § (3), (5) és (10) bekezdésében a „ , szakmai vezető, politikai vezető” szövegrészek,
h)
9. § (2) bekezdésében a „ , szakmai vezetőt, politikai vezetőt” szövegrész,
i)
IX. fejezet címében a „ , szakmai vezetők” szövegrész,
j)
10. § (4) bekezdésében a „ , szakmai vezetői” szövegrész,
k)
12. § (1) bekezdésében a „ , szakmai vezető” szövegrészek,
l)
12. § (2) bekezdése.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelete
a lakáscélú állami támogatások elszámolási rendszerének egyszerűsítéséről
A Kormány
az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva,
a 4. § tekintetében a devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről
szóló 2011. évi LXXV. törvény 11. § c) és d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az 5. § tekintetében a természetes személyek adósságrendezéséről szóló 2015. évi CV. törvény 106. § (1) bekezdés g) pontjában
kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A lakáscélú állami támogatásokról szóló 12/2001. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) a 25/C. §-t követően
a következő VII/A. és VII/B. fejezettel egészül ki:

„VII/A. A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOK ÉS A KAMATTÁMOGATÁSOK KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSSEL VALÓ
ELSZÁMOLÁSÁNAK SZABÁLYAI
25/D. § (1) A közvetlen támogatásokat és a kamattámogatásokat az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított és a költségvetéssel elszámolt fiatalok otthonteremtési támogatása,
a megelőlegező kölcsön összege után 3%, az akadálymentesítési támogatás összege után 8%, minden más központi
költségvetési támogatás összege után 1,5% költségtérítés illeti meg, amelyet − a lakásépítési kedvezményt
megelőlegező kölcsön kivételével − a támogatással együtt kell elszámolnia a központi költségvetéssel. A lakásépítési
kedvezményt megelőlegező kölcsön összege után járó költségtérítést a hitelintézet a kölcsönszerződés megkötését
követő első elszámolásban számolja el a központi költségvetéssel, azzal, hogy a hitelbírálattal, a szerződéskötéssel,
valamint a gyermekvállalás teljesítésével kapcsolatosan a megelőlegező kölcsön igénylésére tekintettel semmilyen
címen díj, illetve egyéb ellenszolgáltatás sem az igénylő házaspárral, sem az állammal szemben nem érvényesíthető,
és a kölcsönnek az állam általi teljes megfizetése esetén a hitelintézet további költségtérítésre nem jogosult.
(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján
a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt közvetlen támogatásokkal azonos összegű előleget igényelhet
utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, tárgyhónapra vonatkozóan,
egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában − legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott
elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − az eAdaton megküldi
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− a (7) bekezdésben és a 25/J. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén
az utalási határidő az elkésett elszámolás Kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(9) Ha a Kincstár a hitelintézet utólagos ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít
meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
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vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(10) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
25/E. § A közvetlen támogatásokat és a kamattámogatásokat és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az „Egyéb
lakástámogatások” előirányzatból kell finanszírozni.

VII/B. A KÖZVETLEN TÁMOGATÁSOKKAL ÉS A KAMATTÁMOGATÁSOKKAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁS
25/F. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési és nyilvántartási
céllal az e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése
adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe
veszik, következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele,
e) a társasházak nevét, címét, helyrajzi számát és − amennyiben egyéb tevékenységére tekintettel az állami
adóhatóságtól ilyet igényelt − adószámát.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről
és a visszafizetett támogatásokról.
25/G. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány
szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást
teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött közvetlen támogatások és a kamattámogatások
igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által az elszámolás
keretében lehívott támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
25/H. § A hitelintézet a folyósított kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli
a támogatott személlyel.
25/I. § A kamattámogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai
rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár üzemelteti és fejleszti.
25/J. § (1) A 25/D. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 25/F. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 25/G. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 25/F. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 25/G. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
25/D. § (3), (6) és (7) bekezdése szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás
pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
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25/K. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja
a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R1. a következő 57. §-sal egészül ki:
„57. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr9.) hatálybalépését
követően a Módr9. által megállapított VII/A. és VII/B. fejezetben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatásoknak a 2019. évre vonatkozó,
a Módr9. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található
útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.
(3) Az MT rendelet alapján folyósított támogatások központi költségvetéssel történő elszámolására és
adatszolgáltatására a Módr9. hatálybalépését követően a Módr9. által megállapított VII/A. és VII/B. fejezetben
foglaltakat kell alkalmazni.”
(3) Az R1. 21/D. § (7) bekezdésében a „106/1988. (XII. 26.) MT rendelet” szövegrész helyébe a „106/1988. (XII. 26.)
MT rendelet (a továbbiakban: MT rendelet)” szöveg lép.
(4) Hatályát veszti az R1.
a)
18. § (6)–(9) bekezdése és
b)
24. § (10), (11), (15), (15a) és (15b) bekezdése.

2. A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló
134/2009. (VI. 23.) Korm. rendelet módosítása
2. §

(1) A fiatalok, valamint a többgyermekes családok lakáscélú kölcsöneinek állami támogatásáról szóló 134/2009. (VI. 23.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 8. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Amennyiben a lakáscél kamattámogatott kölcsönnel is megvalósítható, a hitelintézet átadja az igénylőnek
a lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által elektronikus úton
megküldött tájékoztatót a lakástámogatások hatályos feltételeiről, valamint írásban tájékoztatást ad az igényléshez
szükséges dokumentumokról.”
(2) Az R2. a 10. §-t követően a következő alcímekkel egészül ki:

„A központi költségvetéssel való elszámolás szabályai
10/A. § (1) A kamattámogatásokat az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, tárgyhónapra vonatkozóan,
egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában − legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott
elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − az eAdaton megküldi
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(3) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(4) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 10/F. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
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követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(5) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén
az utalási határidő az elkésett elszámolás Kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként, a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(7) Ha a Kincstár a hitelintézet utólagos ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít
meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(8) A Kincstár a (3) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(9) Ha a Kincstár a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(10) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

Adatszolgáltatás
10/B. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet
szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint
a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő
adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről
és a visszafizetett támogatásokról.
10/C. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány
szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást
teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött a kamattámogatások igénybevételére
irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által az elszámolás keretében lehívott
támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
10/D. § A hitelintézet a folyósított kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli
a támogatott személlyel.
10/E. § A kamattámogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai informatikai
rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár üzemelteti és fejleszti.
10/F. § (1) A 10/A. § (10) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 10/B. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 10/C. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 10/B. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 10/C. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
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b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
10/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás
pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
10/G. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja
a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(3) Az R2. a következő 19. §-sal egészül ki:
„19. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr4.) hatálybalépését
követően a Módr4. által megállapított 10/A–10/G. §-ban foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatásoknak a 2019. évre vonatkozó,
a Módr4. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található
útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.”
(4) Hatályát veszti az R2.
a)
8. § (3)–(6) bekezdése és
b)
10. § (9), (9a) és (9b) bekezdése.

3. Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása
3. §

(1) Az otthonteremtési kamattámogatásról szóló 341/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) a 17. §-t
követően a következő 10/A. és 10/B. alcímmel egészül ki:

„10/A. A központi költségvetéssel való elszámolás szabályai
17/A. § (1) A kamattámogatásokat az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézet a (3) bekezdés szerinti elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen
(a továbbiakban: eAdat) található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal,
tárgyhónapra vonatkozóan, egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában − legalább minősített
tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel
− az eAdaton megküldi a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(3) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(4) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 17/G. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(5) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén
az utalási határidő az elkésett elszámolás Kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
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A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(7) Ha a Kincstár a hitelintézet utólagos ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít
meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(8) A Kincstár a (3) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(9) Ha a Kincstár a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(10) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.

10/B. Adatszolgáltatás
17/B. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet
szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint
a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő
adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről
és a visszafizetett támogatásokról.
17/C. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány
szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást
teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött, a kamattámogatások igénybevételére
irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által az elszámolás keretében lehívott
támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
17/D. § (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmeknek és a támogatási szerződéseknek a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
17/E. § A hitelintézet a folyósított kamattámogatás éves összegét évente egyszer, az éves elszámolás keretében közli
a támogatott személlyel.
17/F. § Az otthonteremtési kamattámogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket – a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett – a Kincstár
üzemelteti és fejleszti.
17/G. § (1) A 17/A. § (10) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás
teljesítéséhez a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 17/B. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 17/C. § és a 17/D. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 17/B. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 17/C. § és a 17/D. §
szerinti adatszolgáltatás
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a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
17/A. § (4) és (5) bekezdése szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás
pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
17/H. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja
a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R3. a következő 25. §-sal egészül ki:
„25. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr8.) hatálybalépését
követően a Módr8. által megállapított 10/A. és 10/B. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatásoknak a 2019. évre vonatkozó,
a Módr8. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található
útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.”
(3) Hatályát veszti az R3.
a)
3. § (2) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező” szövegrész,
b)
3. § (9) bekezdésében az „a 15. § (2) bekezdése szerinti szerződést köt, valamint e szerződés alapján” szövegrész,
c)
9/A. § (3) bekezdésében a „15. § (2) bekezdése szerinti szerződéssel rendelkező” szövegrész,
d)
12. § (1) bekezdése,
e)
12. § (2) bekezdésében a „− legkésőbb a 15. § (2) bekezdése szerinti szerződés megkötésével egyidejűleg –”
szövegrész,
f)
15. § (2)–(10) bekezdése.

4. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában
dolgozók támogatásáról szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet módosítása
4. §

(1) A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítését érintő megtérítésről és a közszférában dolgozók támogatásáról
szóló 57/2012. (III. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 10–12. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„10. A támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
15. § (1) A támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a pénzügyi intézmény utólagos elszámolása alapján.
(2) A pénzügyi intézmény az elszámolást a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban:
eAdat) található útmutató szerint, a kincstár által meghatározott formában és tartalommal,
a) − a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén − naptári negyedévre vonatkozóan, negyedévente,
b) − a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén − a (4) bekezdés szerinti kivétellel naptári hónapra
vonatkozóan, havonta
egy alkalommal készíti el.
(3) A pénzügyi intézmény az elszámolást elektronikusan hiteles formában − legalább minősített tanúsítványon
alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel − az eAdaton
megküldi
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a) − a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén − a naptári negyedévet vagy
b) − a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén − a (4) bekezdés szerinti kivétellel a tárgyhónapot
követő hónap 20. napjáig a kincstár részére.
(4) Ha a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás naptári hónapra vonatkozó elszámolni kívánt összege
nem éri el az ezer forintot, a pénzügyi intézmény a támogatást naptári negyedévre összesítve, a naptári negyedévet
követő hónap 20. napjáig benyújtott elszámolás keretében igényli.
(5) A kincstár a pénzügyi intézmény által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− a (6) bekezdésben és a 18. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját követő
8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a pénzügyi intézmény által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája
javára. Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a kincstárhoz.
(6) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot vagy tárgynegyedévet követő hónap 22. napjáig történő
megküldése esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított
8 munkanap. A tárgyhónapot vagy tárgynegyedévet követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás
esetén az utalás a következő elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.
(7) A támogatás a pénzügyi intézmény részére vagy a pénzügyi intézmény által történő visszafizetését a pénzügyi
intézmény az elszámolás keretében, jogcímenként, a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel
csökkentett összeg átutalását igényli.
(8) Ha a kincstár a pénzügyi intézmény utólagos ellenőrzése során a pénzügyi intézmény terhére jogosulatlan
támogatáslehívást állapít meg, a pénzügyi intézmény azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum
kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi
kamattal növelt összegben köteles a kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek”
számlára megfizetni.
(9) A pénzügyi intézmény elszámolását a kincstár ellenőrzi. A kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(10) A kincstár a (9) bekezdés szerinti ellenőrzése során a pénzügyi intézménynél helyszíni ellenőrzést végezhet, és
a szükséges információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(11) Ha a kincstár a (9) bekezdés szerinti ellenőrzés során a pénzügyi intézmény elszámolásában szabálytalanságot
tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a pénzügyi intézménnyel szemben a polgári jog szabályai szerint
érvényesíti.

11. Adatszolgáltatás szabályai
16. § (1) A pénzügyi intézmény havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenőrzési céllal
a közszférában dolgozók támogatását is tartalmazó gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződések megkötése,
módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új igénybevevőinek következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) − a kamattámogatás esetén − a gyermek adóazonosító jele és
e) − a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén − munkáltató neve, címe és adószáma.
(2) Az e rendelet szerinti támogatásokat is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai
informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős miniszter
(a továbbiakban: miniszter) utasítása és felügyelete mellett − a kincstár üzemelteti és fejleszti.
(3) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét a kincstár honlapjáról elérhető
adatszolgáltatási felületén található útmutató szerinti formában teljesíti
a) a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén negyedévente egy alkalommal, a tárgynegyedévet követő hónap
10. napjáig,
b) a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő
hónap 10. napjáig.
(4) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a pénzügyi intézménynek
a kincstártól kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhető igénylőlap
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beküldésével. A kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás
teljesítéséhez szükséges azonosítót és az adatszolgáltatás módjáról szóló részletes tájékoztatást.
(5) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez
− a támogatott hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, a megkötött és
meghiúsult, a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett gyűjtőszámlahitelre vonatkozó hitelkeret-szerződésekről
és a visszafizetett támogatásokról.
17. § (1) A pénzügyi intézmény a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási
nyomtatvány szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a pénzügyi intézmény által megkötött gyűjtőszámlahitelre vonatkozó
hitelkeret-szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a pénzügyi intézmény által a 15. § szerinti
elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.
(3) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

12. Elszámolás és adatszolgáltatás közös szabályai
18. § (1) A pénzügyi intézmény a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
(2) Az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez és a 16. § szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez az eAdaton történő
regisztráció szükséges.
(3) A pénzügyi intézmény az adatszolgáltatását a 16. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 17. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(4) A kincstár a 16. § szerinti, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 17. § szerinti adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
15. § (5) és (6) bekezdése szerinti, pénzügyi intézmény részére történő folyósítását felfüggeszti.
(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatást
követő
a) − a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás esetén − negyedéves vagy
b) − a kamattámogatás és a vissza nem térítendő támogatás esetén − havi
elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a pénzügyi intézmény adatszolgáltatási hiánnyal nem
érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
19. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja
a kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a kincstártól.
20. § Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások”
előirányzatából kell finanszírozni.
21. § (1) Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot − ha törvény másként nem
rendelkezik − a kincstár képviseli.
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(2) A járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján
a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési
hatásköröket a miniszter gyakorolja,
b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f ) pontjában és kizárólag
ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala
gyakorolja.
(3) A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez
a járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.”
(2) Az R4. a következő 26. §-sal egészül ki:
„26. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését
követően a Módr1. által megállapított 10–12. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig a 2. § a) és b) pontja szerinti támogatás és az e rendelet szerinti
kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr1. hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített
összegéről az eAdaton található útmutató szerinti formában adatot szolgáltat a kincstárnak.”
(3) Hatályát veszti az R4. 2. melléklete.

5. Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása
céljából nyújtott törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet módosítása
5. §

(1) Az adósságrendezésben részt vevő természetes személyek lakhatási feltételeinek megtartása céljából nyújtott
törlesztési támogatásról szóló 274/2015. (IX. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 6–8. alcíme helyébe a következő
rendelkezések lépnek:

„6. A törlesztési támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
13. § (1) A törlesztési támogatást az állam nevében a kincstár nyújtja a főhitelező utólagos elszámolása alapján.
(2) A főhitelező az elszámolást a kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint, a kincstár által meghatározott formában és tartalommal, naptári negyedévre vonatkozóan,
egy alkalommal készíti el.
(3) A főhitelező az elszámolást elektronikusan hiteles formában − legalább minősített tanúsítványon alapuló fokozott
elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − az eAdaton megküldi
a naptári negyedévet követő hónap 20. napjáig a kincstár részére.
(4) A kincstár a főhitelező által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott törlesztési támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 16. § (5) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a főhitelező által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a kincstárhoz.
(5) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgynegyedévet követő hónap 22. napjáig történő megküldése
esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgynegyedévet követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő elszámolás
szerinti utalással egyidejűleg történik.
(6) A főhitelező az elszámolás keretében a törlesztési támogatás főhitelező részére történő megfizetését vagy
főhitelező által történő visszafizetését jogcímenként, a (2) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel
csökkentett összeg átutalását igényli.
(7) A főhitelező elszámolását a kincstár ellenőrzi. A kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(8) Ha a kincstár a főhitelező utólagos ellenőrzése során a főhitelező terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít
meg, a főhitelező azt a kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(9) A kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzése során a főhitelezőnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
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(10) Ha a kincstár a (7) bekezdés szerinti ellenőrzés során a főhitelező elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a főhitelezővel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.

7. Az adatszolgáltatás szabályai
14. § (1) A főhitelező havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a kincstárnak ellenőrzési céllal a törlesztési
támogatás nyújtásáról szóló szerződések megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint a támogatás új
igénybevevőinek következő adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím és
c) adóazonosító jel.
(2) Az e rendelet szerinti törlesztési támogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó lakásgazdálkodásért és lakáspolitikáért felelős
miniszter (a továbbiakban: miniszter) utasítása és felügyelete mellett − a kincstár üzemelteti és fejleszti.
(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(4) Legkésőbb az első adatszolgáltatási kötelezettség határidejét 20 nappal megelőzően a főhitelezőnek a kincstártól
kérnie kell az adatszolgáltatóként történő nyilvántartásba vételt a kincstár honlapján elérhető igénylőlap beküldésével.
A kincstár az igénylőlap beérkezésétől számított 5 munkanapon belül megküldi az adatszolgáltatás teljesítéséhez
szükséges azonosítót.
(5) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett törlesztési támogatás nyújtásáról szóló szerződésekről és
a visszafizetett támogatásokról.
15. § (1) A főhitelező a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerint
negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást teljesít
a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a főhitelező által megkötött törlesztési támogatás igénybevételéről szóló
szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a főhitelező által a 13. § szerinti elszámolás keretében
lehívott támogatások összegeire.
(3) A főhitelező az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.

8. Az elszámolás és az adatszolgáltatás közös szabályai
16. § (1) A főhitelező a törlesztési támogatást az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
(2) Az elszámolás teljesítéséhez és az (1) bekezdés szerinti tájékoztató eléréséhez, valamint a 14. § szerinti
adatszolgáltatás teljesítéséhez az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(3) A főhitelező az adatszolgáltatását a 14. § szerinti adatszolgáltatás esetén a kincstár, a 15. § szerinti adatszolgáltatás
esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten megküldi.
(4) A Kincstár a 14. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 15. § szerinti adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a törlesztési támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
13. § (4) és (5) bekezdése szerinti, főhitelező részére történő folyósítását felfüggeszti.
(5) A támogatás folyósítása a (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatást
követő negyedévi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(6) A (4) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a főhitelező adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
(7) A miniszter a 15. § szerinti adatszolgáltatást − annak feldolgozását követően − elektronikus úton megküldi
a kincstárnak.
17. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több főhitelező helyett,
megbízási szerződés alapján az egy összevont felügyelet alá tartozó másik pénzügyi intézmény (a továbbiakban:
összesítő pénzügyi intézmény) összesítve is benyújthatja a kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő pénzügyi intézményre
is alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett főhitelezők székhelyét, cégjegyzékszámát és
adószámát is tartalmazza,
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b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő pénzügyi intézmény
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő pénzügyi intézmény felel a főhitelezői elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő pénzügyi intézményt az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a főhitelezők
tárgyhavi elszámolásában lehívott − a kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási
összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a kincstártól.
18. § Az e rendeletben meghatározott támogatásokat a központi költségvetés „Egyéb lakástámogatások”
előirányzatából kell finanszírozni.
19. § (1) A járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján a hatáskörébe tartozó
közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti
felügyeleti eljárást folytató felügyeleti szerve Budapest Főváros Kormányhivatala.
(2) A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala e rendeletben szabályozott hatósági eljárása során
az ügyfelet hiánypótlásra két alkalommal is felhívhatja.
(3) A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatalának e rendeletben szabályozott hatósági eljárása
során az ügyfél az eljárás szünetelését nem kérheti.
(4) A járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala e rendeletben szabályozott hatósági eljárásaiban
az ügyintézési határidő 30 nap.
20. § Az e rendeletből eredő valamennyi polgári jogi jogviszonyban az államot a kincstár képviseli.
21. § (1) A járási hivatalnak a lakáscélú állami támogatásokkal kapcsolatban e rendelet alapján
a) ellátott feladatkörei gyakorlásával összefüggésben az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
(a továbbiakban: Áht.) 9. § f )–i) pontjában meghatározott, valamint a törvényességi és szakszerűségi ellenőrzési
hatásköröket szakmai irányító miniszterként a miniszter gyakorolja,
b) a hatáskörébe tartozó közigazgatási hatósági ügyekkel összefüggésben az Áht. 9. § f ) pontjában és kizárólag
ezekhez kapcsolódva az Áht. 9. § h) pontjában meghatározott hatásköröket Budapest Főváros Kormányhivatala
gyakorolja.
(2) A szakmai irányító miniszter szakmai képzéseket, vizsgákat, valamint szakmai (koordinációs) értekezleteket szervez
a járási hivatal, valamint Budapest Főváros Kormányhivatala lakástámogatásokkal foglalkozó munkatársai részére.”
(2) Az R5. a következő 23. §-sal egészül ki:
„23. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését
követően a Módr1. által megállapított 6–8. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti törlesztési támogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr1.
hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató
szerinti formában adatot szolgáltat a kincstárnak.”
(3) Hatályát veszti az R5. 1. melléklete.

6. Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
6. §

(1) Az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R6.) 9. és 10. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
61. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összege után 2% költségtérítés
illeti meg, amelyet a családi otthonteremtési kedvezménnyel együtt számol el a központi költségvetéssel.
(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján
a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget
igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, tárgyhónapra vonatkozóan, egy
alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton − legalább minősített tanúsítványon alapuló
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fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − megküldi
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− a (7) bekezdésben és a 67. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját követő
8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése esetén
az utalási határidő az elkésett elszámolás Kincstárhoz történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.
(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(9) Ha a Kincstár a hitelintézet utólagos ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít
meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(10) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
62. § A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az „Egyéb lakástámogatások”
előirányzatból kell finanszírozni.

10. A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás
63. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet
szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint
a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő
adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.
(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről
és a visszafizetett támogatásokról.
64. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány
szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást
teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött családi otthonteremtési kedvezmény
igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által az elszámolás
keretében lehívott támogatások összegeire.
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(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
65. § (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmek és a támogatási szerződések a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
66. § A családi otthonteremtési kedvezményt is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár
üzemelteti és fejleszti.
67. § (1) A 61. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez
a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 63. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 64. § és 65. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 63. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 64. § és 65. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
61. § (3), (6) és (7) bekezdése szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás
pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
67/A. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja
a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R6. a következő 87. §-sal egészül ki:
„87. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépését
követően a Módr3. által megállapított 9. és 10. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr3.
hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató
szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.
(3) A 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján folyósított támogatások központi költségvetéssel történő elszámolására
és adatszolgáltatására a Módr3. hatálybalépését követően a Módr3. által megállapított 9. és 10. alcímben foglaltakat
kell alkalmazni.”
(3) Az R6. 82. § (1) bekezdésében a „256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet” szövegrész helyébe a „256/2011. (XII. 6.)
Korm. rendelet [a továbbiakban: 256/2011. (XII. 6.) Korm. rendelet]” szöveg lép.
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7. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
7. §

(1) A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R7.) 13. és 14. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. A családi otthonteremtési kedvezmény központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
45. § (1) A családi otthonteremtési kedvezményt az állam nevében a Kincstár nyújtja.
(2) A hitelintézetet az általa jogszerűen folyósított családi otthonteremtési kedvezmény összege után 2% költségtérítés
illeti meg, amelyet a családi otthonteremtési kedvezménnyel együtt számol el a központi költségvetéssel.
(3) A hitelintézet a tárgyhónapra legfeljebb az előző hónapban a hitelintézet által benyújtott elszámolás alapján
a Kincstár által ténylegesen kifizetett és elszámolt családi otthonteremtési kedvezménnyel azonos összegű előleget
igényelhet utólagos elszámolási kötelezettséggel.
(4) A hitelintézet az elszámolást a Kincstár honlapján található adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat)
található útmutató szerint, a Kincstár által meghatározott formában és tartalommal, a tárgyhónapra vonatkozóan,
egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában az eAdaton − legalább minősített tanúsítványon alapuló
fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus bélyegzővel ellátva − megküldi
a tárgyhónapot követő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
(5) A hitelintézet elszámolását a Kincstár ellenőrzi. A Kincstár a havonta beküldött elszámolás ellenőrzésének
eredményéről – így különösen az elszámolás tételeinek befogadásáról, illetve azzal egyidejűleg a fellelt hibákról –
a hitelintézetet az eAdaton értesíti. A hibás tételek javítás utáni ismételt beküldésére a következő havi elszámolás
keretében kerülhet sor.
(6) A Kincstár a hitelintézet által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− a (7) bekezdésben és az 51. § (4) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a hitelintézet által az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája javára.
Az elszámolás akkor tekinthető beérkezettnek, amikor az elszámolás az eAdaton beérkezik a Kincstárhoz.
(7) Az elszámolás késedelmes, de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig történő megküldése
esetén az utalási határidő az elkésett elszámolás eAdaton történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap.
A tárgyhónapot követő hónap 22. napját követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi
elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.
(8) A hitelintézet az elszámolás keretében a támogatás hitelintézet részére történő megfizetését vagy a hitelintézet
által történő visszafizetését jogcímenként, a (4) bekezdés szerinti módon elszámolja, és a visszafizetéssel csökkentett
összeg átutalását igényli.
(9) Ha a Kincstár a hitelintézet ellenőrzése során a hitelintézet terhére jogosulatlan támogatáslehívást állapít
meg, a hitelintézet azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum kézhezvételét követően a Ptk. szerinti,
vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi kamattal növelt összegben köteles
a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek” számlára megfizetni.
(10) A Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzése során a hitelintézetnél helyszíni ellenőrzést végezhet, és a szükséges
információk, dokumentumok bekérésére vagy azokba a helyszínen történő betekintésre jogosult.
(11) Ha a Kincstár az (5) bekezdés szerinti ellenőrzés során a hitelintézet elszámolásában szabálytalanságot tár fel,
az elszámolással kapcsolatos követelést a hitelintézettel szemben a polgári jog szabályai szerint érvényesíti.
(12) A hitelintézet a támogatásokat az eAdaton elérhető tájékoztató szerinti formában tartja nyilván.
46. § A családi otthonteremtési kedvezményt és az azokhoz kapcsolódó költségtérítést az „Egyéb lakástámogatások”
előirányzatból kell finanszírozni.

14. A családi otthonteremtési kedvezménnyel kapcsolatos adatszolgáltatás
47. § (1) A hitelintézet havi rendszerességgel, elektronikus úton megküldi a Kincstárnak ellenőrzési céllal az e rendelet
szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződés megkötése, módosítása vagy megszűnése adatait, valamint
a támogatás új igénybevevőinek és azon gyermekeknek, akikre tekintettel a támogatást igénybe veszik, következő
adatait:
a) természetes személyazonosító adatok,
b) lakcím,
c) adóazonosító jel,
d) a gyermek neve, személyi azonosítója és adóazonosító jele.
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(2) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az eAdaton található útmutató szerinti formában
teljesíti havonta egy alkalommal, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatása keretében a lakáscélú nyilvántartások vezetéséhez − a támogatott
személy hozzájárulása alapján − elektronikus úton tájékoztatja a Kincstárt a megkötött, a megkötött és meghiúsult,
a felmondott és lezárt, valamint a megszüntetett e rendelet szerinti támogatás igénybevételére irányuló szerződésekről
és a visszafizetett támogatásokról.
48. § (1) A hitelintézet a miniszter által vezetett minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány
szerint negyedévente, a negyedévet követő hónap 20. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó adatszolgáltatást
teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a hitelintézet által megkötött családi otthonteremtési kedvezmény
igénybevételére irányuló szerződések számára, összegére, fennálló állományára és a hitelintézet által a 13. alcím
szerinti elszámolás keretében lehívott támogatások összegeire.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
49. § (1) A hitelintézet havonta, a tárgyhónapot követő hónap 15. napjáig személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít a (2) bekezdés szerint a miniszter részére.
(2) Az e § szerinti adatszolgáltatás kiterjed a kérelmek és a támogatási szerződések a miniszter által vezetett
minisztérium honlapján található adatszolgáltatási nyomtatvány szerinti adataira.
(3) A hitelintézet az e § szerinti adatszolgáltatást elektronikus úton megküldi a miniszter részére.
50. § A családi otthonteremtési kedvezményt is magába foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó
szakmai informatikai rendszereket − a szakmai irányítást ellátó miniszter utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár
üzemelteti és fejleszti.
51. § (1) A 45. § (12) bekezdése szerinti tájékoztató eléréséhez és az ezen alcím szerinti adatszolgáltatás teljesítéséhez
a hitelintézet számára az eAdaton történő regisztráció szükséges.
(2) A hitelintézet az adatszolgáltatását a 47. § szerinti adatszolgáltatás esetén a Kincstár, a 48. § és 49. § szerinti
adatszolgáltatás esetén a miniszter kérésére felülvizsgálja, és szükség esetén a javított adatszolgáltatását ismételten
megküldi.
(3) A Kincstár a 47. § szerinti adatszolgáltatás, valamint – a miniszter kezdeményezésére − a 48. § és a 49. § szerinti
adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatás vagy
b) hibás vagy hiányos teljesítése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatással érintett támogatás
45. § szerinti, hitelintézet részére történő folyósítását felfüggeszti.
(4) A támogatás folyósítása a (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztése esetén a hibás vagy hiányos adatszolgáltatás
pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(5) A (3) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a hitelintézet adatszolgáltatási hiánnyal nem érintett
támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
51/A. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több hitelintézet helyett,
megbízási szerződés alapján egy másik hitelintézet (a továbbiakban: összesítő hitelintézet) összesítve is benyújthatja
a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő hitelintézetre is
alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett hitelintézetek székhelyét, cégjegyzékszámát
és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő hitelintézet
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő hitelintézet felel a hitelintézeti elszámolások és adatszolgáltatások adatainak hibásan történő
összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő hitelintézetet az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a hitelintézetek tárgyhavi
elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási összeg
1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R7. a következő 60. §-sal egészül ki:
„60. § (1) Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr3.) hatálybalépését
követően a Módr3. által megállapított 13. és 14. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.
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(2) A hitelintézet 2020. június 30. napjáig az e rendelet szerinti kamattámogatás 2019. évre vonatkozó, a Módr3.
hatálybalépésének napjáig a központi költségvetés által megtérített összegéről az eAdaton található útmutató
szerinti formában adatot szolgáltat a Kincstárnak.”

8. A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló
337/2017. (XI. 14.) Korm. rendelet módosítása
8. §

(1) A három- vagy többgyermekes családok lakáscélú jelzáloghitel-tartozásainak csökkentéséről szóló 337/2017. (XI. 14.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R8.) 9. és 10. alcíme helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. A támogatás központi költségvetéssel való elszámolásának szabályai
17. § (1) A támogatásra való jogosultság megállapítását a járási hivatal, a támogatás központi költségvetéssel való
elszámolását a pénzügyi intézmény végzi.
(2) A pénzügyi intézményt az általa jogszerűen folyósított támogatás összege után 1% költségtérítés illeti meg, amelyet
a támogatással és a 14. § (3) bekezdése szerinti előtörlesztési díjjal együtt számol el a központi költségvetéssel.
(3) A pénzügyi intézmény legfeljebb az előtörlesztésként ténylegesen folyósított támogatásra, valamint az ahhoz
kapcsolódó előtörlesztési díjra és költségtérítésre vonatkozó elszámolását a Kincstár honlapján található
adatszolgáltatási felületen (a továbbiakban: eAdat) található elszámolási nyomtatvány szerinti formában és a Kincstár
által meghatározott tartalommal, havonta egy alkalommal készíti el, és elektronikusan hiteles formában − legalább
minősített tanúsítványon alapuló fokozott elektronikus aláírással vagy minősített tanúsítványon alapuló elektronikus
bélyegzővel ellátva − az eAdaton megküldi a következő hónap 20. napjáig a Kincstár részére.
18. § A támogatást az állam nevében a pénzügyi intézmény elszámolása alapján a Kincstár nyújtja.
19. § (1) A pénzügyi intézmény e rendelet szerinti elszámolását a Kincstár ellenőrzi.
(2) A pénzügyi intézménynek regisztrálnia kell az eAdaton.
(3) A Kincstár az elszámolás ellenőrzése során megvizsgálja, hogy a pénzügyi intézmény által az egyes támogatást
megállapító határozatokhoz kapcsolódóan az elszámolással érintett hónapban folyósított − a 21. §-ban rögzített
pénzügyi adatszolgáltatásban szereplő − támogatások összege megegyezik-e a pénzügyi intézmény által
az elszámolással érintett naptári hónapra vonatkozóan igényelt támogatás összegével. Ha a Kincstár eltérést tapasztal,
az utalványozást nem hajtja végre, elektronikus úton tájékoztatja a pénzügyi intézményt, és az elszámolás, illetve
a 21. § (1) bekezdése szerinti adatszolgáltatás keretében rögzített adatok javítását kezdeményezi.
(4) A Kincstár a pénzügyi intézmény által jogszerűen igényelt és utalványozásra befogadott támogatás kifizetését
− az (5) bekezdésben és a 22. § (3) bekezdésében foglalt esetet kivéve − az elszámolás beérkezésének napját
követő 8 munkanapon belül indítja az 10032000-01457106 számú, a „Magánlakás-építéshez nyújtott támogatások”
elnevezésű kiadási számla terhére, a pénzügyi intézmény az eAdaton történő regisztráció során megjelölt számlája
javára.
(5) Az elszámolás késedelmes − de legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 22. napjáig − vagy hibásan történő
megküldése esetén az utalási határidő az elkésett vagy a Kincstár észrevétele alapján javított elszámolás eAdaton
történő beérkezésének napjától számított 8 munkanap. Ha a Kincstár az elszámolás javítását tartja szükségesnek, arról
a pénzügyi intézményt soron kívül, elektronikus úton az eAdaton értesíti. A tárgyhónapot követő hónap 22. napját
követően megküldött elszámolás esetén az utalás a következő havi elszámolás szerinti utalással egyidejűleg történik.
20. § (1) Ha a Kincstár a pénzügyi intézmény ellenőrzése során a pénzügyi intézmény terhére jogosulatlan
támogatáslehívást állapít meg, a pénzügyi intézmény azt a Kincstár megállapításait tartalmazó dokumentum
kézhezvételét követően a Ptk. szerinti, vállalkozások közötti fizetési késedelem esetére meghatározott késedelmi
kamattal növelt összegben köteles a Kincstár által vezetett, 10032000-01034004 számú „Különleges bevételek”
számlára megfizetni.
(2) A Kincstár a 19. § (1) bekezdése szerinti, a pénzügyi intézménynél végzett ellenőrzése során a szükséges információk,
dokumentumok bekérésére vagy a helyszínen azokba történő betekintésre jogosult.
(3) Ha a Kincstár a 19. § (1) bekezdése szerinti ellenőrzés során a pénzügyi intézmény elszámolásában szabálytalanságot
tár fel, az elszámolással kapcsolatos követelést a pénzügyi intézménnyel szemben a polgári jog szabályai szerint
érvényesíti.

10. A támogatás folyósításával kapcsolatos adatszolgáltatás
21. § (1) A pénzügyi intézmény elektronikus úton megküldi a Kincstárnak − ellenőrzési céllal, támogatást megállapító
határozatok szerint, a Kincstár által készített, az eAdaton található útmutatóban rögzített formában − a naptári
hónapban folyósított támogatások alábbi adatait:
a) a támogatást megállapító határozat száma,
b) a folyósított támogatás összege,
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c) a folyósított támogatáshoz kapcsolódó előtörlesztési díj és költségtérítés összege, valamint
d) a támogatás folyósításának időpontja.
(2) A pénzügyi intézmény az e § szerinti adatszolgáltatási kötelezettségét az (1) bekezdés szerinti útmutató
szerinti formában, havonta egy alkalommal, a naptári hónapot követő 5. napon teljesíti. Az ezt követően teljesített
adatszolgáltatásban szereplő tételeket a pénzügyi intézmény kizárólag a következő havi elszámolásban szerepeltetheti.
22. § (1) A pénzügyi intézmény a 21. § szerinti adatszolgáltatását a Kincstár által küldött hibaüzenetek alapján
felülvizsgálja, és a javított adatszolgáltatását soron kívül, ismételten megküldi.
(2) A Kincstár a 21. § szerinti adatszolgáltatás
a) nem teljesítése esetén a támogatásnak vagy
b) hiányos vagy hibás teljesítése esetén a hiányos adatszolgáltatással érintett támogatásnak
a pénzügyi intézmény részére történő folyósítását – felfüggeszti.
(3) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés esetén a támogatás folyósítása a hiányos vagy hibás adatszolgáltatás
pótlását követő havi elszámolás szerinti folyósítással egyidejűleg történik.
(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti felfüggesztés nem érinti a pénzügyi intézmény adatszolgáltatási hiánnyal nem
érintett támogatásra vonatkozó elszámolási jogosultságát.
22/A. § (1) Az e rendelet szerinti elszámolást és adatszolgáltatásokat három vagy annál több pénzügyi intézmény
helyett, megbízási szerződés alapján egy másik pénzügyi intézmény (a továbbiakban: összesítő pénzügyi intézmény)
összesítve is benyújthatja a Kincstár részére.
(2) Az e rendelet szerinti elszámolásra és adatszolgáltatásra vonatkozó szabályokat az összesítő pénzügyi intézményre
is alkalmazni kell azzal, hogy
a) az összesített elszámolás és adatszolgáltatás az összesítéssel érintett pénzügyi intézmények székhelyét,
cégjegyzékszámát és adószámát is tartalmazza,
b) az elszámolás és adatszolgáltatás teljesítésére vonatkozó határidők és határnapok az összesítő pénzügyi intézmény
tekintetében irányadóak,
c) az összesítő pénzügyi intézmény felel a pénzügyi intézmények által megküldött elszámolások és adatszolgáltatások
adatainak hibásan történő összesítéséből eredő kárért,
d) az összesítő pénzügyi intézményt az összesített elszámolás és adatszolgáltatás teljesítéséért a pénzügyi intézmények
tárgyhavi elszámolásában lehívott − a Kincstár által az elszámolás ellenőrzése alapján jóváhagyott − támogatási
összeg 1,5‰-ének megfelelő összegű költségtérítés illeti meg, melyet az összesített tárgyhavi elszámolásban, külön
jogcímen feltüntetve igényelhet a Kincstártól.”
(2) Az R8. 25. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„25. § Az e rendelet szerinti támogatást is magában foglaló, lakáscélú állami támogatásokhoz kapcsolódó szakmai
informatikai rendszerek üzemeltetéséről és fejlesztéséről − a szakmai irányítást ellátó lakásgazdálkodásért és
lakáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) utasítása és felügyelete mellett − a Kincstár gondoskodik.”
(3) Az R8. a következő 30. §-sal egészül ki:
„30. § Az e rendelet szerinti adatszolgáltatásokat és elszámolásokat a lakáscélú állami támogatások elszámolási
rendszerének egyszerűsítéséről szóló 101/2019. (V. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Módr1.) hatálybalépését
követően a Módr1. által megállapított 9. és 10. alcímben foglaltak szerint kell teljesíteni.”

9. Záró rendelkezések
9. §		
Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Kormány 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelete
a Magyar Falu Program megvalósulása érdekében a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető
családi otthonteremtési kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosításáról, valamint
az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
eltérő szöveggel történő hatálybalépéséről
A Kormány az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
a 3. § tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről
szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet módosítása
1. §		
A használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési kedvezményről szóló
17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (1) bekezdése a következő 10. és 11. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában:)
„10. preferált kistelepülés: a 2. melléklet szerinti település;
11. külterületi lakás: a település külterületén, az ingatlan-nyilvántartásban tanya vagy birtokközpont megnevezéssel
nyilvántartott ingatlan, ha azon az 5. § (1) bekezdés 7. pont a)–e) alpontjának megfelelő lakóingatlan van.”
2. §		
Az R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„6. § A családi otthonteremtési kedvezmény Magyarország területén
a) használt lakás vásárlása,
b) meglévő lakás bővítése, továbbá
c) tanya, birtokközpont vagy preferált kistelepülés területén
ca) használt lakás vásárlása és bővítése, illetve korszerűsítése vagy
cb) meglévő lakás bővítése, illetve korszerűsítése
céljából vehető igénybe.”
3. §		
Az R. a következő 7/A. alcímmel egészül ki:

„7/A. A preferált kistelepülésre vonatkozó különös szabályok
19/A. § (1) E rendelet rendelkezéseit a preferált kistelepülésen lévő lakás, valamint a külterületi lakás (a továbbiakban
együtt: preferált kistelepülésen lévő lakás) vonatkozásában az ezen alcím szerinti eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Az ezen alcím rendelkezései szerinti támogatásokra vonatkozó kérelem 2022. június 30-áig nyújtható be.
(3) Az ezen alcím rendelkezései szerinti családi otthonteremtési kedvezményre és otthonteremtési kamattámogatásra
az igénylő, együttes igénylők esetén bármelyik igénylő egy alkalommal jogosult.
(4) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem használt lakás
vásárlására abban az esetben nyújtható be, ha az igénylő ugyanazon kérelemben a lakás
a) korszerűsítésére,
b) bővítésére vagy
c) korszerűsítésére és bővítésére
is igényli a családi otthonteremtési kedvezményt.
(5) Ha a támogatott személy a (4) bekezdés a)–c) pontja szerinti, a támogatási szerződésben általa vállalt munkálatokat
nem teljesíti, a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – ideértve annak a lakás vásárlására számított összegét
is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni. Ha a támogatott
személy visszafizetési kötelezettségének nem vagy nem megfelelően tesz eleget, a hitelintézet tájékoztatja erről
a járási hivatalt.
(6) A preferált kistelepülésen ezen alcím szerinti családi otthonteremtési kedvezmény meglévő lakás
a) korszerűsítésére,
b) bővítésére vagy
c) korszerűsítésére és bővítésére,
igényelhető, abban az esetben is, ha az igénylő a kérelem benyújtását megelőzően a korszerűsíteni, illetve bővíteni
kívánt lakás megvásárlásához családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét
vett igénybe.
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(7) Ha az igénylő a korszerűsítési és a bővítési munkálatokra egyaránt igényel családi otthonteremtési kedvezményt,
azt a kérelem egyidejűleg történő benyújtásával teheti meg.
19/B. § (1) A családi otthonteremtési kedvezmény a következő korszerűsítési munkálatokhoz igényelhető
a) víz-, csatorna-, elektromos-, gáz-közműszolgáltatás bevezetése, illetve belső hálózatának kiépítése,
b) fürdőhelyiség, illetve WC létesítése olyan lakásban, amely nem rendelkezik ilyen helyiséggel,
c) központi fűtés kialakítása vagy cseréje, ideértve a megújuló energiaforrások alkalmazását is,
d) az épület szigetelése, ideértve a hő-, hang-, illetve vízszigetelési munkálatokat,
e) a külső nyílászáró energiatakarékos nyílászáróra való cseréje,
f ) tető cseréje, felújítása, szigetelése,
g) kémény építése, korszerűsítése,
h) belső tér felújítása, ideértve a belső burkolat cseréjét, a galériaépítést, a belső elektromos-, vízhálózat cseréjét,
a fürdőhelyiség-felújítást, a WC-felújítást; a konyhafelújítást,
i) a lakással azonos ingatlan-nyilvántartási helyrajzi számon található melléképület felújítása vagy kerítés építése,
a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 30%-áig, valamint
j) a korszerűsítéshez közvetlenül kapcsolódó helyreállítási munka, a korszerűsítés költségeinek legfeljebb 20%-áig.
(2) A korszerűsítéshez igényelt családi otthonteremtési kedvezményből több, (1) bekezdés szerinti munkálat elvégzése
is támogatható.
19/C. § (1) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás korszerűsítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel,
a lakásnak a kérelem benyújtásának időpontjában az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti feltételek közül elegendő
az a) alpont szerinti feltételnek – a fürdőhelyiség és a WC kivételével – megfelelnie.
(2) Az (1) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás legkésőbb a korszerűsítést követően az 5. § (1) bekezdés 7. pontja szerinti
feltételeknek eleget tesz.
(3) Ha az igénylő ezen alcím szerint lakás bővítésére családi otthonteremtési kedvezményt igényel, a lakásnak a 8. §
(1) bekezdése szerinti hasznos alapterületére vonatkozó előírásnak legkésőbb a bővítést követően kell megfelelnie.
(4) A (3) bekezdés esetén az igénylő a kérelem benyújtásakor teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt
nyilatkozatban vállalja, hogy a lakás a bővítést követően a 8. § (1) bekezdése szerinti feltételeknek megfelel.
(5) Ha a támogatott személy a (2) bekezdés, illetve a (4) bekezdés szerint vállalt kötelezettségét nem teljesíti,
a folyósított családi otthonteremtési kedvezményt – a 19/A. § (4) bekezdése esetén, ideértve annak a lakás vásárlására
számított összegét is − a folyósítás napjától számított, Ptk. szerinti késedelmi kamattal növelten köteles visszafizetni.
(6) E § rendelkezéseit a 19/A. § (4) bekezdése szerinti kérelem esetén is alkalmazni kell, azzal, hogy építési
engedélyköteles vagy egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenység esetén, az építési engedélyt vagy a 30. §
(1) bekezdés 22. pontja szerinti dokumentumokat a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokhoz kapcsolódó, első
részfolyósítást megelőzően kell benyújtani.
19/D. § (1) Az e fejezet szerinti családi otthonteremtési kedvezmény összegének megállapításánál a 11. § rendelkezéseit
nem kell alkalmazni.
(2) A 19/A. § (4) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény
a) egy gyermek esetén legfeljebb 600 000 Ft,
b) két gyermek esetén legfeljebb 2 600 000 Ft,
c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 10 000 000 Ft.
(3) A (2) bekezdés esetén a családi otthonteremtési kedvezmény lakás vásárlására megállapított összege nem
haladhatja meg a (2) bekezdés szerinti összegek 50%-át.
(4) A 19/A. § (6) bekezdése szerinti célokra igényelhető családi otthonteremtési kedvezmény
a) egy gyermek esetén legfeljebb 300 000 Ft,
b) két gyermek esetén legfeljebb 1 300 000 Ft,
c) három vagy több gyermek esetén legfeljebb 5 000 000 Ft.
(5) Ha az igénylő a korszerűsíteni, illetve bővíteni kívánt lakás vásárlásához − a kérelem benyújtását megelőzően −
családi otthonteremtési kedvezményt vagy családok otthonteremtési kedvezményét vett igénybe, a családi
otthonteremtési kedvezmény (4) bekezdés szerinti összegének megállapításánál
a) nem kell alkalmazni a 3. § (1) és (2a) bekezdésében foglaltakat, valamint
b) a 3. § (2) bekezdésében foglaltaktól eltérően nem kell figyelembe venni a lakás vásárlásához igénybe vett családi
otthonteremtési kedvezmény vagy családok otthonteremtési kedvezménye összegét.
19/E. § (1) A preferált kistelepülésen – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a 14. § (1) bekezdés c) pontjában, valamint
(10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő, együttes igénylés esetén legalább
az egyik igénylő 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem
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benyújtásának időpontjában a Tbj. 5. §-a szerint biztosított, és legalább egy éve – legfeljebb 30 nap megszakítással
– folyamatosan
a) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított,
b) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás
keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratban
az oktatási intézmény azonosító adatait, a képzésre vonatkozó adatokat – ideértve a képzés kezdetét és várható
befejezését is – tartalmazó nyilatkozatot tesz, vagy
c) a 12. § (1) bekezdés a) pontja szerinti igénylő kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási
rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.
(2) A 19/D. § (2) bekezdés c) pontja szerinti családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 14. § (1) bekezdés
c) pontjában, valamint (10) bekezdésében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy az igénylő – házastársak,
fiatal házaspár vagy élettársak esetén legalább az egyik fél – a családi otthonteremtési kedvezmény iránti kérelem
benyújtásának időpontjában
a) 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja, hogy a Tbj. 5. §-a szerint biztosított – ide nem értve a közfoglalkoztatási
jogviszonyban foglalkoztatott személyt –, vagy a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási
intézményben nappali rendszerű oktatás keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával
teljes bizonyító erejű magánokiratba foglaltan nyilatkozik, valamint
b) legalább 2 éve folyamatosan – ideértve azt is, ha a legalább 2 év folyamatos biztosításban legfeljebb 30 nap
megszakítás van –
ba) a Tbj. 5. §-a alapján biztosított, és ezt 30 napnál nem régebbi okirattal igazolja,
bb) a nemzeti felsőoktatásról szóló törvény hatálya alá tartozó felsőoktatási intézményben nappali rendszerű oktatás
keretében tanulmányokat folytat, és erről büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító erejű magánokiratba
foglaltan nyilatkozik, vagy
bc) kereső tevékenysége alapján valamely más állam társadalombiztosítási rendszerének hatálya alá tartozott, és ezt
az illetékes külföldi hatóság által kiállított igazolással igazolja.
(3) Az ezen alcím rendelkezéseiben meghatározott családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor az igénylő
a 14. § (1) bekezdés a) pontjától eltérően a büntetlen előéletet érvényes hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja.
A kérelemhez csatolni kell az igénylő teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt írásbeli hozzájárulását annak
érdekében, hogy a hatósági bizonyítványban foglalt személyes adatait a hitelintézet a családi otthonteremtési
kedvezményre való jogosultsága megállapításának céljából és időtartamára kezelje.
(4) A korszerűsítési munkákat a támogatási szerződés megkötésétől számított három éven belül kell teljesíteni,
amelyet a hitelintézet helyszíni szemlét követően állapít meg.
(5) A 19/A. § (4) bekezdése esetén a 14. § (3) bekezdés k) pontja szerinti bentlakási kötelezettség igazolására irányadó
határidőt a korszerűsítési, illetve bővítési munkálatokra vonatkozó utolsó részfolyósítás napjától kell számítani.
(6) A korszerűsítéshez igényelt megelőlegezett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a vállalt gyermek
megszületésére vonatkozó határidőt a korszerűsítési munkák elvégzésének hitelintézet által történő megállapításától
kell számítani.
(7) A preferált kistelepülésen a 16. § (1) bekezdése szerinti rendelkezést azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy
az ezen alcím szerint igénybe vehető támogatásokat biztosító jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom
ranghelyét a családi otthonteremtési kedvezménnyel érintett lakás
a) építéséhez, vásárlásához, bővítéséhez felvett vissza nem térítendő lakáscélú állami támogatást, valamint
b) korszerűsítéséhez felvett lakáscélú hitelintézeti, illetve lakás-takarékpénztári kölcsönt
biztosító jelzálogjog ranghelye is megelőzheti.
(8) Ha a 16. § (1) bekezdése és a (7) bekezdés szerinti jelzálogjog, valamint elidegenítési és terhelési tilalom
jogosultja az állam, az ezen alcím szerint igénybe vehető családi otthonteremtési kedvezményt, otthonteremtési
kamattámogatással érintett kölcsönt, valamint a lakás-takarékpénztári kölcsönt biztosító jelzálogjog,
valamint elidegenítési és terhelési tilalom az állam képviselőjének a hozzájárulása nélkül jegyezhető be
az ingatlan-nyilvántartásba.
(9) Az ezen alcím alapján igénybe vett családi otthonteremtési kedvezmény esetén a 43. §-ban foglaltakat azzal
az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény visszafizetésének felfüggesztésére kizárólag
abban az esetben kerülhet sor, ha a támogatott személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatban
vállalja, hogy újabb lakásigényét preferált kistelepülésen lévő lakással elégíti ki.
(10) A preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlása vagy bővítése esetén, ha az igénylő számára kedvezőbb, kérelmére
ezen alcím rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
(11) A lakás korszerűsítésére e rendeletnek a bővítésre irányadó rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
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19/F. § (1) A 19/D. § (2) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő
személy a preferált kistelepülésen lévő lakás vásárlásához és korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti
kölcsön kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.
(2) Az (1) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg
a) két gyermek esetén a 10 000 000 forintot,
b) három vagy több gyermek esetén a 15 000 000 forintot.
(3) A 19/D. § (4) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti összegű családi otthonteremtési kedvezményt igénybe vevő
személy preferált kistelepülésen lévő lakás korszerűsítéséhez, illetve bővítéséhez felvett hitelintézeti kölcsön
kamatainak megfizetéséhez a többgyermekes családok otthonteremtési kamattámogatását igényelheti.
(4) A (3) bekezdés szerinti kölcsön otthonteremtési kamattámogatással érintett összege nem haladhatja meg
a) két gyermek esetén az 5 000 000 forintot,
b) három vagy több gyermek esetén a 7 500 000 forintot.
(5) Az igénylő az otthonteremtési kamattámogatásra nem jogosult, ha a kérelem benyújtását megelőzően már
az e rendelet vagy a 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet szerint otthonteremtési kamattámogatást vett igénybe.
19/G. § (1) A jegyző a 14. § (3) bekezdés j) pontja szerinti nyilatkozatban vállalt kötelezettség teljesülését a támogatási
szerződés megkötésétől vizsgálhatja, hatósági megkeresés vagy lakossági bejelentés esetén kötelezően vizsgálja. Ha
a jegyző a vizsgálat során megállapítja az életvitelszerű bentlakás hiányát, erről haladéktalanul tájékoztatja a járási
hivatalt.
(2) A hitelintézet egyéb tájékoztatást vagy adatot nem tartalmazó külön dokumentumban, írásban tájékoztatja
az igénylőt a 26. § (5) bekezdésében foglaltakról, valamint arról, hogy a családi otthonteremtési kedvezmény
nyújtásának – az e rendeletben meghatározott feltételeken kívül – nem feltétele a hitelintézet által nyújtott egyéb
szolgáltatás igénybevétele.
19/H. § (1) Külterületi lakás vonatkozásában nem vehető igénybe a családi otthonteremtési kedvezmény a lakóingatlan
korszerűsítése esetén azon fejlesztési tevékenységekre, amelyek a VP6-7.2.1.4-17 azonosító jelű „Tanyák háztartási
léptékű villamos energia és vízellátás, valamint szennyvízkezelési fejlesztései” megnevezésű felhívás, továbbá
valamely Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás igénybevételének feltételeiről szóló
miniszteri rendelet vagy pályázati felhívás szerinti támogatás keretében, vagy korábban ilyen támogatásból kerültek
megvalósításra, amennyiben az azokkal kapcsolatos, a támogatói okiratban vagy támogatási szerződésben foglalt
fenntartási, üzemeltetési kötelezettség még fennáll.
(2) Az igénylő a családi otthonteremtési kedvezmény igénylésekor büntetőjogi felelősség vállalásával teljes bizonyító
erejű magánokirattal nyilatkozik az (1) bekezdésben meghatározott támogatás igénybevételéről.”
4. §		
Az R. 2. § (4) bekezdésében az „az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
kormányrendelet” szövegrész helyébe az „az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról
szóló 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet)” szöveg lép.
5. §		
Az R. az 1. melléklet szerinti 2. melléklettel egészül ki.

2. Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló
46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet eltérő szöveggel történő hatálybalépése
6. §		
Az egyes otthonteremtési tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 46/2019. (III. 12.) Korm. rendelet
a)
1. §-ával megállapított az új lakások építéséhez, vásárlásához kapcsolódó lakáscélú támogatásról szóló
16/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdés 9. pont a) alpontjában a „tanyán” szövegrész a „tanyán vagy
birtokközpontban” szöveggel,
b)
10. §-ával megállapított a használt lakás vásárlásához, bővítéséhez igényelhető családi otthonteremtési
kedvezményről szóló 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelet 51/I. § (1) bekezdésében az „a 45. § (2) bekezdés
kivételével” szövegrész az „a 7/A. alcím és a 45. § (2) bekezdés kivételével” szöveggel
lép hatályba.

3. Záró rendelkezések
7. §		
Ez a rendelet 2019. július 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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1. melléklet a 109/2019. (V. 13.) Korm. rendelethez
„2. melléklet a 17/2016. (II. 10.) Korm. rendelethez
A

B

C

Megye

Település

Járás

1.

Bács-Kiskun megye

Ágasegyháza

Kecskeméti járás

2.

Bács-Kiskun megye

Akasztó

Kiskőrösi járás

3.

Bács-Kiskun megye

Apostag

Kunszentmiklósi járás

4.

Bács-Kiskun megye

Bácsbokod

Bácsalmási járás

5.

Bács-Kiskun megye

Bácsborsód

Bácsalmási járás

6.

Bács-Kiskun megye

Bácsszentgyörgy

Bajai járás

7.

Bács-Kiskun megye

Bácsszőlős

Bácsalmási járás

8.

Bács-Kiskun megye

Balotaszállás

Kiskunhalasi járás

9.

Bács-Kiskun megye

Bátmonostor

Bajai járás

10.

Bács-Kiskun megye

Bátya

Kalocsai járás

11.

Bács-Kiskun megye

Bócsa

Kiskőrösi járás

12.

Bács-Kiskun megye

Borota

Jánoshalmai járás

13.

Bács-Kiskun megye

Bugac

Kiskunfélegyházi járás

14.

Bács-Kiskun megye

Bugacpusztaháza

Kiskunfélegyházi járás

15.

Bács-Kiskun megye

Császártöltés

Kiskőrösi járás

16.

Bács-Kiskun megye

Csátalja

Bajai járás

17.

Bács-Kiskun megye

Csávoly

Bajai járás

18.

Bács-Kiskun megye

Csengőd

Kiskőrösi járás

19.

Bács-Kiskun megye

Csikéria

Bácsalmási járás

20.

Bács-Kiskun megye

Csólyospálos

Kiskunmajsai járás

21.

Bács-Kiskun megye

Dávod

Bajai járás

22.

Bács-Kiskun megye

Drágszél

Kalocsai járás

23.

Bács-Kiskun megye

Dunaegyháza

Kunszentmiklósi járás

24.

Bács-Kiskun megye

Dunafalva

Bajai járás

25.

Bács-Kiskun megye

Dunapataj

Kalocsai járás

26.

Bács-Kiskun megye

Dunaszentbenedek

Kalocsai járás

27.

Bács-Kiskun megye

Dunatetétlen

Kalocsai járás

28.

Bács-Kiskun megye

Dunavecse

Kunszentmiklósi járás

29.

Bács-Kiskun megye

Dusnok

Kalocsai járás

30.

Bács-Kiskun megye

Érsekcsanád

Bajai járás

31.

Bács-Kiskun megye

Érsekhalma

Bajai járás

32.

Bács-Kiskun megye

Fajsz

Kalocsai járás

33.

Bács-Kiskun megye

Felsőlajos

Kecskeméti járás

34.

Bács-Kiskun megye

Felsőszentiván

Bajai járás

35.

Bács-Kiskun megye

Foktő

Kalocsai járás

36.

Bács-Kiskun megye

Fülöpháza

Kecskeméti járás

37.

Bács-Kiskun megye

Fülöpjakab

Kecskeméti járás

38.

Bács-Kiskun megye

Fülöpszállás

Kiskőrösi járás

39.

Bács-Kiskun megye

Gara

Bajai járás

40.

Bács-Kiskun megye

Gátér

Kiskunfélegyházi járás

41.

Bács-Kiskun megye

Géderlak

Kalocsai járás
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42.

Bács-Kiskun megye

Hajós

Kalocsai járás

43.

Bács-Kiskun megye

Harkakötöny

Kiskunhalasi járás

44.

Bács-Kiskun megye

Harta

Kalocsai járás

45.

Bács-Kiskun megye

Hercegszántó

Bajai járás

46.

Bács-Kiskun megye

Homokmégy

Kalocsai járás

47.

Bács-Kiskun megye

Imrehegy

Kiskőrösi járás

48.

Bács-Kiskun megye

Jakabszállás

Kecskeméti járás

49.

Bács-Kiskun megye

Jászszentlászló

Kiskunmajsai járás

50.

Bács-Kiskun megye

Kaskantyú

Kiskőrösi járás

51.

Bács-Kiskun megye

Katymár

Bácsalmási járás

52.

Bács-Kiskun megye

Kelebia

Kiskunhalasi járás

53.

Bács-Kiskun megye

Kéleshalom

Jánoshalmai járás

54.

Bács-Kiskun megye

Kisszállás

Kiskunhalasi járás

55.

Bács-Kiskun megye

Kömpöc

Kiskunmajsai járás

56.

Bács-Kiskun megye

Kunadacs

Kunszentmiklósi járás

57.

Bács-Kiskun megye

Kunbaja

Bácsalmási járás

58.

Bács-Kiskun megye

Kunbaracs

Kecskeméti járás

59.

Bács-Kiskun megye

Kunfehértó

Kiskunhalasi járás

60.

Bács-Kiskun megye

Kunszállás

Kecskeméti járás

61.

Bács-Kiskun megye

Ladánybene

Kecskeméti járás

62.

Bács-Kiskun megye

Madaras

Bácsalmási járás

63.

Bács-Kiskun megye

Mátételke

Bácsalmási járás

64.

Bács-Kiskun megye

Mélykút

Jánoshalmai járás

65.

Bács-Kiskun megye

Miske

Kalocsai járás

66.

Bács-Kiskun megye

Móricgát

Kiskunmajsai járás

67.

Bács-Kiskun megye

Nagybaracska

Bajai járás

68.

Bács-Kiskun megye

Nemesnádudvar

Bajai járás

69.

Bács-Kiskun megye

Nyárlőrinc

Kecskeméti járás

70.

Bács-Kiskun megye

Ordas

Kalocsai járás

71.

Bács-Kiskun megye

Orgovány

Kecskeméti járás

72.

Bács-Kiskun megye

Öregcsertő

Kalocsai járás

73.

Bács-Kiskun megye

Páhi

Kiskőrösi járás

74.

Bács-Kiskun megye

Pálmonostora

Kiskunfélegyházi járás

75.

Bács-Kiskun megye

Petőfiszállás

Kiskunfélegyházi járás

76.

Bács-Kiskun megye

Pirtó

Kiskunhalasi járás

77.

Bács-Kiskun megye

Rém

Jánoshalmai járás

78.

Bács-Kiskun megye

Soltszentimre

Kiskőrösi járás

79.

Bács-Kiskun megye

Sükösd

Bajai járás

80.

Bács-Kiskun megye

Szakmár

Kalocsai járás

81.

Bács-Kiskun megye

Szalkszentmárton

Kunszentmiklósi járás

82.

Bács-Kiskun megye

Szank

Kiskunmajsai járás

83.

Bács-Kiskun megye

Szentkirály

Tiszakécskei járás

84.

Bács-Kiskun megye

Szeremle

Bajai járás

85.

Bács-Kiskun megye

Tabdi

Kiskőrösi járás

86.

Bács-Kiskun megye

Tass

Kunszentmiklósi járás
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87.

Bács-Kiskun megye

Tataháza

Bácsalmási járás

88.

Bács-Kiskun megye

Tázlár

Kiskőrösi járás

89.

Bács-Kiskun megye

Tiszaalpár

Tiszakécskei járás

90.

Bács-Kiskun megye

Tompa

Kiskunhalasi járás

91.

Bács-Kiskun megye

Újtelek

Kalocsai járás

92.

Bács-Kiskun megye

Uszód

Kalocsai járás

93.

Bács-Kiskun megye

Városföld

Kecskeméti járás

94.

Bács-Kiskun megye

Vaskút

Bajai járás

95.

Bács-Kiskun megye

Zsana

Kiskunhalasi járás

96.

Baranya megye

Adorjás

Sellyei járás

97.

Baranya megye

Ág

Hegyháti járás

98.

Baranya megye

Almamellék

Szigetvári járás

99.

Baranya megye

Almáskeresztúr

Szigetvári járás

100.

Baranya megye

Alsómocsolád

Hegyháti járás

101.

Baranya megye

Apátvarasd

Pécsváradi járás

102.

Baranya megye

Aranyosgadány

Pécsi járás

103.

Baranya megye

Áta

Pécsi járás

104.

Baranya megye

Babarc

Bólyi járás

105.

Baranya megye

Babarcszőlős

Siklósi járás

106.

Baranya megye

Bakóca

Hegyháti járás

107.

Baranya megye

Bakonya

Pécsi járás

108.

Baranya megye

Baksa

Sellyei járás

109.

Baranya megye

Bánfa

Szigetvári járás

110.

Baranya megye

Bár

Mohácsi járás

111.

Baranya megye

Baranyahídvég

Sellyei járás

112.

Baranya megye

Baranyajenő

Hegyháti járás

113.

Baranya megye

Baranyaszentgyörgy

Hegyháti járás

114.

Baranya megye

Basal

Szigetvári járás

115.

Baranya megye

Belvárdgyula

Bólyi járás

116.

Baranya megye

Beremend

Siklósi járás

117.

Baranya megye

Berkesd

Pécsi járás

118.

Baranya megye

Besence

Sellyei járás

119.

Baranya megye

Bezedek

Mohácsi járás

120.

Baranya megye

Bikal

Komlói járás

121.

Baranya megye

Bisse

Siklósi járás

122.

Baranya megye

Boda

Szentlőrinci járás

123.

Baranya megye

Bodolyabér

Komlói járás

124.

Baranya megye

Bogádmindszent

Sellyei járás

125.

Baranya megye

Bogdása

Sellyei járás

126.

Baranya megye

Boldogasszonyfa

Szigetvári járás

127.

Baranya megye

Borjád

Bólyi járás

128.

Baranya megye

Botykapeterd

Szigetvári járás

129.

Baranya megye

Bükkösd

Szentlőrinci járás

130.

Baranya megye

Bürüs

Szigetvári járás

131.

Baranya megye

Cún

Siklósi járás
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132.

Baranya megye

Csányoszró

Sellyei járás

133.

Baranya megye

Csarnóta

Siklósi járás

134.

Baranya megye

Csebény

Szigetvári járás

135.

Baranya megye

Csertő

Szigetvári járás

136.

Baranya megye

Csonkamindszent

Szentlőrinci járás

137.

Baranya megye

Dencsháza

Szigetvári járás

138.

Baranya megye

Dinnyeberki

Szentlőrinci járás

139.

Baranya megye

Diósviszló

Siklósi járás

140.

Baranya megye

Drávacsehi

Siklósi járás

141.

Baranya megye

Drávacsepely

Siklósi járás

142.

Baranya megye

Drávafok

Sellyei járás

143.

Baranya megye

Drávaiványi

Sellyei járás

144.

Baranya megye

Drávakeresztúr

Sellyei járás

145.

Baranya megye

Drávapalkonya

Siklósi járás

146.

Baranya megye

Drávapiski

Siklósi járás

147.

Baranya megye

Drávaszabolcs

Siklósi járás

148.

Baranya megye

Drávaszerdahely

Siklósi járás

149.

Baranya megye

Drávasztára

Sellyei járás

150.

Baranya megye

Dunaszekcső

Mohácsi járás

151.

Baranya megye

Egerág

Pécsi járás

152.

Baranya megye

Egyházasharaszti

Siklósi járás

153.

Baranya megye

Egyházaskozár

Komlói járás

154.

Baranya megye

Ellend

Pécsi járás

155.

Baranya megye

Endrőc

Szigetvári járás

156.

Baranya megye

Erdősmárok

Mohácsi járás

157.

Baranya megye

Erdősmecske

Pécsváradi járás

158.

Baranya megye

Erzsébet

Pécsváradi járás

159.

Baranya megye

Fazekasboda

Pécsváradi járás

160.

Baranya megye

Feked

Mohácsi járás

161.

Baranya megye

Felsőegerszeg

Hegyháti járás

162.

Baranya megye

Felsőszentmárton

Sellyei járás

163.

Baranya megye

Garé

Siklósi járás

164.

Baranya megye

Gerde

Szentlőrinci járás

165.

Baranya megye

Gerényes

Hegyháti járás

166.

Baranya megye

Geresdlak

Pécsváradi járás

167.

Baranya megye

Gilvánfa

Sellyei járás

168.

Baranya megye

Gordisa

Siklósi járás

169.

Baranya megye

Gödre

Hegyháti járás

170.

Baranya megye

Görcsöny

Pécsi járás

171.

Baranya megye

Görcsönydoboka

Mohácsi járás

172.

Baranya megye

Gyöngyfa

Szentlőrinci járás

173.

Baranya megye

Gyöngyösmellék

Szigetvári járás

174.

Baranya megye

Hásságy

Bólyi járás

175.

Baranya megye

Hegyhátmaróc

Komlói járás

176.

Baranya megye

Hegyszentmárton

Sellyei járás
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177.

Baranya megye

Helesfa

Szentlőrinci járás

178.

Baranya megye

Hetvehely

Szentlőrinci járás

179.

Baranya megye

Hidas

Pécsváradi járás

180.

Baranya megye

Himesháza

Mohácsi járás

181.

Baranya megye

Hirics

Sellyei járás

182.

Baranya megye

Hobol

Szigetvári járás

183.

Baranya megye

Homorúd

Mohácsi járás

184.

Baranya megye

Horváthertelend

Szigetvári járás

185.

Baranya megye

Hosszúhetény

Pécsi járás

186.

Baranya megye

Husztót

Pécsi járás

187.

Baranya megye

Ibafa

Szigetvári járás

188.

Baranya megye

Illocska

Siklósi járás

189.

Baranya megye

Ipacsfa

Siklósi járás

190.

Baranya megye

Ivánbattyán

Siklósi járás

191.

Baranya megye

Ivándárda

Mohácsi járás

192.

Baranya megye

Kacsóta

Szentlőrinci járás

193.

Baranya megye

Kákics

Sellyei járás

194.

Baranya megye

Kárász

Komlói járás

195.

Baranya megye

Kásád

Siklósi járás

196.

Baranya megye

Katádfa

Szigetvári járás

197.

Baranya megye

Kátoly

Pécsváradi járás

198.

Baranya megye

Kékesd

Pécsváradi járás

199.

Baranya megye

Kémes

Siklósi járás

200.

Baranya megye

Kemse

Sellyei járás

201.

Baranya megye

Kétújfalu

Szigetvári járás

202.

Baranya megye

Királyegyháza

Szentlőrinci járás

203.

Baranya megye

Kisasszonyfa

Sellyei járás

204.

Baranya megye

Kisbeszterce

Hegyháti járás

205.

Baranya megye

Kisbudmér

Bólyi járás

206.

Baranya megye

Kisdér

Siklósi járás

207.

Baranya megye

Kisdobsza

Szigetvári járás

208.

Baranya megye

Kishajmás

Hegyháti járás

209.

Baranya megye

Kisharsány

Siklósi járás

210.

Baranya megye

Kisherend

Pécsi járás

211.

Baranya megye

Kisjakabfalva

Siklósi járás

212.

Baranya megye

Kiskassa

Siklósi járás

213.

Baranya megye

Kislippó

Siklósi járás

214.

Baranya megye

Kisnyárád

Mohácsi járás

215.

Baranya megye

Kistamási

Szigetvári járás

216.

Baranya megye

Kistapolca

Siklósi járás

217.

Baranya megye

Kistótfalu

Siklósi járás

218.

Baranya megye

Kisvaszar

Hegyháti járás

219.

Baranya megye

Kisszentmárton

Sellyei járás

220.

Baranya megye

Kórós

Sellyei járás

221.

Baranya megye

Kovácshida

Siklósi járás
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222.

Baranya megye

Köblény

Komlói járás

223.

Baranya megye

Kölked

Mohácsi járás

224.

Baranya megye

Kővágószőlős

Pécsi járás

225.

Baranya megye

Lánycsók

Mohácsi járás

226.

Baranya megye

Lapáncsa

Siklósi járás

227.

Baranya megye

Liget

Komlói járás

228.

Baranya megye

Lippó

Mohácsi járás

229.

Baranya megye

Liptód

Bólyi járás

230.

Baranya megye

Lothárd

Pécsi járás

231.

Baranya megye

Lovászhetény

Pécsváradi járás

232.

Baranya megye

Lúzsok

Sellyei járás

233.

Baranya megye

Mágocs

Hegyháti járás

234.

Baranya megye

Magyarbóly

Siklósi járás

235.

Baranya megye

Magyaregregy

Komlói járás

236.

Baranya megye

Magyarhertelend

Komlói járás

237.

Baranya megye

Magyarlukafa

Szigetvári járás

238.

Baranya megye

Magyarmecske

Sellyei járás

239.

Baranya megye

Magyarsarlós

Pécsi járás

240.

Baranya megye

Magyarszék

Komlói járás

241.

Baranya megye

Magyartelek

Sellyei járás

242.

Baranya megye

Majs

Mohácsi járás

243.

Baranya megye

Mánfa

Komlói járás

244.

Baranya megye

Maráza

Mohácsi járás

245.

Baranya megye

Márfa

Siklósi járás

246.

Baranya megye

Máriakéménd

Bólyi járás

247.

Baranya megye

Markóc

Sellyei járás

248.

Baranya megye

Marócsa

Sellyei járás

249.

Baranya megye

Márok

Siklósi járás

250.

Baranya megye

Martonfa

Pécsváradi járás

251.

Baranya megye

Matty

Siklósi járás

252.

Baranya megye

Máza

Komlói járás

253.

Baranya megye

Mecseknádasd

Pécsváradi járás

254.

Baranya megye

Mecsekpölöske

Komlói járás

255.

Baranya megye

Mekényes

Hegyháti járás

256.

Baranya megye

Merenye

Szigetvári járás

257.

Baranya megye

Meződ

Hegyháti járás

258.

Baranya megye

Mindszentgodisa

Hegyháti járás

259.

Baranya megye

Molvány

Szigetvári járás

260.

Baranya megye

Monyoród

Bólyi járás

261.

Baranya megye

Mozsgó

Szigetvári járás

262.

Baranya megye

Nagybudmér

Bólyi járás

263.

Baranya megye

Nagycsány

Sellyei járás

264.

Baranya megye

Nagydobsza

Szigetvári járás

265.

Baranya megye

Nagyhajmás

Hegyháti járás

266.

Baranya megye

Nagyharsány

Siklósi járás
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267.

Baranya megye

Nagynyárád

Mohácsi járás

268.

Baranya megye

Nagypall

Pécsváradi járás

269.

Baranya megye

Nagypeterd

Szigetvári járás

270.

Baranya megye

Nagytótfalu

Siklósi járás

271.

Baranya megye

Nagyváty

Szigetvári járás

272.

Baranya megye

Nemeske

Szigetvári járás

273.

Baranya megye

Nyugotszenterzsébet

Szigetvári járás

274.

Baranya megye

Óbánya

Pécsváradi járás

275.

Baranya megye

Ócsárd

Pécsi járás

276.

Baranya megye

Ófalu

Pécsváradi járás

277.

Baranya megye

Okorág

Sellyei járás

278.

Baranya megye

Okorvölgy

Szentlőrinci járás

279.

Baranya megye

Old

Siklósi járás

280.

Baranya megye

Oroszló

Komlói járás

281.

Baranya megye

Ózdfalu

Sellyei járás

282.

Baranya megye

Palé

Hegyháti járás

283.

Baranya megye

Palkonya

Siklósi járás

284.

Baranya megye

Palotabozsok

Mohácsi járás

285.

Baranya megye

Páprád

Sellyei járás

286.

Baranya megye

Patapoklosi

Szigetvári járás

287.

Baranya megye

Pécsbagota

Szentlőrinci járás

288.

Baranya megye

Pécsvárad

Pécsváradi járás

289.

Baranya megye

Pereked

Pécsi járás

290.

Baranya megye

Peterd

Siklósi járás

291.

Baranya megye

Pettend

Szigetvári járás

292.

Baranya megye

Piskó

Sellyei járás

293.

Baranya megye

Pócsa

Bólyi járás

294.

Baranya megye

Rádfalva

Siklósi járás

295.

Baranya megye

Regenye

Pécsi járás

296.

Baranya megye

Rózsafa

Szigetvári járás

297.

Baranya megye

Sámod

Sellyei járás

298.

Baranya megye

Sárok

Mohácsi járás

299.

Baranya megye

Sásd

Hegyháti járás

300.

Baranya megye

Sátorhely

Mohácsi járás

301.

Baranya megye

Sellye

Sellyei járás

302.

Baranya megye

Siklósbodony

Siklósi járás

303.

Baranya megye

Siklósnagyfalu

Siklósi járás

304.

Baranya megye

Somberek

Mohácsi járás

305.

Baranya megye

Somogyapáti

Szigetvári járás

306.

Baranya megye

Somogyhárságy

Szigetvári járás

307.

Baranya megye

Somogyhatvan

Szigetvári járás

308.

Baranya megye

Somogyviszló

Szigetvári járás

309.

Baranya megye

Sósvertike

Sellyei járás

310.

Baranya megye

Sumony

Szentlőrinci járás

311.

Baranya megye

Szabadszentkirály

Szentlőrinci járás
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312.

Baranya megye

Szágy

Hegyháti járás

313.

Baranya megye

Szalánta

Pécsi járás

314.

Baranya megye

Szalatnak

Komlói járás

315.

Baranya megye

Szaporca

Siklósi járás

316.

Baranya megye

Szárász

Komlói járás

317.

Baranya megye

Szászvár

Komlói járás

318.

Baranya megye

Szava

Siklósi járás

319.

Baranya megye

Szebény

Mohácsi járás

320.

Baranya megye

Szederkény

Bólyi járás

321.

Baranya megye

Székelyszabar

Mohácsi járás

322.

Baranya megye

Szellő

Pécsváradi járás

323.

Baranya megye

Szemely

Pécsi járás

324.

Baranya megye

Szentdénes

Szentlőrinci járás

325.

Baranya megye

Szentegát

Szigetvári járás

326.

Baranya megye

Szentkatalin

Szentlőrinci járás

327.

Baranya megye

Szentlászló

Szigetvári járás

328.

Baranya megye

Szilágy

Pécsi járás

329.

Baranya megye

Szilvás

Pécsi járás

330.

Baranya megye

Szőke

Pécsi járás

331.

Baranya megye

Szőkéd

Pécsi járás

332.

Baranya megye

Szörény

Szigetvári járás

333.

Baranya megye

Szulimán

Szigetvári járás

334.

Baranya megye

Szűr

Mohácsi járás

335.

Baranya megye

Tarrós

Hegyháti járás

336.

Baranya megye

Tékes

Hegyháti járás

337.

Baranya megye

Teklafalu

Szigetvári járás

338.

Baranya megye

Tengeri

Sellyei járás

339.

Baranya megye

Tésenfa

Siklósi járás

340.

Baranya megye

Téseny

Sellyei járás

341.

Baranya megye

Tófű

Komlói járás

342.

Baranya megye

Tormás

Hegyháti járás

343.

Baranya megye

Tótszentgyörgy

Szigetvári járás

344.

Baranya megye

Töttös

Bólyi járás

345.

Baranya megye

Túrony

Siklósi járás

346.

Baranya megye

Udvar

Mohácsi járás

347.

Baranya megye

Újpetre

Siklósi járás

348.

Baranya megye

Vajszló

Sellyei járás

349.

Baranya megye

Várad

Szigetvári járás

350.

Baranya megye

Varga

Hegyháti járás

351.

Baranya megye

Vásárosbéc

Szigetvári járás

352.

Baranya megye

Vásárosdombó

Hegyháti járás

353.

Baranya megye

Vázsnok

Hegyháti járás

354.

Baranya megye

Vejti

Sellyei járás

355.

Baranya megye

Vékény

Komlói járás

356.

Baranya megye

Velény

Szentlőrinci járás
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357.

Baranya megye

Véménd

Mohácsi járás

358.

Baranya megye

Versend

Bólyi járás

359.

Baranya megye

Villány

Siklósi járás

360.

Baranya megye

Villánykövesd

Siklósi járás

361.

Baranya megye

Vokány

Siklósi járás

362.

Baranya megye

Zádor

Szigetvári járás

363.

Baranya megye

Zaláta

Sellyei járás

364.

Baranya megye

Zengővárkony

Pécsváradi járás

365.

Békés megye

Almáskamarás

Mezőkovácsházai járás

366.

Békés megye

Békéssámson

Orosházi járás

367.

Békés megye

Békésszentandrás

Szarvasi járás

368.

Békés megye

Bélmegyer

Békési járás

369.

Békés megye

Biharugra

Sarkadi járás

370.

Békés megye

Bucsa

Szeghalmi járás

371.

Békés megye

Csabacsűd

Szarvasi járás

372.

Békés megye

Csabaszabadi

Békéscsabai járás

373.

Békés megye

Csanádapáca

Orosházi járás

374.

Békés megye

Csárdaszállás

Gyomaendrődi járás

375.

Békés megye

Csorvás

Békéscsabai járás

376.

Békés megye

Doboz

Békéscsabai járás

377.

Békés megye

Dombegyház

Mezőkovácsházai járás

378.

Békés megye

Dombiratos

Mezőkovácsházai járás

379.

Békés megye

Ecsegfalva

Gyomaendrődi járás

380.

Békés megye

Elek

Gyulai járás

381.

Békés megye

Gádoros

Orosházi járás

382.

Békés megye

Gerendás

Békéscsabai járás

383.

Békés megye

Geszt

Sarkadi járás

384.

Békés megye

Hunya

Gyomaendrődi járás

385.

Békés megye

Kamut

Békési járás

386.

Békés megye

Kardos

Szarvasi járás

387.

Békés megye

Kardoskút

Orosházi járás

388.

Békés megye

Kaszaper

Mezőkovácsházai járás

389.

Békés megye

Kertészsziget

Szeghalmi járás

390.

Békés megye

Kétegyháza

Gyulai járás

391.

Békés megye

Kétsoprony

Békéscsabai járás

392.

Békés megye

Kevermes

Mezőkovácsházai járás

393.

Békés megye

Kisdombegyház

Mezőkovácsházai járás

394.

Békés megye

Kondoros

Szarvasi járás

395.

Békés megye

Körösladány

Szeghalmi járás

396.

Békés megye

Körösnagyharsány

Sarkadi járás

397.

Békés megye

Köröstarcsa

Békési járás

398.

Békés megye

Körösújfalu

Szeghalmi járás

399.

Békés megye

Kötegyán

Sarkadi járás

400.

Békés megye

Kunágota

Mezőkovácsházai járás

401.

Békés megye

Lőkösháza

Gyulai járás
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402.

Békés megye

Magyarbánhegyes

Mezőkovácsházai járás

403.

Békés megye

Magyardombegyház

Mezőkovácsházai járás

404.

Békés megye

Medgyesbodzás

Mezőkovácsházai járás

405.

Békés megye

Medgyesegyháza

Mezőkovácsházai járás

406.

Békés megye

Méhkerék

Sarkadi járás

407.

Békés megye

Mezőgyán

Sarkadi járás

408.

Békés megye

Murony

Békési járás

409.

Békés megye

Nagybánhegyes

Mezőkovácsházai járás

410.

Békés megye

Nagykamarás

Mezőkovácsházai járás

411.

Békés megye

Nagyszénás

Orosházi járás

412.

Békés megye

Okány

Sarkadi járás

413.

Békés megye

Örménykút

Szarvasi járás

414.

Békés megye

Pusztaföldvár

Orosházi járás

415.

Békés megye

Pusztaottlaka

Mezőkovácsházai járás

416.

Békés megye

Sarkadkeresztúr

Sarkadi járás

417.

Békés megye

Szabadkígyós

Békéscsabai járás

418.

Békés megye

Tarhos

Békési járás

419.

Békés megye

Telekgerendás

Békéscsabai járás

420.

Békés megye

Újkígyós

Békéscsabai járás

421.

Békés megye

Újszalonta

Sarkadi járás

422.

Békés megye

Végegyháza

Mezőkovácsházai járás

423.

Békés megye

Zsadány

Sarkadi járás

424.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújalpár

Gönci járás

425.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújkér

Gönci járás

426.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújlak

Szikszói járás

427.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújszántó

Gönci járás

428.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújszolnok

Szikszói járás

429.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abaújvár

Gönci járás

430.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Abod

Edelényi járás

431.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Aggtelek

Putnoki járás

432.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alacska

Kazincbarcikai járás

433.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsóberecki

Sátoraljaújhelyi járás

434.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsódobsza

Szerencsi járás

435.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsógagy

Encsi járás

436.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsóregmec

Sátoraljaújhelyi járás

437.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsószuha

Putnoki járás

438.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsótelekes

Kazincbarcikai járás

439.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Alsóvadász

Szikszói járás

440.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Arka

Gönci járás

441.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Arló

Ózdi járás

442.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Arnót

Miskolci járás

443.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ároktő

Mezőcsáti járás

444.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Aszaló

Szikszói járás

445.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Baktakék

Encsi járás

446.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Balajt

Edelényi járás
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447.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bánhorváti

Kazincbarcikai járás

448.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bánréve

Putnoki járás

449.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Baskó

Gönci járás

450.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Becskeháza

Edelényi járás

451.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bekecs

Szerencsi járás

452.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Beret

Encsi járás

453.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodroghalom

Cigándi járás

454.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogkeresztúr

Tokaji járás

455.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogkisfalud

Tokaji járás

456.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bodrogolaszi

Sárospataki járás

457.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bódvalenke

Edelényi járás

458.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bódvarákó

Edelényi járás

459.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bódvaszilas

Edelényi járás

460.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bogács

Mezőkövesdi járás

461.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Boldogkőújfalu

Gönci járás

462.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Boldogkőváralja

Gönci járás

463.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Boldva

Edelényi járás

464.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodbóta

Ózdi járás

465.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodgeszt

Mezőkövesdi járás

466.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodivánka

Mezőkövesdi járás

467.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodnádasd

Ózdi járás

468.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodszentgyörgy

Ózdi járás

469.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Borsodszirák

Edelényi járás

470.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bózsva

Sátoraljaújhelyi járás

471.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bőcs

Miskolci járás

472.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkábrány

Mezőkövesdi járás

473.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkmogyorósd

Ózdi járás

474.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkszentkereszt

Miskolci járás

475.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Bükkzsérc

Mezőkövesdi járás

476.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Büttös

Encsi járás

477.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cigánd

Cigándi járás

478.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csenyéte

Encsi járás

479.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cserépfalu

Mezőkövesdi járás

480.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Cserépváralja

Mezőkövesdi járás

481.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csernely

Ózdi járás

482.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csincse

Mezőkövesdi járás

483.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csobád

Encsi járás

484.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csobaj

Tokaji járás

485.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Csokvaomány

Ózdi járás

486.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Damak

Edelényi járás

487.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Dámóc

Cigándi járás

488.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Debréte

Edelényi járás

489.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Dédestapolcsány

Kazincbarcikai járás

490.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Detek

Encsi járás

491.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Domaháza

Ózdi járás
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492.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Dövény

Putnoki járás

493.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Dubicsány

Putnoki járás

494.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Egerlövő

Mezőkövesdi járás

495.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Égerszög

Edelényi járás

496.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Emőd

Miskolci járás

497.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Erdőbénye

Tokaji járás

498.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Erdőhorváti

Sárospataki járás

499.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fáj

Encsi járás

500.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fancsal

Encsi járás

501.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Farkaslyuk

Ózdi járás

502.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőberecki

Sátoraljaújhelyi járás

503.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsődobsza

Gönci járás

504.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőgagy

Encsi járás

505.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőkelecsény

Putnoki járás

506.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőnyárád

Putnoki járás

507.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsőtelekes

Kazincbarcikai járás

508.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Felsővadász

Szikszói járás

509.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fony

Gönci járás

510.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Forró

Encsi járás

511.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Fulókércs

Encsi járás

512.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzér

Sátoraljaújhelyi járás

513.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzérkajata

Sátoraljaújhelyi járás

514.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzérkomlós

Sátoraljaújhelyi járás

515.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Füzérradvány

Sátoraljaújhelyi járás

516.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gadna

Szikszói járás

517.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gagyapáti

Encsi járás

518.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gagybátor

Szikszói járás

519.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gagyvendégi

Szikszói járás

520.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Galvács

Edelényi járás

521.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Garadna

Encsi járás

522.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gelej

Mezőcsáti járás

523.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gesztely

Miskolci járás

524.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gibárt

Gönci járás

525.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Golop

Szerencsi járás

526.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gömörszőlős

Putnoki járás

527.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Gönc

Gönci járás

528.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Göncruszka

Gönci járás

529.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Györgytarló

Sárospataki járás

530.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Halmaj

Szikszói járás

531.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hangács

Edelényi járás

532.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hangony

Ózdi járás

533.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Háromhuta

Sárospataki járás

534.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Harsány

Miskolci járás

535.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hegymeg

Edelényi járás

536.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejce

Gönci járás
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537.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőbába

Tiszaújvárosi járás

538.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőkeresztúr

Tiszaújvárosi járás

539.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőkürt

Tiszaújvárosi járás

540.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hejőpapi

Mezőcsáti járás

541.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hercegkút

Sárospataki járás

542.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádbűd

Gönci járás

543.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádcéce

Gönci járás

544.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádkércs

Szikszói járás

545.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádnémeti

Miskolci járás

546.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádpetri

Encsi járás

547.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádszentandrás

Encsi járás

548.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádszurdok

Gönci járás

549.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hernádvécse

Encsi járás

550.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hét

Putnoki járás

551.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hidasnémeti

Gönci járás

552.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hidvégardó

Edelényi járás

553.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Hollóháza

Sátoraljaújhelyi járás

554.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Homrogd

Szikszói járás

555.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Igrici

Mezőcsáti járás

556.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Imola

Putnoki járás

557.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ináncs

Encsi járás

558.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Irota

Edelényi járás

559.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Izsófalva

Kazincbarcikai járás

560.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Jákfalva

Putnoki járás

561.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Járdánháza

Ózdi járás

562.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Jósvafő

Putnoki járás

563.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kács

Mezőkövesdi járás

564.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kánó

Putnoki járás

565.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kány

Encsi járás

566.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Karcsa

Cigándi járás

567.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Karos

Cigándi járás

568.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kázsmárk

Szikszói járás

569.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kéked

Gönci járás

570.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kelemér

Putnoki járás

571.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kenézlő

Sárospataki járás

572.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Keresztéte

Encsi járás

573.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kesznyéten

Tiszaújvárosi járás

574.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Királd

Putnoki járás

575.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kiscsécs

Tiszaújvárosi járás

576.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kishuta

Sátoraljaújhelyi járás

577.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kiskinizs

Szikszói járás

578.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kisrozvágy

Cigándi járás

579.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kissikátor

Ózdi járás

580.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Komjáti

Edelényi járás

581.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Komlóska

Sárospataki járás
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582.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kondó

Miskolci járás

583.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Korlát

Gönci járás

584.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kovácsvágás

Sátoraljaújhelyi járás

585.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Krasznokvajda

Encsi járás

586.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kupa

Szikszói járás

587.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Kurityán

Kazincbarcikai járás

588.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Lácacséke

Cigándi járás

589.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ládbesenyő

Edelényi járás

590.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Lak

Edelényi járás

591.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Legyesbénye

Szerencsi járás

592.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Léh

Szikszói járás

593.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Lénárddaróc

Ózdi járás

594.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Litka

Encsi járás

595.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mád

Szerencsi járás

596.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Makkoshotyka

Sárospataki járás

597.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mályi

Miskolci járás

598.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mályinka

Kazincbarcikai járás

599.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Martonyi

Edelényi járás

600.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Megyaszó

Szerencsi járás

601.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Méra

Encsi járás

602.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Meszes

Edelényi járás

603.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőkeresztes

Mezőkövesdi járás

604.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőnagymihály

Mezőkövesdi járás

605.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőnyárád

Mezőkövesdi járás

606.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mezőzombor

Szerencsi járás

607.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mikóháza

Sátoraljaújhelyi járás

608.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Mogyoróska

Gönci járás

609.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Monaj

Szikszói járás

610.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Monok

Szerencsi járás

611.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Múcsony

Kazincbarcikai járás

612.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Muhi

Tiszaújvárosi járás

613.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagybarca

Kazincbarcikai járás

614.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagycsécs

Tiszaújvárosi járás

615.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagyhuta

Sátoraljaújhelyi járás

616.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagykinizs

Szikszói járás

617.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nagyrozvágy

Cigándi járás

618.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Négyes

Mezőkövesdi járás

619.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nekézseny

Ózdi járás

620.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nemesbikk

Tiszaújvárosi járás

621.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Novajidrány

Encsi járás

622.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyékládháza

Miskolci járás

623.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyésta

Szikszói járás

624.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyíri

Sátoraljaújhelyi járás

625.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Nyomár

Edelényi járás

626.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Olaszliszka

Sárospataki járás
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627.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Onga

Miskolci járás

628.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ónod

Miskolci járás

629.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ormosbánya

Kazincbarcikai járás

630.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Oszlár

Tiszaújvárosi járás

631.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pácin

Cigándi járás

632.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pálháza

Sátoraljaújhelyi járás

633.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pamlény

Szikszói járás

634.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pányok

Gönci járás

635.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Parasznya

Miskolci járás

636.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pere

Gönci járás

637.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Perecse

Encsi járás

638.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Perkupa

Edelényi járás

639.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Prügy

Szerencsi járás

640.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pusztafalu

Sátoraljaújhelyi járás

641.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Pusztaradvány

Encsi járás

642.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Radostyán

Miskolci járás

643.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ragály

Putnoki járás

644.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rakaca

Edelényi járás

645.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rakacaszend

Edelényi járás

646.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rásonysápberencs

Szikszói járás

647.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rátka

Szerencsi járás

648.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Regéc

Gönci járás

649.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Répáshuta

Miskolci járás

650.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Révleányvár

Cigándi járás

651.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ricse

Cigándi járás

652.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rudabánya

Kazincbarcikai járás

653.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Rudolftelep

Kazincbarcikai járás

654.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóbábony

Miskolci járás

655.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóecseg

Miskolci járás

656.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajógalgóc

Kazincbarcikai járás

657.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóhídvég

Miskolci járás

658.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóivánka

Kazincbarcikai járás

659.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajókápolna

Miskolci járás

660.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajókaza

Kazincbarcikai járás

661.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajókeresztúr

Miskolci járás

662.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajólád

Miskolci járás

663.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajólászlófalva

Miskolci járás

664.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajómercse

Putnoki járás

665.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajónémeti

Putnoki járás

666.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajópálfala

Miskolci járás

667.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajópetri

Miskolci járás

668.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajópüspöki

Putnoki járás

669.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajósenye

Miskolci járás

670.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajószöged

Tiszaújvárosi járás

671.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóvámos

Miskolci járás
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672.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sajóvelezd

Putnoki járás

673.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sály

Mezőkövesdi járás

674.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sárazsadány

Sárospataki járás

675.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sáta

Ózdi járás

676.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Selyeb

Szikszói járás

677.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Semjén

Cigándi járás

678.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Serényfalva

Putnoki járás

679.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sima

Gönci járás

680.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Sóstófalva

Miskolci járás

681.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szakácsi

Edelényi járás

682.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szakáld

Tiszaújvárosi járás

683.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szalaszend

Encsi járás

684.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szalonna

Edelényi járás

685.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szászfa

Szikszói járás

686.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szegi

Tokaji járás

687.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szegilong

Tokaji járás

688.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szemere

Encsi járás

689.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szendrő

Edelényi járás

690.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szendrőlád

Edelényi járás

691.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szentistván

Mezőkövesdi járás

692.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szentistvánbaksa

Szikszói járás

693.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szin

Edelényi járás

694.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szinpetri

Edelényi járás

695.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szirmabesenyő

Miskolci járás

696.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szomolya

Mezőkövesdi járás

697.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szögliget

Edelényi járás

698.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szőlősardó

Edelényi járás

699.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szuhafő

Putnoki járás

700.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szuhakálló

Kazincbarcikai járás

701.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Szuhogy

Edelényi járás

702.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktabáj

Tokaji járás

703.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktaharkány

Szerencsi járás

704.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktakenéz

Szerencsi járás

705.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Taktaszada

Szerencsi járás

706.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tállya

Szerencsi járás

707.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tarcal

Tokaji járás

708.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tard

Mezőkövesdi járás

709.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tardona

Kazincbarcikai járás

710.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Telkibánya

Gönci járás

711.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Teresztenye

Edelényi járás

712.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tibolddaróc

Mezőkövesdi járás

713.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszabábolna

Mezőkövesdi járás

714.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszacsermely

Cigándi járás

715.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszadorogma

Mezőcsáti járás

716.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszakarád

Cigándi járás
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717.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszakeszi

Mezőcsáti járás

718.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszaladány

Tokaji járás

719.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszalúc

Szerencsi járás

720.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszapalkonya

Tiszaújvárosi járás

721.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszatardos

Tokaji járás

722.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszatarján

Mezőcsáti járás

723.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tiszavalk

Mezőkövesdi járás

724.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tokaj

Tokaji járás

725.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tolcsva

Sárospataki járás

726.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tomor

Edelényi járás

727.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornabarakony

Edelényi járás

728.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornakápolna

Edelényi járás

729.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornanádaska

Edelényi járás

730.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornaszentandrás

Edelényi járás

731.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornaszentjakab

Edelényi járás

732.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Tornyosnémeti

Gönci járás

733.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Trizs

Putnoki járás

734.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Újcsanálos

Miskolci járás

735.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Uppony

Ózdi járás

736.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vágáshuta

Sátoraljaújhelyi járás

737.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vajdácska

Sárospataki járás

738.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vámosújfalu

Sárospataki járás

739.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Varbó

Miskolci járás

740.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Varbóc

Edelényi járás

741.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vatta

Mezőkövesdi járás

742.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vilmány

Gönci járás

743.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vilyvitány

Sátoraljaújhelyi járás

744.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Viss

Sárospataki járás

745.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Viszló

Edelényi járás

746.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Vizsoly

Gönci járás

747.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zádorfalva

Putnoki járás

748.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zalkod

Sárospataki járás

749.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zemplénagárd

Cigándi járás

750.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Ziliz

Edelényi járás

751.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zubogy

Putnoki járás

752.

Borsod-Abaúj-Zemplén megye

Zsujta

Gönci járás

753.

Csongrád megye

Ambrózfalva

Makói járás

754.

Csongrád megye

Apátfalva

Makói járás

755.

Csongrád megye

Árpádhalom

Szentesi járás

756.

Csongrád megye

Ásotthalom

Mórahalmi járás

757.

Csongrád megye

Baks

Kisteleki járás

758.

Csongrád megye

Balástya

Kisteleki járás

759.

Csongrád megye

Csanádalberti

Makói járás

760.

Csongrád megye

Csanádpalota

Makói járás

761.

Csongrád megye

Csanytelek

Csongrádi járás
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762.

Csongrád megye

Csengele

Kisteleki járás

763.

Csongrád megye

Derekegyház

Szentesi járás

764.

Csongrád megye

Dóc

Szegedi járás

765.

Csongrád megye

Eperjes

Szentesi járás

766.

Csongrád megye

Fábiánsebestyén

Szentesi járás

767.

Csongrád megye

Felgyő

Csongrádi járás

768.

Csongrád megye

Ferencszállás

Szegedi járás

769.

Csongrád megye

Forráskút

Mórahalmi járás

770.

Csongrád megye

Földeák

Makói járás

771.

Csongrád megye

Királyhegyes

Makói járás

772.

Csongrád megye

Kiszombor

Makói járás

773.

Csongrád megye

Klárafalva

Szegedi járás

774.

Csongrád megye

Kövegy

Makói járás

775.

Csongrád megye

Kübekháza

Szegedi járás

776.

Csongrád megye

Magyarcsanád

Makói járás

777.

Csongrád megye

Maroslele

Makói járás

778.

Csongrád megye

Mártély

Hódmezővásárhelyi járás

779.

Csongrád megye

Nagyér

Makói járás

780.

Csongrád megye

Nagylak

Makói járás

781.

Csongrád megye

Nagymágocs

Szentesi járás

782.

Csongrád megye

Nagytőke

Szentesi járás

783.

Csongrád megye

Ópusztaszer

Kisteleki járás

784.

Csongrád megye

Öttömös

Mórahalmi járás

785.

Csongrád megye

Pitvaros

Makói járás

786.

Csongrád megye

Pusztamérges

Mórahalmi járás

787.

Csongrád megye

Pusztaszer

Kisteleki járás

788.

Csongrád megye

Röszke

Szegedi járás

789.

Csongrád megye

Ruzsa

Mórahalmi járás

790.

Csongrád megye

Szegvár

Szentesi járás

791.

Csongrád megye

Székkutas

Hódmezővásárhelyi járás

792.

Csongrád megye

Tiszasziget

Szegedi járás

793.

Csongrád megye

Tömörkény

Csongrádi járás

794.

Csongrád megye

Üllés

Mórahalmi járás

795.

Csongrád megye

Zákányszék

Mórahalmi járás

796.

Csongrád megye

Zsombó

Mórahalmi járás

797.

Fejér megye

Aba

Székesfehérvári járás

798.

Fejér megye

Adony

Dunaújvárosi járás

799.

Fejér megye

Alap

Sárbogárdi járás

800.

Fejér megye

Alcsútdoboz

Bicskei járás

801.

Fejér megye

Alsószentiván

Sárbogárdi járás

802.

Fejér megye

Bakonycsernye

Móri járás

803.

Fejér megye

Balinka

Móri járás

804.

Fejér megye

Baracs

Dunaújvárosi járás

805.

Fejér megye

Beloiannisz

Dunaújvárosi járás

806.

Fejér megye

Besnyő

Dunaújvárosi járás
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807.

Fejér megye

Bodajk

Móri járás

808.

Fejér megye

Cece

Sárbogárdi járás

809.

Fejér megye

Csákberény

Móri járás

810.

Fejér megye

Csősz

Székesfehérvári járás

811.

Fejér megye

Dég

Enyingi járás

812.

Fejér megye

Daruszentmiklós

Dunaújvárosi járás

813.

Fejér megye

Előszállás

Dunaújvárosi járás

814.

Fejér megye

Füle

Székesfehérvári járás

815.

Fejér megye

Hantos

Sárbogárdi járás

816.

Fejér megye

Igar

Sárbogárdi járás

817.

Fejér megye

Isztimér

Móri járás

818.

Fejér megye

Iváncsa

Dunaújvárosi járás

819.

Fejér megye

Jenő

Székesfehérvári járás

820.

Fejér megye

Káloz

Székesfehérvári járás

821.

Fejér megye

Kincsesbánya

Móri járás

822.

Fejér megye

Kisláng

Enyingi járás

823.

Fejér megye

Lajoskomárom

Enyingi járás

824.

Fejér megye

Lepsény

Enyingi járás

825.

Fejér megye

Lovasberény

Székesfehérvári járás

826.

Fejér megye

Mátyásdomb

Enyingi járás

827.

Fejér megye

Mezőfalva

Dunaújvárosi járás

828.

Fejér megye

Mezőkomárom

Enyingi járás

829.

Fejér megye

Mezőszentgyörgy

Enyingi járás

830.

Fejér megye

Mezőszilas

Sárbogárdi járás

831.

Fejér megye

Nádasdladány

Székesfehérvári járás

832.

Fejér megye

Nagykarácsony

Dunaújvárosi járás

833.

Fejér megye

Nagylók

Sárbogárdi járás

834.

Fejér megye

Nagyveleg

Móri járás

835.

Fejér megye

Óbarok

Bicskei járás

836.

Fejér megye

Perkáta

Dunaújvárosi járás

837.

Fejér megye

Pusztavám

Móri járás

838.

Fejér megye

Sáregres

Sárbogárdi járás

839.

Fejér megye

Sárkeresztúr

Sárbogárdi járás

840.

Fejér megye

Sárosd

Székesfehérvári járás

841.

Fejér megye

Sárszentágota

Sárbogárdi járás

842.

Fejér megye

Seregélyes

Székesfehérvári járás

843.

Fejér megye

Soponya

Székesfehérvári járás

844.

Fejér megye

Szabadbattyán

Székesfehérvári járás

845.

Fejér megye

Szabadegyháza

Gárdonyi járás

846.

Fejér megye

Szabadhídvég

Enyingi járás

847.

Fejér megye

Tabajd

Bicskei járás

848.

Fejér megye

Vajta

Sárbogárdi járás

849.

Fejér megye

Vereb

Gárdonyi járás

850.

Fejér megye

Vértesacsa

Bicskei járás

851.

Fejér megye

Vértesboglár

Bicskei járás
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852.

Fejér megye

Zámoly

Székesfehérvári járás

853.

Fejér megye

Zichyújfalu

Gárdonyi járás

854.

Győr-Moson-Sopron megye

Acsalag

Csornai járás

855.

Győr-Moson-Sopron megye

Árpás

Téti járás

856.

Győr-Moson-Sopron megye

Ásványráró

Mosonmagyaróvári járás

857.

Győr-Moson-Sopron megye

Babót

Kapuvári járás

858.

Győr-Moson-Sopron megye

Bágyogszovát

Csornai járás

859.

Győr-Moson-Sopron megye

Bakonygyirót

Pannonhalmi járás

860.

Győr-Moson-Sopron megye

Bakonypéterd

Pannonhalmi járás

861.

Győr-Moson-Sopron megye

Bakonyszentlászló

Pannonhalmi járás

862.

Győr-Moson-Sopron megye

Beled

Kapuvári járás

863.

Győr-Moson-Sopron megye

Bezenye

Mosonmagyaróvári járás

864.

Győr-Moson-Sopron megye

Bodonhely

Csornai járás

865.

Győr-Moson-Sopron megye

Bogyoszló

Csornai járás

866.

Győr-Moson-Sopron megye

Bőny

Győri járás

867.

Győr-Moson-Sopron megye

Bősárkány

Csornai járás

868.

Győr-Moson-Sopron megye

Cakóháza

Csornai járás

869.

Győr-Moson-Sopron megye

Cirák

Kapuvári járás

870.

Győr-Moson-Sopron megye

Csáfordjánosfa

Soproni járás

871.

Győr-Moson-Sopron megye

Csér

Soproni járás

872.

Győr-Moson-Sopron megye

Csikvánd

Téti járás

873.

Győr-Moson-Sopron megye

Darnózseli

Mosonmagyaróvári járás

874.

Győr-Moson-Sopron megye

Dénesfa

Kapuvári járás

875.

Győr-Moson-Sopron megye

Edve

Kapuvári járás

876.

Győr-Moson-Sopron megye

Egyed

Csornai járás

877.

Győr-Moson-Sopron megye

Egyházasfalu

Soproni járás

878.

Győr-Moson-Sopron megye

Enese

Győri járás

879.

Győr-Moson-Sopron megye

Farád

Csornai járás

880.

Győr-Moson-Sopron megye

Fenyőfő

Pannonhalmi járás

881.

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőd

Soproni járás

882.

Győr-Moson-Sopron megye

Fertőszentmiklós

Soproni járás

883.

Győr-Moson-Sopron megye

Gönyű

Győri járás

884.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyalóka

Soproni járás

885.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyóró

Kapuvári járás

886.

Győr-Moson-Sopron megye

Gyömöre

Téti járás

887.

Győr-Moson-Sopron megye

Győrasszonyfa

Pannonhalmi járás

888.

Győr-Moson-Sopron megye

Győrság

Győri járás

889.

Győr-Moson-Sopron megye

Hegyeshalom

Mosonmagyaróvári járás

890.

Győr-Moson-Sopron megye

Himod

Kapuvári járás

891.

Győr-Moson-Sopron megye

Hövej

Kapuvári járás

892.

Győr-Moson-Sopron megye

Iván

Soproni járás

893.

Győr-Moson-Sopron megye

Kajárpéc

Győri járás

894.

Győr-Moson-Sopron megye

Kimle

Mosonmagyaróvári járás

895.

Győr-Moson-Sopron megye

Kisbabot

Téti járás

896.

Győr-Moson-Sopron megye

Kisbodak

Mosonmagyaróvári járás
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897.

Győr-Moson-Sopron megye

Kisfalud

Kapuvári járás

898.

Győr-Moson-Sopron megye

Kóny

Csornai járás

899.

Győr-Moson-Sopron megye

Lázi

Pannonhalmi járás

900.

Győr-Moson-Sopron megye

Maglóca

Csornai járás

901.

Győr-Moson-Sopron megye

Magyarkeresztúr

Csornai járás

902.

Győr-Moson-Sopron megye

Markotabödöge

Csornai járás

903.

Győr-Moson-Sopron megye

Mecsér

Mosonmagyaróvári járás

904.

Győr-Moson-Sopron megye

Mezőörs

Győri járás

905.

Győr-Moson-Sopron megye

Mihályi

Kapuvári járás

906.

Győr-Moson-Sopron megye

Mórichida

Téti járás

907.

Győr-Moson-Sopron megye

Mosonszentmiklós

Győri járás

908.

Győr-Moson-Sopron megye

Mosonudvar

Mosonmagyaróvári járás

909.

Győr-Moson-Sopron megye

Nagyszentjános

Győri járás

910.

Győr-Moson-Sopron megye

Nemeskér

Soproni járás

911.

Győr-Moson-Sopron megye

Nyalka

Pannonhalmi járás

912.

Győr-Moson-Sopron megye

Osli

Kapuvári járás

913.

Győr-Moson-Sopron megye

Pannonhalma

Pannonhalmi járás

914.

Győr-Moson-Sopron megye

Pásztori

Csornai járás

915.

Győr-Moson-Sopron megye

Pinnye

Soproni járás

916.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábacsanak

Csornai járás

917.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábacsécsény

Téti járás

918.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábakecöl

Kapuvári járás

919.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábapordány

Csornai járás

920.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábasebes

Csornai járás

921.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábaszentandrás

Csornai járás

922.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábaszentmihály

Téti járás

923.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábaszentmiklós

Téti járás

924.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábatamási

Csornai járás

925.

Győr-Moson-Sopron megye

Rábcakapi

Csornai járás

926.

Győr-Moson-Sopron megye

Répceszemere

Kapuvári járás

927.

Győr-Moson-Sopron megye

Répcevis

Soproni járás

928.

Győr-Moson-Sopron megye

Románd

Pannonhalmi járás

929.

Győr-Moson-Sopron megye

Röjtökmuzsaj

Soproni járás

930.

Győr-Moson-Sopron megye

Sikátor

Pannonhalmi járás

931.

Győr-Moson-Sopron megye

Sobor

Csornai járás

932.

Győr-Moson-Sopron megye

Sopronhorpács

Soproni járás

933.

Győr-Moson-Sopron megye

Szakony

Soproni járás

934.

Győr-Moson-Sopron megye

Szany

Csornai járás

935.

Győr-Moson-Sopron megye

Szerecseny

Téti járás

936.

Győr-Moson-Sopron megye

Szil

Csornai járás

937.

Győr-Moson-Sopron megye

Szilsárkány

Csornai járás

938.

Győr-Moson-Sopron megye

Tápszentmiklós

Pannonhalmi járás

939.

Győr-Moson-Sopron megye

Tárnokréti

Csornai járás

940.

Győr-Moson-Sopron megye

Tét

Téti járás

941.

Győr-Moson-Sopron megye

Újkér

Soproni járás
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942.

Győr-Moson-Sopron megye

Und

Soproni járás

943.

Győr-Moson-Sopron megye

Vág

Csornai járás

944.

Győr-Moson-Sopron megye

Várbalog

Mosonmagyaróvári járás

945.

Győr-Moson-Sopron megye

Vásárosfalu

Kapuvári járás

946.

Győr-Moson-Sopron megye

Vének

Győri járás

947.

Győr-Moson-Sopron megye

Vitnyéd

Kapuvári járás

948.

Győr-Moson-Sopron megye

Völcsej

Soproni járás

949.

Győr-Moson-Sopron megye

Zsebeháza

Csornai járás

950.

Hajdú-Bihar megye

Álmosd

Nyíradonyi járás

951.

Hajdú-Bihar megye

Ártánd

Berettyóújfalui járás

952.

Hajdú-Bihar megye

Bagamér

Nyíradonyi járás

953.

Hajdú-Bihar megye

Bakonszeg

Berettyóújfalui járás

954.

Hajdú-Bihar megye

Báránd

Püspökladányi járás

955.

Hajdú-Bihar megye

Bedő

Berettyóújfalui járás

956.

Hajdú-Bihar megye

Berekböszörmény

Berettyóújfalui járás

957.

Hajdú-Bihar megye

Bihardancsháza

Püspökladányi járás

958.

Hajdú-Bihar megye

Biharkeresztes

Berettyóújfalui járás

959.

Hajdú-Bihar megye

Biharnagybajom

Püspökladányi járás

960.

Hajdú-Bihar megye

Bihartorda

Püspökladányi járás

961.

Hajdú-Bihar megye

Bojt

Berettyóújfalui járás

962.

Hajdú-Bihar megye

Csökmő

Berettyóújfalui járás

963.

Hajdú-Bihar megye

Darvas

Berettyóújfalui járás

964.

Hajdú-Bihar megye

Egyek

Balmazújvárosi járás

965.

Hajdú-Bihar megye

Esztár

Derecskei járás

966.

Hajdú-Bihar megye

Folyás

Hajdúnánási járás

967.

Hajdú-Bihar megye

Földes

Püspökladányi járás

968.

Hajdú-Bihar megye

Furta

Berettyóújfalui járás

969.

Hajdú-Bihar megye

Fülöp

Nyíradonyi járás

970.

Hajdú-Bihar megye

Gáborján

Berettyóújfalui járás

971.

Hajdú-Bihar megye

Görbeháza

Hajdúnánási járás

972.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúbagos

Derecskei járás

973.

Hajdú-Bihar megye

Hajdúszovát

Hajdúszoboszlói járás

974.

Hajdú-Bihar megye

Hencida

Berettyóújfalui járás

975.

Hajdú-Bihar megye

Hortobágy

Balmazújvárosi járás

976.

Hajdú-Bihar megye

Kismarja

Derecskei járás

977.

Hajdú-Bihar megye

Kokad

Derecskei járás

978.

Hajdú-Bihar megye

Konyár

Derecskei járás

979.

Hajdú-Bihar megye

Körösszakál

Berettyóújfalui járás

980.

Hajdú-Bihar megye

Körösszegapáti

Berettyóújfalui járás

981.

Hajdú-Bihar megye

Magyarhomorog

Berettyóújfalui járás

982.

Hajdú-Bihar megye

Mezőpeterd

Berettyóújfalui járás

983.

Hajdú-Bihar megye

Mezősas

Berettyóújfalui járás

984.

Hajdú-Bihar megye

Mikepércs

Derecskei járás

985.

Hajdú-Bihar megye

Monostorpályi

Derecskei járás

986.

Hajdú-Bihar megye

Nagyhegyes

Hajdúszoboszlói járás
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987.

Hajdú-Bihar megye

Nagykereki

Berettyóújfalui járás

988.

Hajdú-Bihar megye

Nagyrábé

Püspökladányi járás

989.

Hajdú-Bihar megye

Nyírábrány

Nyíradonyi járás

990.

Hajdú-Bihar megye

Nyíracsád

Nyíradonyi járás

991.

Hajdú-Bihar megye

Nyírmártonfalva

Nyíradonyi járás

992.

Hajdú-Bihar megye

Pocsaj

Derecskei járás

993.

Hajdú-Bihar megye

Sáp

Püspökladányi járás

994.

Hajdú-Bihar megye

Sáránd

Derecskei járás

995.

Hajdú-Bihar megye

Sárrétudvari

Püspökladányi járás

996.

Hajdú-Bihar megye

Szentpéterszeg

Berettyóújfalui járás

997.

Hajdú-Bihar megye

Szerep

Püspökladányi járás

998.

Hajdú-Bihar megye

Tépe

Derecskei járás

999.

Hajdú-Bihar megye

Tetétlen

Püspökladányi járás

1000.

Hajdú-Bihar megye

Tiszacsege

Balmazújvárosi járás

1001.

Hajdú-Bihar megye

Tiszagyulaháza

Hajdúnánási járás

1002.

Hajdú-Bihar megye

Told

Berettyóújfalui járás

1003.

Hajdú-Bihar megye

Újiráz

Berettyóújfalui járás

1004.

Hajdú-Bihar megye

Újléta

Nyíradonyi járás

1005.

Hajdú-Bihar megye

Újszentmargita

Balmazújvárosi járás

1006.

Hajdú-Bihar megye

Újtikos

Hajdúnánási járás

1007.

Hajdú-Bihar megye

Váncsod

Berettyóújfalui járás

1008.

Hajdú-Bihar megye

Vekerd

Berettyóújfalui járás

1009.

Hajdú-Bihar megye

Zsáka

Berettyóújfalui járás

1010.

Heves megye

Abasár

Gyöngyösi járás

1011.

Heves megye

Adács

Gyöngyösi járás

1012.

Heves megye

Aldebrő

Füzesabonyi járás

1013.

Heves megye

Andornaktálya

Egri járás

1014.

Heves megye

Apc

Hatvani járás

1015.

Heves megye

Átány

Hevesi járás

1016.

Heves megye

Balaton

Bélapátfalvai járás

1017.

Heves megye

Bátor

Egri járás

1018.

Heves megye

Bekölce

Bélapátfalvai járás

1019.

Heves megye

Bélapátfalva

Bélapátfalvai járás

1020.

Heves megye

Besenyőtelek

Füzesabonyi járás

1021.

Heves megye

Boconád

Hevesi járás

1022.

Heves megye

Bodony

Pétervásárai járás

1023.

Heves megye

Boldog

Hatvani járás

1024.

Heves megye

Bükkszék

Pétervásárai járás

1025.

Heves megye

Bükkszenterzsébet

Pétervásárai járás

1026.

Heves megye

Bükkszentmárton

Bélapátfalvai járás

1027.

Heves megye

Csány

Hatvani járás

1028.

Heves megye

Demjén

Egri járás

1029.

Heves megye

Detk

Gyöngyösi járás

1030.

Heves megye

Domoszló

Gyöngyösi járás

1031.

Heves megye

Dormánd

Füzesabonyi járás
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1032.

Heves megye

Ecséd

Hatvani járás

1033.

Heves megye

Egerbakta

Egri járás

1034.

Heves megye

Egerbocs

Egri járás

1035.

Heves megye

Egercsehi

Egri járás

1036.

Heves megye

Egerfarmos

Füzesabonyi járás

1037.

Heves megye

Egerszólát

Egri járás

1038.

Heves megye

Erdőtelek

Hevesi járás

1039.

Heves megye

Erk

Hevesi járás

1040.

Heves megye

Fedémes

Pétervásárai járás

1041.

Heves megye

Feldebrő

Egri járás

1042.

Heves megye

Gyöngyöshalász

Gyöngyösi járás

1043.

Heves megye

Gyöngyösoroszi

Gyöngyösi járás

1044.

Heves megye

Gyöngyöspata

Gyöngyösi járás

1045.

Heves megye

Gyöngyössolymos

Gyöngyösi járás

1046.

Heves megye

Gyöngyöstarján

Gyöngyösi járás

1047.

Heves megye

Heréd

Hatvani járás

1048.

Heves megye

Hevesaranyos

Egri járás

1049.

Heves megye

Hevesvezekény

Hevesi járás

1050.

Heves megye

Hort

Hatvani járás

1051.

Heves megye

Istenmezeje

Pétervásárai járás

1052.

Heves megye

Ivád

Pétervásárai járás

1053.

Heves megye

Kál

Füzesabonyi járás

1054.

Heves megye

Kápolna

Füzesabonyi járás

1055.

Heves megye

Karácsond

Gyöngyösi járás

1056.

Heves megye

Kisfüzes

Pétervásárai járás

1057.

Heves megye

Kisköre

Hevesi járás

1058.

Heves megye

Kisnána

Gyöngyösi járás

1059.

Heves megye

Kompolt

Füzesabonyi járás

1060.

Heves megye

Kömlő

Hevesi járás

1061.

Heves megye

Ludas

Gyöngyösi járás

1062.

Heves megye

Maklár

Egri járás

1063.

Heves megye

Markaz

Gyöngyösi járás

1064.

Heves megye

Mátraballa

Pétervásárai járás

1065.

Heves megye

Mátraderecske

Pétervásárai járás

1066.

Heves megye

Mátraszentimre

Gyöngyösi járás

1067.

Heves megye

Mezőszemere

Füzesabonyi járás

1068.

Heves megye

Mezőtárkány

Füzesabonyi járás

1069.

Heves megye

Mikófalva

Bélapátfalvai járás

1070.

Heves megye

Mónosbél

Bélapátfalvai járás

1071.

Heves megye

Nagyfüged

Gyöngyösi járás

1072.

Heves megye

Nagykökényes

Hatvani járás

1073.

Heves megye

Nagyréde

Gyöngyösi járás

1074.

Heves megye

Nagyút

Füzesabonyi járás

1075.

Heves megye

Nagyvisnyó

Bélapátfalvai járás

1076.

Heves megye

Novaj

Egri járás
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1077.

Heves megye

Pálosvörösmart

Gyöngyösi járás

1078.

Heves megye

Parád

Pétervásárai járás

1079.

Heves megye

Parádsasvár

Pétervásárai járás

1080.

Heves megye

Pély

Hevesi járás

1081.

Heves megye

Pétervására

Pétervásárai járás

1082.

Heves megye

Petőfibánya

Hatvani járás

1083.

Heves megye

Poroszló

Füzesabonyi járás

1084.

Heves megye

Recsk

Pétervásárai járás

1085.

Heves megye

Rózsaszentmárton

Hatvani járás

1086.

Heves megye

Sarud

Füzesabonyi járás

1087.

Heves megye

Sirok

Pétervásárai járás

1088.

Heves megye

Szajla

Pétervásárai járás

1089.

Heves megye

Szarvaskő

Egri járás

1090.

Heves megye

Szentdomonkos

Pétervásárai járás

1091.

Heves megye

Szihalom

Füzesabonyi járás

1092.

Heves megye

Szilvásvárad

Bélapátfalvai járás

1093.

Heves megye

Szúcs

Egri járás

1094.

Heves megye

Szűcsi

Gyöngyösi járás

1095.

Heves megye

Tarnabod

Hevesi járás

1096.

Heves megye

Tarnalelesz

Pétervásárai járás

1097.

Heves megye

Tarnaméra

Hevesi járás

1098.

Heves megye

Tarnaörs

Hevesi járás

1099.

Heves megye

Tarnaszentmária

Egri járás

1100.

Heves megye

Tarnaszentmiklós

Hevesi járás

1101.

Heves megye

Tarnazsadány

Hevesi járás

1102.

Heves megye

Tenk

Hevesi járás

1103.

Heves megye

Terpes

Pétervásárai járás

1104.

Heves megye

Tiszanána

Hevesi járás

1105.

Heves megye

Tófalu

Füzesabonyi járás

1106.

Heves megye

Újlőrincfalva

Füzesabonyi járás

1107.

Heves megye

Vámosgyörk

Gyöngyösi járás

1108.

Heves megye

Váraszó

Pétervásárai járás

1109.

Heves megye

Vécs

Gyöngyösi járás

1110.

Heves megye

Verpelét

Egri járás

1111.

Heves megye

Visznek

Gyöngyösi járás

1112.

Heves megye

Zagyvaszántó

Hatvani járás

1113.

Heves megye

Zaránk

Hevesi járás

1114.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Abádszalók

Kunhegyesi járás

1115.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Alattyán

Jászapáti járás

1116.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Besenyszög

Szolnoki járás

1117.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Cibakháza

Kunszentmártoni járás

1118.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Csataszög

Szolnoki járás

1119.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Csépa

Kunszentmártoni járás

1120.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Hunyadfalva

Szolnoki járás

1121.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jánoshida

Jászapáti járás
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1122.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászágó

Jászberényi járás

1123.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászalsószentgyörgy

Jászapáti járás

1124.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászboldogháza

Jászberényi járás

1125.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászdózsa

Jászapáti járás

1126.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászivány

Jászapáti járás

1127.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászjákóhalma

Jászberényi járás

1128.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jászszentandrás

Jászapáti járás

1129.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Jásztelek

Jászberényi járás

1130.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kenderes

Karcagi járás

1131.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kengyel

Törökszentmiklósi járás

1132.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kétpó

Mezőtúri járás

1133.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kőtelek

Szolnoki járás

1134.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Kuncsorba

Törökszentmiklósi járás

1135.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Mesterszállás

Mezőtúri járás

1136.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Mezőhék

Mezőtúri járás

1137.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Nagyiván

Tiszafüredi járás

1138.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Nagykörű

Szolnoki járás

1139.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Nagyrév

Kunszentmártoni járás

1140.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Öcsöd

Kunszentmártoni járás

1141.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Örményes

Törökszentmiklósi járás

1142.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Pusztamonostor

Jászberényi járás

1143.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Rákócziújfalu

Szolnoki járás

1144.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szajol

Szolnoki járás

1145.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Szelevény

Kunszentmártoni járás

1146.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszabő

Kunhegyesi járás

1147.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszabura

Kunhegyesi járás

1148.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaderzs

Tiszafüredi járás

1149.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszagyenda

Kunhegyesi járás

1150.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaigar

Tiszafüredi járás

1151.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszainoka

Kunszentmártoni járás

1152.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszajenő

Szolnoki járás

1153.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszakürt

Kunszentmártoni járás

1154.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaörs

Tiszafüredi járás

1155.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszapüspöki

Törökszentmiklósi járás

1156.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaroff

Kunhegyesi járás

1157.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszasas

Kunszentmártoni járás

1158.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszasüly

Szolnoki járás

1159.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaszentimre

Tiszafüredi járás

1160.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszaszőlős

Tiszafüredi járás

1161.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszatenyő

Törökszentmiklósi járás

1162.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tiszavárkony

Szolnoki járás

1163.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tomajmonostora

Kunhegyesi járás

1164.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Tószeg

Szolnoki járás

1165.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Vezseny

Szolnoki járás

1166.

Jász-Nagykun-Szolnok megye

Zagyvarékas

Szolnoki járás
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1167.

Komárom-Esztergom megye

Ácsteszér

Kisbéri járás

1168.

Komárom-Esztergom megye

Aka

Kisbéri járás

1169.

Komárom-Esztergom megye

Almásfüzitő

Komáromi járás

1170.

Komárom-Esztergom megye

Annavölgy

Esztergomi járás

1171.

Komárom-Esztergom megye

Bábolna

Komáromi járás

1172.

Komárom-Esztergom megye

Bajna

Esztergomi járás

1173.

Komárom-Esztergom megye

Bakonybánk

Kisbéri járás

1174.

Komárom-Esztergom megye

Bakonyszombathely

Kisbéri járás

1175.

Komárom-Esztergom megye

Bana

Komáromi járás

1176.

Komárom-Esztergom megye

Bársonyos

Kisbéri járás

1177.

Komárom-Esztergom megye

Bokod

Oroszlányi járás

1178.

Komárom-Esztergom megye

Császár

Kisbéri járás

1179.

Komárom-Esztergom megye

Csatka

Kisbéri járás

1180.

Komárom-Esztergom megye

Csém

Komáromi járás

1181.

Komárom-Esztergom megye

Csép

Kisbéri járás

1182.

Komárom-Esztergom megye

Csolnok

Esztergomi járás

1183.

Komárom-Esztergom megye

Dad

Oroszlányi járás

1184.

Komárom-Esztergom megye

Dág

Esztergomi járás

1185.

Komárom-Esztergom megye

Dunaalmás

Tatai járás

1186.

Komárom-Esztergom megye

Epöl

Esztergomi járás

1187.

Komárom-Esztergom megye

Kerékteleki

Kisbéri járás

1188.

Komárom-Esztergom megye

Kesztölc

Esztergomi járás

1189.

Komárom-Esztergom megye

Kisigmánd

Komáromi járás

1190.

Komárom-Esztergom megye

Kocs

Tatai járás

1191.

Komárom-Esztergom megye

Kömlőd

Oroszlányi járás

1192.

Komárom-Esztergom megye

Lábatlan

Esztergomi járás

1193.

Komárom-Esztergom megye

Máriahalom

Esztergomi járás

1194.

Komárom-Esztergom megye

Mocsa

Komáromi járás

1195.

Komárom-Esztergom megye

Mogyorósbánya

Esztergomi járás

1196.

Komárom-Esztergom megye

Nagyigmánd

Komáromi járás

1197.

Komárom-Esztergom megye

Nagysáp

Esztergomi járás

1198.

Komárom-Esztergom megye

Neszmély

Tatai járás

1199.

Komárom-Esztergom megye

Réde

Kisbéri járás

1200.

Komárom-Esztergom megye

Sárisáp

Esztergomi járás

1201.

Komárom-Esztergom megye

Súr

Kisbéri járás

1202.

Komárom-Esztergom megye

Szákszend

Oroszlányi járás

1203.

Komárom-Esztergom megye

Szomód

Tatai járás

1204.

Komárom-Esztergom megye

Szomor

Tatabányai járás

1205.

Komárom-Esztergom megye

Tarján

Tatabányai járás

1206.

Komárom-Esztergom megye

Tárkány

Kisbéri járás

1207.

Komárom-Esztergom megye

Tokod

Esztergomi járás

1208.

Komárom-Esztergom megye

Tokodaltáró

Esztergomi járás

1209.

Komárom-Esztergom megye

Vérteskethely

Kisbéri járás

1210.

Komárom-Esztergom megye

Vértessomló

Tatabányai járás

1211.

Komárom-Esztergom megye

Vértestolna

Tatai járás
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1212.

Nógrád megye

Alsópetény

Rétsági járás

1213.

Nógrád megye

Alsótold

Pásztói járás

1214.

Nógrád megye

Bánk

Rétsági járás

1215.

Nógrád megye

Bárna

Salgótarjáni járás

1216.

Nógrád megye

Becske

Balassagyarmati járás

1217.

Nógrád megye

Bér

Pásztói járás

1218.

Nógrád megye

Bercel

Balassagyarmati járás

1219.

Nógrád megye

Bokor

Pásztói járás

1220.

Nógrád megye

Borsosberény

Rétsági járás

1221.

Nógrád megye

Buják

Pásztói járás

1222.

Nógrád megye

Cered

Salgótarjáni járás

1223.

Nógrád megye

Csécse

Pásztói járás

1224.

Nógrád megye

Cserháthaláp

Balassagyarmati járás

1225.

Nógrád megye

Cserhátsurány

Balassagyarmati járás

1226.

Nógrád megye

Cserhátszentiván

Pásztói járás

1227.

Nógrád megye

Csesztve

Balassagyarmati járás

1228.

Nógrád megye

Csitár

Balassagyarmati járás

1229.

Nógrád megye

Debercsény

Balassagyarmati járás

1230.

Nógrád megye

Dejtár

Balassagyarmati járás

1231.

Nógrád megye

Dorogháza

Bátonyterenyei járás

1232.

Nógrád megye

Drégelypalánk

Balassagyarmati járás

1233.

Nógrád megye

Ecseg

Pásztói járás

1234.

Nógrád megye

Egyházasdengeleg

Pásztói járás

1235.

Nógrád megye

Egyházasgerge

Salgótarjáni járás

1236.

Nógrád megye

Endrefalva

Szécsényi járás

1237.

Nógrád megye

Erdőkürt

Pásztói járás

1238.

Nógrád megye

Erdőtarcsa

Pásztói járás

1239.

Nógrád megye

Érsekvadkert

Balassagyarmati járás

1240.

Nógrád megye

Etes

Salgótarjáni járás

1241.

Nógrád megye

Felsőpetény

Rétsági járás

1242.

Nógrád megye

Felsőtold

Pásztói járás

1243.

Nógrád megye

Galgaguta

Balassagyarmati járás

1244.

Nógrád megye

Garáb

Pásztói járás

1245.

Nógrád megye

Héhalom

Pásztói járás

1246.

Nógrád megye

Herencsény

Balassagyarmati járás

1247.

Nógrád megye

Hollókő

Szécsényi járás

1248.

Nógrád megye

Hont

Balassagyarmati járás

1249.

Nógrád megye

Horpács

Rétsági járás

1250.

Nógrád megye

Hugyag

Balassagyarmati járás

1251.

Nógrád megye

Iliny

Balassagyarmati járás

1252.

Nógrád megye

Ipolyszög

Balassagyarmati járás

1253.

Nógrád megye

Ipolytarnóc

Salgótarjáni járás

1254.

Nógrád megye

Ipolyvece

Balassagyarmati járás

1255.

Nógrád megye

Jobbágyi

Pásztói járás

1256.

Nógrád megye

Karancsalja

Salgótarjáni járás
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1257.

Nógrád megye

Karancsberény

Salgótarjáni járás

1258.

Nógrád megye

Karancskeszi

Salgótarjáni járás

1259.

Nógrád megye

Karancslapujtő

Salgótarjáni járás

1260.

Nógrád megye

Kazár

Salgótarjáni járás

1261.

Nógrád megye

Keszeg

Rétsági járás

1262.

Nógrád megye

Kétbodony

Rétsági járás

1263.

Nógrád megye

Kisbágyon

Pásztói járás

1264.

Nógrád megye

Kisbárkány

Salgótarjáni járás

1265.

Nógrád megye

Kisecset

Rétsági járás

1266.

Nógrád megye

Kishartyán

Salgótarjáni járás

1267.

Nógrád megye

Kozárd

Pásztói járás

1268.

Nógrád megye

Kutasó

Pásztói járás

1269.

Nógrád megye

Legénd

Rétsági járás

1270.

Nógrád megye

Litke

Salgótarjáni járás

1271.

Nógrád megye

Lucfalva

Salgótarjáni járás

1272.

Nógrád megye

Ludányhalászi

Szécsényi járás

1273.

Nógrád megye

Magyarnándor

Balassagyarmati járás

1274.

Nógrád megye

Mátramindszent

Bátonyterenyei járás

1275.

Nógrád megye

Mátranovák

Bátonyterenyei járás

1276.

Nógrád megye

Mátraszele

Salgótarjáni járás

1277.

Nógrád megye

Mátraszőlős

Pásztói járás

1278.

Nógrád megye

Mátraterenye

Bátonyterenyei járás

1279.

Nógrád megye

Mátraverebély

Bátonyterenyei járás

1280.

Nógrád megye

Mihálygerge

Salgótarjáni járás

1281.

Nógrád megye

Mohora

Balassagyarmati járás

1282.

Nógrád megye

Nagybárkány

Salgótarjáni járás

1283.

Nógrád megye

Nagykeresztúr

Salgótarjáni járás

1284.

Nógrád megye

Nagylóc

Szécsényi járás

1285.

Nógrád megye

Nagyoroszi

Rétsági járás

1286.

Nógrád megye

Nemti

Bátonyterenyei járás

1287.

Nógrád megye

Nógrád

Rétsági járás

1288.

Nógrád megye

Nógrádkövesd

Balassagyarmati járás

1289.

Nógrád megye

Nógrádmarcal

Balassagyarmati járás

1290.

Nógrád megye

Nógrádmegyer

Szécsényi járás

1291.

Nógrád megye

Nógrádsáp

Rétsági járás

1292.

Nógrád megye

Nógrádsipek

Szécsényi járás

1293.

Nógrád megye

Nógrádszakál

Szécsényi járás

1294.

Nógrád megye

Nőtincs

Rétsági járás

1295.

Nógrád megye

Őrhalom

Balassagyarmati járás

1296.

Nógrád megye

Ősagárd

Rétsági járás

1297.

Nógrád megye

Palotás

Pásztói járás

1298.

Nógrád megye

Patak

Balassagyarmati járás

1299.

Nógrád megye

Piliny

Szécsényi járás

1300.

Nógrád megye

Pusztaberki

Rétsági járás

1301.

Nógrád megye

Rákóczibánya

Salgótarjáni járás
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1302.

Nógrád megye

Rétság

Rétsági járás

1303.

Nógrád megye

Rimóc

Szécsényi járás

1304.

Nógrád megye

Romhány

Rétsági járás

1305.

Nógrád megye

Ságújfalu

Salgótarjáni járás

1306.

Nógrád megye

Sámsonháza

Salgótarjáni járás

1307.

Nógrád megye

Somoskőújfalu

Salgótarjáni járás

1308.

Nógrád megye

Szalmatercs

Szécsényi járás

1309.

Nógrád megye

Szanda

Balassagyarmati járás

1310.

Nógrád megye

Szarvasgede

Pásztói járás

1311.

Nógrád megye

Szécsénke

Balassagyarmati járás

1312.

Nógrád megye

Szécsényfelfalu

Szécsényi járás

1313.

Nógrád megye

Szente

Rétsági járás

1314.

Nógrád megye

Szilaspogony

Salgótarjáni járás

1315.

Nógrád megye

Szuha

Bátonyterenyei járás

1316.

Nógrád megye

Szurdokpüspöki

Pásztói járás

1317.

Nógrád megye

Szügy

Balassagyarmati járás

1318.

Nógrád megye

Tar

Pásztói járás

1319.

Nógrád megye

Terény

Balassagyarmati járás

1320.

Nógrád megye

Tereske

Rétsági járás

1321.

Nógrád megye

Vanyarc

Pásztói járás

1322.

Nógrád megye

Varsány

Szécsényi járás

1323.

Nógrád megye

Vizslás

Salgótarjáni járás

1324.

Nógrád megye

Zabar

Salgótarjáni járás

1325.

Pest megye

Acsa

Váci járás

1326.

Pest megye

Apaj

Ráckevei járás

1327.

Pest megye

Bag

Aszódi járás

1328.

Pest megye

Bernecebaráti

Szobi járás

1329.

Pest megye

Ceglédbercel

Ceglédi járás

1330.

Pest megye

Csemő

Ceglédi járás

1331.

Pest megye

Csővár

Váci járás

1332.

Pest megye

Farmos

Nagykátai járás

1333.

Pest megye

Galgagyörk

Váci járás

1334.

Pest megye

Galgahévíz

Aszódi járás

1335.

Pest megye

Galgamácsa

Aszódi járás

1336.

Pest megye

Hévízgyörk

Aszódi járás

1337.

Pest megye

Iklad

Aszódi járás

1338.

Pest megye

Ipolydamásd

Szobi járás

1339.

Pest megye

Ipolytölgyes

Szobi járás

1340.

Pest megye

Jászkarajenő

Ceglédi járás

1341.

Pest megye

Kemence

Szobi járás

1342.

Pest megye

Kisnémedi

Váci járás

1343.

Pest megye

Kocsér

Nagykőrösi járás

1344.

Pest megye

Kóspallag

Szobi járás

1345.

Pest megye

Kőröstetétlen

Ceglédi járás

1346.

Pest megye

Letkés

Szobi járás
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1347.

Pest megye

Lórév

Ráckevei járás

1348.

Pest megye

Makád

Ráckevei járás

1349.

Pest megye

Márianosztra

Szobi járás

1350.

Pest megye

Mikebuda

Ceglédi járás

1351.

Pest megye

Nagybörzsöny

Szobi járás

1352.

Pest megye

Nyáregyháza

Monori járás

1353.

Pest megye

Örkény

Dabasi járás

1354.

Pest megye

Pánd

Monori járás

1355.

Pest megye

Perbál

Budakeszi járás

1356.

Pest megye

Perőcsény

Szobi járás

1357.

Pest megye

Pilisszentkereszt

Szentendrei járás

1358.

Pest megye

Pusztavacs

Dabasi járás

1359.

Pest megye

Püspökhatvan

Váci járás

1360.

Pest megye

Szentlőrinckáta

Nagykátai járás

1361.

Pest megye

Szentmártonkáta

Nagykátai járás

1362.

Pest megye

Szigetbecse

Ráckevei járás

1363.

Pest megye

Szigetcsép

Ráckevei járás

1364.

Pest megye

Szigetújfalu

Ráckevei járás

1365.

Pest megye

Szob

Szobi járás

1366.

Pest megye

Sződ

Váci járás

1367.

Pest megye

Táborfalva

Dabasi járás

1368.

Pest megye

Tápióbicske

Nagykátai járás

1369.

Pest megye

Tápiógyörgye

Nagykátai járás

1370.

Pest megye

Tápióság

Nagykátai járás

1371.

Pest megye

Tápiószőlős

Ceglédi járás

1372.

Pest megye

Tatárszentgyörgy

Dabasi járás

1373.

Pest megye

Tésa

Szobi járás

1374.

Pest megye

Tóalmás

Nagykátai járás

1375.

Pest megye

Tök

Budakeszi járás

1376.

Pest megye

Törtel

Ceglédi járás

1377.

Pest megye

Újhartyán

Dabasi járás

1378.

Pest megye

Újlengyel

Dabasi járás

1379.

Pest megye

Újszilvás

Ceglédi járás

1380.

Pest megye

Úri

Nagykátai járás

1381.

Pest megye

Vácegres

Aszódi járás

1382.

Pest megye

Váckisújfalu

Váci járás

1383.

Pest megye

Vácszentlászló

Gödöllői járás

1384.

Pest megye

Vámosmikola

Szobi járás

1385.

Pest megye

Verseg

Aszódi járás

1386.

Pest megye

Zsámbok

Gödöllői járás

1387.

Somogy megye

Ádánd

Siófoki járás

1388.

Somogy megye

Alsóbogát

Kaposvári járás

1389.

Somogy megye

Andocs

Tabi járás

1390.

Somogy megye

Babócsa

Barcsi járás

1391.

Somogy megye

Bábonymegyer

Tabi járás
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1392.

Somogy megye

Bakháza

Nagyatádi járás

1393.

Somogy megye

Balatonberény

Marcali járás

1394.

Somogy megye

Balatonendréd

Siófoki járás

1395.

Somogy megye

Balatonfenyves

Fonyódi járás

1396.

Somogy megye

Balatonkeresztúr

Marcali járás

1397.

Somogy megye

Balatonőszöd

Siófoki járás

1398.

Somogy megye

Balatonszárszó

Siófoki járás

1399.

Somogy megye

Balatonszemes

Siófoki járás

1400.

Somogy megye

Balatonszentgyörgy

Marcali járás

1401.

Somogy megye

Balatonújlak

Marcali járás

1402.

Somogy megye

Balatonvilágos

Siófoki járás

1403.

Somogy megye

Bálványos

Siófoki járás

1404.

Somogy megye

Bárdudvarnok

Kaposvári járás

1405.

Somogy megye

Baté

Kaposvári járás

1406.

Somogy megye

Bedegkér

Tabi járás

1407.

Somogy megye

Bélavár

Barcsi járás

1408.

Somogy megye

Beleg

Nagyatádi járás

1409.

Somogy megye

Berzence

Csurgói járás

1410.

Somogy megye

Bodrog

Kaposvári járás

1411.

Somogy megye

Bolhás

Nagyatádi járás

1412.

Somogy megye

Bolhó

Barcsi járás

1413.

Somogy megye

Bonnya

Tabi járás

1414.

Somogy megye

Böhönye

Marcali járás

1415.

Somogy megye

Bőszénfa

Kaposvári járás

1416.

Somogy megye

Buzsák

Fonyódi járás

1417.

Somogy megye

Büssü

Kaposvári járás

1418.

Somogy megye

Csákány

Marcali járás

1419.

Somogy megye

Cserénfa

Kaposvári járás

1420.

Somogy megye

Csokonyavisonta

Barcsi járás

1421.

Somogy megye

Csoma

Kaposvári járás

1422.

Somogy megye

Csombárd

Kaposvári járás

1423.

Somogy megye

Csököly

Kaposvári járás

1424.

Somogy megye

Csömend

Marcali járás

1425.

Somogy megye

Csurgó

Csurgói járás

1426.

Somogy megye

Csurgónagymarton

Csurgói járás

1427.

Somogy megye

Darány

Barcsi járás

1428.

Somogy megye

Drávagárdony

Barcsi járás

1429.

Somogy megye

Drávatamási

Barcsi járás

1430.

Somogy megye

Ecseny

Kaposvári járás

1431.

Somogy megye

Edde

Kaposvári járás

1432.

Somogy megye

Felsőmocsolád

Kaposvári járás

1433.

Somogy megye

Fiad

Tabi járás

1434.

Somogy megye

Fonó

Kaposvári járás

1435.

Somogy megye

Fonyód

Fonyódi járás

1436.

Somogy megye

Főnyed

Marcali járás
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1437.

Somogy megye

Gadács

Kaposvári járás

1438.

Somogy megye

Gadány

Marcali járás

1439.

Somogy megye

Gálosfa

Kaposvári járás

1440.

Somogy megye

Gamás

Fonyódi járás

1441.

Somogy megye

Gölle

Kaposvári járás

1442.

Somogy megye

Görgeteg

Nagyatádi járás

1443.

Somogy megye

Gyékényes

Csurgói járás

1444.

Somogy megye

Hács

Fonyódi járás

1445.

Somogy megye

Hajmás

Kaposvári járás

1446.

Somogy megye

Háromfa

Nagyatádi járás

1447.

Somogy megye

Hedrehely

Kaposvári járás

1448.

Somogy megye

Hencse

Kaposvári járás

1449.

Somogy megye

Heresznye

Barcsi járás

1450.

Somogy megye

Hollád

Marcali járás

1451.

Somogy megye

Homokszentgyörgy

Barcsi járás

1452.

Somogy megye

Hosszúvíz

Marcali járás

1453.

Somogy megye

Igal

Kaposvári járás

1454.

Somogy megye

Iharos

Csurgói járás

1455.

Somogy megye

Iharosberény

Csurgói járás

1456.

Somogy megye

Inke

Csurgói járás

1457.

Somogy megye

Istvándi

Barcsi járás

1458.

Somogy megye

Jákó

Kaposvári járás

1459.

Somogy megye

Juta

Kaposvári járás

1460.

Somogy megye

Kadarkút

Kaposvári járás

1461.

Somogy megye

Kálmáncsa

Barcsi járás

1462.

Somogy megye

Kánya

Tabi járás

1463.

Somogy megye

Kapoly

Tabi járás

1464.

Somogy megye

Kaposfő

Kaposvári járás

1465.

Somogy megye

Kaposgyarmat

Kaposvári járás

1466.

Somogy megye

Kaposhomok

Kaposvári járás

1467.

Somogy megye

Kaposkeresztúr

Kaposvári járás

1468.

Somogy megye

Kaposmérő

Kaposvári járás

1469.

Somogy megye

Kaposszerdahely

Kaposvári járás

1470.

Somogy megye

Kára

Tabi járás

1471.

Somogy megye

Karád

Fonyódi járás

1472.

Somogy megye

Kastélyosdombó

Barcsi járás

1473.

Somogy megye

Kaszó

Nagyatádi járás

1474.

Somogy megye

Kazsok

Kaposvári járás

1475.

Somogy megye

Kelevíz

Marcali járás

1476.

Somogy megye

Kercseliget

Kaposvári járás

1477.

Somogy megye

Kereki

Siófoki járás

1478.

Somogy megye

Kéthely

Marcali járás

1479.

Somogy megye

Kisasszond

Kaposvári járás

1480.

Somogy megye

Kisbajom

Nagyatádi járás

1481.

Somogy megye

Kisbárapáti

Tabi járás
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1482.

Somogy megye

Kisberény

Fonyódi járás

1483.

Somogy megye

Kisgyalán

Kaposvári járás

1484.

Somogy megye

Kiskorpád

Kaposvári járás

1485.

Somogy megye

Komlósd

Barcsi járás

1486.

Somogy megye

Kőkút

Kaposvári járás

1487.

Somogy megye

Kőröshegy

Siófoki járás

1488.

Somogy megye

Kötcse

Siófoki járás

1489.

Somogy megye

Kutas

Nagyatádi járás

1490.

Somogy megye

Lábod

Nagyatádi járás

1491.

Somogy megye

Lad

Barcsi járás

1492.

Somogy megye

Lakócsa

Barcsi járás

1493.

Somogy megye

Látrány

Fonyódi járás

1494.

Somogy megye

Lengyeltóti

Fonyódi járás

1495.

Somogy megye

Libickozma

Marcali járás

1496.

Somogy megye

Lulla

Tabi járás

1497.

Somogy megye

Magyaratád

Kaposvári járás

1498.

Somogy megye

Magyaregres

Kaposvári járás

1499.

Somogy megye

Mernye

Kaposvári járás

1500.

Somogy megye

Mesztegnyő

Marcali járás

1501.

Somogy megye

Mezőcsokonya

Kaposvári járás

1502.

Somogy megye

Mike

Kaposvári járás

1503.

Somogy megye

Miklósi

Tabi járás

1504.

Somogy megye

Mosdós

Kaposvári járás

1505.

Somogy megye

Nágocs

Tabi járás

1506.

Somogy megye

Nagybajom

Kaposvári járás

1507.

Somogy megye

Nagyberény

Siófoki járás

1508.

Somogy megye

Nagyberki

Kaposvári járás

1509.

Somogy megye

Nagycsepely

Siófoki járás

1510.

Somogy megye

Nagykorpád

Nagyatádi járás

1511.

Somogy megye

Nagyszakácsi

Marcali járás

1512.

Somogy megye

Nemesdéd

Marcali járás

1513.

Somogy megye

Nemesvid

Marcali járás

1514.

Somogy megye

Nikla

Marcali járás

1515.

Somogy megye

Orci

Kaposvári járás

1516.

Somogy megye

Ordacsehi

Fonyódi járás

1517.

Somogy megye

Osztopán

Kaposvári járás

1518.

Somogy megye

Öreglak

Fonyódi járás

1519.

Somogy megye

Őrtilos

Csurgói járás

1520.

Somogy megye

Pálmajor

Kaposvári járás

1521.

Somogy megye

Pamuk

Fonyódi járás

1522.

Somogy megye

Patalom

Kaposvári járás

1523.

Somogy megye

Patca

Kaposvári járás

1524.

Somogy megye

Patosfa

Barcsi járás

1525.

Somogy megye

Péterhida

Barcsi járás

1526.

Somogy megye

Pogányszentpéter

Csurgói járás
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1527.

Somogy megye

Polány

Kaposvári járás

1528.

Somogy megye

Porrog

Csurgói járás

1529.

Somogy megye

Porrogszentkirály

Csurgói járás

1530.

Somogy megye

Porrogszentpál

Csurgói járás

1531.

Somogy megye

Potony

Barcsi járás

1532.

Somogy megye

Pusztakovácsi

Marcali járás

1533.

Somogy megye

Pusztaszemes

Siófoki járás

1534.

Somogy megye

Ráksi

Kaposvári járás

1535.

Somogy megye

Rinyabesenyő

Nagyatádi járás

1536.

Somogy megye

Rinyakovácsi

Kaposvári járás

1537.

Somogy megye

Rinyaszentkirály

Nagyatádi járás

1538.

Somogy megye

Rinyaújlak

Barcsi járás

1539.

Somogy megye

Rinyaújnép

Barcsi járás

1540.

Somogy megye

Ságvár

Siófoki járás

1541.

Somogy megye

Sántos

Kaposvári járás

1542.

Somogy megye

Sávoly

Marcali járás

1543.

Somogy megye

Segesd

Nagyatádi járás

1544.

Somogy megye

Sérsekszőlős

Tabi járás

1545.

Somogy megye

Simonfa

Kaposvári járás

1546.

Somogy megye

Som

Siófoki járás

1547.

Somogy megye

Somodor

Kaposvári járás

1548.

Somogy megye

Somogyacsa

Tabi járás

1549.

Somogy megye

Somogyaracs

Barcsi járás

1550.

Somogy megye

Somogyaszaló

Kaposvári járás

1551.

Somogy megye

Somogybabod

Fonyódi járás

1552.

Somogy megye

Somogybükkösd

Csurgói járás

1553.

Somogy megye

Somogycsicsó

Csurgói járás

1554.

Somogy megye

Somogydöröcske

Tabi járás

1555.

Somogy megye

Somogyegres

Tabi járás

1556.

Somogy megye

Somogyfajsz

Kaposvári járás

1557.

Somogy megye

Somogygeszti

Kaposvári járás

1558.

Somogy megye

Somogyjád

Kaposvári járás

1559.

Somogy megye

Somogymeggyes

Tabi járás

1560.

Somogy megye

Somogysámson

Marcali járás

1561.

Somogy megye

Somogysárd

Kaposvári járás

1562.

Somogy megye

Somogysimonyi

Marcali járás

1563.

Somogy megye

Somogyszentpál

Marcali járás

1564.

Somogy megye

Somogyszil

Kaposvári járás

1565.

Somogy megye

Somogyszob

Nagyatádi járás

1566.

Somogy megye

Somogyudvarhely

Csurgói járás

1567.

Somogy megye

Somogyvámos

Fonyódi járás

1568.

Somogy megye

Somogyvár

Fonyódi járás

1569.

Somogy megye

Somogyzsitfa

Marcali járás

1570.

Somogy megye

Szabadi

Kaposvári járás

1571.

Somogy megye

Szegerdő

Marcali járás
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1572.

Somogy megye

Szenna

Kaposvári járás

1573.

Somogy megye

Szenta

Csurgói járás

1574.

Somogy megye

Szentbalázs

Kaposvári járás

1575.

Somogy megye

Szentborbás

Barcsi járás

1576.

Somogy megye

Szentgáloskér

Kaposvári járás

1577.

Somogy megye

Szenyér

Marcali járás

1578.

Somogy megye

Szilvásszentmárton

Kaposvári járás

1579.

Somogy megye

Szólád

Siófoki járás

1580.

Somogy megye

Szorosad

Tabi járás

1581.

Somogy megye

Szőkedencs

Marcali járás

1582.

Somogy megye

Szőlősgyörök

Fonyódi járás

1583.

Somogy megye

Szulok

Barcsi járás

1584.

Somogy megye

Tab

Tabi járás

1585.

Somogy megye

Tapsony

Marcali járás

1586.

Somogy megye

Tarany

Nagyatádi járás

1587.

Somogy megye

Táska

Marcali járás

1588.

Somogy megye

Taszár

Kaposvári járás

1589.

Somogy megye

Tengőd

Tabi járás

1590.

Somogy megye

Tikos

Marcali járás

1591.

Somogy megye

Torvaj

Tabi járás

1592.

Somogy megye

Tótújfalu

Barcsi járás

1593.

Somogy megye

Törökkoppány

Tabi járás

1594.

Somogy megye

Újvárfalva

Kaposvári járás

1595.

Somogy megye

Varászló

Marcali járás

1596.

Somogy megye

Várda

Kaposvári járás

1597.

Somogy megye

Vése

Marcali járás

1598.

Somogy megye

Visz

Fonyódi járás

1599.

Somogy megye

Vízvár

Barcsi járás

1600.

Somogy megye

Vörs

Marcali járás

1601.

Somogy megye

Zákány

Csurgói járás

1602.

Somogy megye

Zákányfalu

Csurgói járás

1603.

Somogy megye

Zala

Tabi járás

1604.

Somogy megye

Zics

Tabi járás

1605.

Somogy megye

Zimány

Kaposvári járás

1606.

Somogy megye

Zselickisfalud

Kaposvári járás

1607.

Somogy megye

Zselicszentpál

Kaposvári járás

1608.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ajak

Kisvárdai járás

1609.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Anarcs

Kisvárdai járás

1610.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Apagy

Nyíregyházai járás

1611.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Aranyosapáti

Vásárosnaményi járás

1612.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Baktalórántháza

Baktalórántházai járás

1613.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Balsa

Ibrányi járás

1614.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Barabás

Vásárosnaményi járás

1615.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Bátorliget

Nyírbátori járás

1616.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Benk

Záhonyi járás
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1617.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beregdaróc

Vásárosnaményi járás

1618.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beregsurány

Vásárosnaményi járás

1619.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Berkesz

Kemecsei járás

1620.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Besenyőd

Baktalórántházai járás

1621.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Beszterec

Kemecsei járás

1622.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Botpalád

Fehérgyarmati járás

1623.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Bököny

Nagykállói járás

1624.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Buj

Ibrányi járás

1625.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Cégénydányád

Fehérgyarmati járás

1626.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csaholc

Fehérgyarmati járás

1627.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csaroda

Vásárosnaményi járás

1628.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Császló

Fehérgyarmati járás

1629.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csegöld

Fehérgyarmati járás

1630.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csenger

Csengeri járás

1631.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csengersima

Csengeri járás

1632.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Csengerújfalu

Csengeri járás

1633.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Darnó

Fehérgyarmati járás

1634.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Demecser

Kemecsei járás

1635.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Dombrád

Kisvárdai járás

1636.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Encsencs

Nyírbátori járás

1637.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Eperjeske

Záhonyi járás

1638.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Érpatak

Nagykállói járás

1639.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fábiánháza

Mátészalkai járás

1640.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fényeslitke

Kisvárdai járás

1641.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fülesd

Fehérgyarmati járás

1642.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Fülpösdaróc

Mátészalkai járás

1643.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gacsály

Fehérgyarmati járás

1644.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Garbolc

Fehérgyarmati járás

1645.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gávavencsellő

Ibrányi járás

1646.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Géberjén

Mátészalkai járás

1647.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gégény

Kemecsei járás

1648.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gelénes

Vásárosnaményi járás

1649.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gemzse

Vásárosnaményi járás

1650.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Geszteréd

Nagykállói járás

1651.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gulács

Vásárosnaményi járás

1652.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Győröcske

Záhonyi járás

1653.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Győrtelek

Mátészalkai járás

1654.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gyulaháza

Kisvárdai járás

1655.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gyügye

Fehérgyarmati járás

1656.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Gyüre

Vásárosnaményi járás

1657.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hermánszeg

Fehérgyarmati járás

1658.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hetefejércse

Vásárosnaményi járás

1659.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Hodász

Mátészalkai járás

1660.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ilk

Vásárosnaményi járás

1661.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jánd

Vásárosnaményi járás
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1662.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jánkmajtis

Fehérgyarmati járás

1663.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Jármi

Mátészalkai járás

1664.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kállósemjén

Nagykállói járás

1665.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kálmánháza

Nyíregyházai járás

1666.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kántorjánosi

Mátészalkai járás

1667.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kék

Kemecsei járás

1668.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kékcse

Kisvárdai járás

1669.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kemecse

Kemecsei járás

1670.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kérsemjén

Fehérgyarmati járás

1671.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisar

Fehérgyarmati járás

1672.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kishódos

Fehérgyarmati járás

1673.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisléta

Nyírbátori járás

1674.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisnamény

Fehérgyarmati járás

1675.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kispalád

Fehérgyarmati járás

1676.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisvarsány

Vásárosnaményi járás

1677.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kisszekeres

Fehérgyarmati járás

1678.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kocsord

Mátészalkai járás

1679.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Komlódtótfalu

Csengeri járás

1680.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Komoró

Záhonyi járás

1681.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kótaj

Nyíregyházai járás

1682.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kölcse

Fehérgyarmati járás

1683.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Kömörő

Fehérgyarmati járás

1684.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Laskod

Baktalórántházai járás

1685.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Levelek

Baktalórántházai járás

1686.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Lónya

Vásárosnaményi járás

1687.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Lövőpetri

Kisvárdai járás

1688.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Magosliget

Fehérgyarmati járás

1689.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Magy

Baktalórántházai járás

1690.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mánd

Fehérgyarmati járás

1691.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mándok

Záhonyi járás

1692.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Máriapócs

Nyírbátori járás

1693.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Márokpapi

Vásárosnaményi járás

1694.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mátyus

Vásárosnaményi járás

1695.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Méhtelek

Fehérgyarmati járás

1696.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Mérk

Mátészalkai járás

1697.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Milota

Fehérgyarmati járás

1698.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nábrád

Fehérgyarmati járás

1699.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagyar

Fehérgyarmati járás

1700.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagycserkesz

Nyíregyházai járás

1701.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagydobos

Mátészalkai járás

1702.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagyhódos

Fehérgyarmati járás

1703.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagyszekeres

Fehérgyarmati járás

1704.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nagyvarsány

Vásárosnaményi járás

1705.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Napkor

Nyíregyházai járás

1706.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nemesborzova

Fehérgyarmati járás
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1707.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírbéltek

Nyírbátori járás

1708.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírbogát

Nyírbátori járás

1709.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírbogdány

Kemecsei járás

1710.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírcsaholy

Mátészalkai járás

1711.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírcsászári

Nyírbátori járás

1712.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírderzs

Nyírbátori járás

1713.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírgelse

Nyírbátori járás

1714.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírgyulaj

Nyírbátori járás

1715.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyíribrony

Baktalórántházai járás

1716.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírjákó

Baktalórántházai járás

1717.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírkarász

Kisvárdai járás

1718.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírkáta

Mátészalkai járás

1719.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírkércs

Baktalórántházai járás

1720.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírlövő

Kisvárdai járás

1721.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírlugos

Nyírbátori járás

1722.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírmada

Vásárosnaményi járás

1723.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírmeggyes

Mátészalkai járás

1724.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírmihálydi

Nyírbátori járás

1725.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírparasznya

Mátészalkai járás

1726.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírpilis

Nyírbátori járás

1727.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírtass

Kisvárdai járás

1728.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírtét

Kemecsei járás

1729.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírtura

Nyíregyházai járás

1730.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Nyírvasvári

Nyírbátori járás

1731.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ófehértó

Baktalórántházai járás

1732.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Olcsva

Vásárosnaményi járás

1733.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Olcsvaapáti

Fehérgyarmati járás

1734.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ópályi

Mátészalkai járás

1735.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ököritófülpös

Mátészalkai járás

1736.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ömböly

Nyírbátori járás

1737.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Őr

Mátészalkai járás

1738.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Panyola

Fehérgyarmati járás

1739.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pap

Kisvárdai járás

1740.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Papos

Mátészalkai járás

1741.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Paszab

Ibrányi járás

1742.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pátroha

Kisvárdai járás

1743.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pátyod

Csengeri járás

1744.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Penészlek

Nyírbátori járás

1745.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Penyige

Fehérgyarmati járás

1746.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Petneháza

Baktalórántházai járás

1747.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Piricse

Nyírbátori járás

1748.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pócspetri

Nyírbátori járás

1749.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Porcsalma

Csengeri járás

1750.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Pusztadobos

Vásárosnaményi járás

1751.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rakamaz

Nyíregyházai járás
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1752.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ramocsaháza

Baktalórántházai járás

1753.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rápolt

Mátészalkai járás

1754.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rétközberencs

Kisvárdai járás

1755.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rohod

Baktalórántházai járás

1756.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Rozsály

Fehérgyarmati járás

1757.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Sényő

Nyíregyházai járás

1758.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Sonkád

Fehérgyarmati járás

1759.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcs

Nyíregyházai járás

1760.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcsbáka

Kisvárdai járás

1761.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szabolcsveresmart

Kisvárdai járás

1762.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szakoly

Nagykállói járás

1763.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamosangyalos

Csengeri járás

1764.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamosbecs

Csengeri járás

1765.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamoskér

Mátészalkai járás

1766.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamossályi

Fehérgyarmati járás

1767.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamostatárfalva

Csengeri járás

1768.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamosújlak

Fehérgyarmati járás

1769.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szamosszeg

Mátészalkai járás

1770.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Szatmárcseke

Fehérgyarmati járás

1771.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Székely

Kemecsei járás

1772.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tákos

Vásárosnaményi járás

1773.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tarpa

Vásárosnaményi járás

1774.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Terem

Nyírbátori járás

1775.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiborszállás

Mátészalkai járás

1776.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Timár

Nyíregyházai járás

1777.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszaadony

Vásárosnaményi járás

1778.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszabecs

Fehérgyarmati járás

1779.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszabercel

Ibrányi járás

1780.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszabezdéd

Záhonyi járás

1781.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszacsécse

Fehérgyarmati járás

1782.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszadada

Tiszavasvári járás

1783.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszadob

Tiszavasvári járás

1784.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszaeszlár

Tiszavasvári járás

1785.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszakanyár

Kisvárdai járás

1786.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszakerecseny

Vásárosnaményi járás

1787.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszakóród

Fehérgyarmati járás

1788.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszamogyorós

Záhonyi járás

1789.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszanagyfalu

Nyíregyházai járás

1790.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszarád

Kemecsei járás

1791.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszaszalka

Vásárosnaményi járás

1792.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszaszentmárton

Záhonyi járás

1793.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszatelek

Ibrányi járás

1794.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tiszavid

Vásárosnaményi járás

1795.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tisztaberek

Fehérgyarmati járás

1796.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tivadar

Fehérgyarmati járás
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1797.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tunyogmatolcs

Fehérgyarmati járás

1798.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Túristvándi

Fehérgyarmati járás

1799.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Túrricse

Fehérgyarmati járás

1800.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tuzsér

Záhonyi járás

1801.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Tyukod

Csengeri járás

1802.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Újkenéz

Kisvárdai járás

1803.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Ura

Csengeri járás

1804.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Uszka

Fehérgyarmati járás

1805.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vaja

Mátészalkai járás

1806.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vállaj

Mátészalkai járás

1807.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vámosatya

Vásárosnaményi járás

1808.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vámosoroszi

Fehérgyarmati járás

1809.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Vasmegyer

Kemecsei járás

1810.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Záhony

Záhonyi járás

1811.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Zajta

Fehérgyarmati járás

1812.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Zsarolyán

Fehérgyarmati járás

1813.

Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

Zsurk

Záhonyi járás

1814.

Tolna megye

Alsónána

Szekszárdi járás

1815.

Tolna megye

Alsónyék

Szekszárdi járás

1816.

Tolna megye

Aparhant

Bonyhádi járás

1817.

Tolna megye

Attala

Dombóvári járás

1818.

Tolna megye

Báta

Szekszárdi járás

1819.

Tolna megye

Bátaapáti

Bonyhádi járás

1820.

Tolna megye

Belecska

Tamási járás

1821.

Tolna megye

Bikács

Paksi járás

1822.

Tolna megye

Bogyiszló

Tolnai járás

1823.

Tolna megye

Bonyhádvarasd

Bonyhádi járás

1824.

Tolna megye

Bölcske

Paksi járás

1825.

Tolna megye

Cikó

Bonyhádi járás

1826.

Tolna megye

Csibrák

Dombóvári járás

1827.

Tolna megye

Csikóstőttős

Dombóvári járás

1828.

Tolna megye

Dalmand

Dombóvári járás

1829.

Tolna megye

Decs

Szekszárdi járás

1830.

Tolna megye

Diósberény

Tamási járás

1831.

Tolna megye

Döbrököz

Dombóvári járás

1832.

Tolna megye

Dunaszentgyörgy

Paksi járás

1833.

Tolna megye

Dúzs

Tamási járás

1834.

Tolna megye

Értény

Tamási járás

1835.

Tolna megye

Fácánkert

Tolnai járás

1836.

Tolna megye

Fadd

Tolnai járás

1837.

Tolna megye

Felsőnána

Bonyhádi járás

1838.

Tolna megye

Felsőnyék

Tamási járás

1839.

Tolna megye

Fürged

Tamási járás

1840.

Tolna megye

Gerjen

Paksi járás

1841.

Tolna megye

Grábóc

Bonyhádi járás
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1842.

Tolna megye

Gyönk

Tamási járás

1843.

Tolna megye

Györe

Bonyhádi járás

1844.

Tolna megye

Györköny

Paksi járás

1845.

Tolna megye

Gyulaj

Dombóvári járás

1846.

Tolna megye

Harc

Szekszárdi járás

1847.

Tolna megye

Hőgyész

Tamási járás

1848.

Tolna megye

Iregszemcse

Tamási járás

1849.

Tolna megye

Izmény

Bonyhádi járás

1850.

Tolna megye

Jágónak

Dombóvári járás

1851.

Tolna megye

Kajdacs

Paksi járás

1852.

Tolna megye

Kakasd

Bonyhádi járás

1853.

Tolna megye

Kalaznó

Tamási járás

1854.

Tolna megye

Kapospula

Dombóvári járás

1855.

Tolna megye

Keszőhidegkút

Tamási járás

1856.

Tolna megye

Kéty

Bonyhádi járás

1857.

Tolna megye

Kisdorog

Bonyhádi járás

1858.

Tolna megye

Kismányok

Bonyhádi járás

1859.

Tolna megye

Kistormás

Szekszárdi járás

1860.

Tolna megye

Kisvejke

Bonyhádi járás

1861.

Tolna megye

Kisszékely

Tamási járás

1862.

Tolna megye

Kocsola

Dombóvári járás

1863.

Tolna megye

Koppányszántó

Tamási járás

1864.

Tolna megye

Kölesd

Szekszárdi járás

1865.

Tolna megye

Kurd

Dombóvári járás

1866.

Tolna megye

Lápafő

Dombóvári járás

1867.

Tolna megye

Lengyel

Bonyhádi járás

1868.

Tolna megye

Madocsa

Paksi járás

1869.

Tolna megye

Magyarkeszi

Tamási járás

1870.

Tolna megye

Medina

Szekszárdi járás

1871.

Tolna megye

Miszla

Tamási járás

1872.

Tolna megye

Mórágy

Bonyhádi járás

1873.

Tolna megye

Mőcsény

Bonyhádi járás

1874.

Tolna megye

Mucsfa

Bonyhádi járás

1875.

Tolna megye

Mucsi

Tamási járás

1876.

Tolna megye

Murga

Bonyhádi járás

1877.

Tolna megye

Nagydorog

Paksi járás

1878.

Tolna megye

Nagykónyi

Tamási járás

1879.

Tolna megye

Nagymányok

Bonyhádi járás

1880.

Tolna megye

Nagyszékely

Tamási járás

1881.

Tolna megye

Nagyszokoly

Tamási járás

1882.

Tolna megye

Nagyvejke

Bonyhádi járás

1883.

Tolna megye

Nak

Dombóvári járás

1884.

Tolna megye

Németkér

Paksi járás

1885.

Tolna megye

Ozora

Tamási járás

1886.

Tolna megye

Őcsény

Szekszárdi járás

590

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

5. szám

1887.

Tolna megye

Pálfa

Paksi járás

1888.

Tolna megye

Pári

Tamási járás

1889.

Tolna megye

Pincehely

Tamási járás

1890.

Tolna megye

Pörböly

Szekszárdi járás

1891.

Tolna megye

Pusztahencse

Paksi járás

1892.

Tolna megye

Regöly

Tamási járás

1893.

Tolna megye

Sárpilis

Szekszárdi járás

1894.

Tolna megye

Sárszentlőrinc

Paksi járás

1895.

Tolna megye

Simontornya

Tamási járás

1896.

Tolna megye

Sióagárd

Szekszárdi járás

1897.

Tolna megye

Szakadát

Tamási járás

1898.

Tolna megye

Szakály

Tamási járás

1899.

Tolna megye

Szakcs

Dombóvári járás

1900.

Tolna megye

Szálka

Szekszárdi járás

1901.

Tolna megye

Szárazd

Tamási járás

1902.

Tolna megye

Szedres

Szekszárdi járás

1903.

Tolna megye

Tengelic

Paksi járás

1904.

Tolna megye

Tevel

Bonyhádi járás

1905.

Tolna megye

Tolnanémedi

Tamási járás

1906.

Tolna megye

Udvari

Tamási járás

1907.

Tolna megye

Újireg

Tamási járás

1908.

Tolna megye

Váralja

Bonyhádi járás

1909.

Tolna megye

Várdomb

Szekszárdi járás

1910.

Tolna megye

Várong

Dombóvári járás

1911.

Tolna megye

Varsád

Tamási járás

1912.

Tolna megye

Závod

Bonyhádi járás

1913.

Tolna megye

Zomba

Bonyhádi járás

1914.

Vas megye

Acsád

Szombathelyi járás

1915.

Vas megye

Alsószölnök

Szentgotthárdi járás

1916.

Vas megye

Alsóújlak

Vasvári járás

1917.

Vas megye

Andrásfa

Vasvári járás

1918.

Vas megye

Apátistvánfalva

Szentgotthárdi járás

1919.

Vas megye

Bajánsenye

Körmendi járás

1920.

Vas megye

Balogunyom

Szombathelyi járás

1921.

Vas megye

Bejcgyertyános

Sárvári járás

1922.

Vas megye

Bérbaltavár

Vasvári járás

1923.

Vas megye

Boba

Celldömölki járás

1924.

Vas megye

Bozzai

Szombathelyi járás

1925.

Vas megye

Bozsok

Kőszegi járás

1926.

Vas megye

Bögöt

Sárvári járás

1927.

Vas megye

Bögöte

Sárvári járás

1928.

Vas megye

Bucsu

Szombathelyi járás

1929.

Vas megye

Cák

Kőszegi járás

1930.

Vas megye

Chernelházadamonya

Sárvári járás

1931.

Vas megye

Csákánydoroszló

Körmendi járás
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1932.

Vas megye

Csánig

Sárvári járás

1933.

Vas megye

Csehi

Vasvári járás

1934.

Vas megye

Csehimindszent

Vasvári járás

1935.

Vas megye

Csepreg

Kőszegi járás

1936.

Vas megye

Csipkerek

Vasvári járás

1937.

Vas megye

Csönge

Celldömölki járás

1938.

Vas megye

Csörötnek

Szentgotthárdi járás

1939.

Vas megye

Daraboshegy

Körmendi járás

1940.

Vas megye

Döbörhegy

Körmendi járás

1941.

Vas megye

Döröske

Körmendi járás

1942.

Vas megye

Duka

Celldömölki járás

1943.

Vas megye

Egervölgy

Vasvári járás

1944.

Vas megye

Egyházashetye

Celldömölki járás

1945.

Vas megye

Egyházashollós

Körmendi járás

1946.

Vas megye

Egyházasrádóc

Körmendi járás

1947.

Vas megye

Felsőjánosfa

Körmendi járás

1948.

Vas megye

Felsőmarác

Körmendi járás

1949.

Vas megye

Felsőszölnök

Szentgotthárdi járás

1950.

Vas megye

Gasztony

Szentgotthárdi járás

1951.

Vas megye

Gérce

Sárvári járás

1952.

Vas megye

Gersekarát

Vasvári járás

1953.

Vas megye

Gyanógeregye

Szombathelyi járás

1954.

Vas megye

Győrvár

Vasvári járás

1955.

Vas megye

Halastó

Körmendi járás

1956.

Vas megye

Halogy

Körmendi járás

1957.

Vas megye

Harasztifalu

Körmendi járás

1958.

Vas megye

Hegyfalu

Sárvári járás

1959.

Vas megye

Hegyháthodász

Körmendi járás

1960.

Vas megye

Hegyhátsál

Körmendi járás

1961.

Vas megye

Hegyhátszentjakab

Körmendi járás

1962.

Vas megye

Hegyhátszentmárton

Körmendi járás

1963.

Vas megye

Hegyhátszentpéter

Vasvári járás

1964.

Vas megye

Horvátzsidány

Kőszegi járás

1965.

Vas megye

Hosszúpereszteg

Sárvári járás

1966.

Vas megye

Ikervár

Sárvári járás

1967.

Vas megye

Iklanberény

Kőszegi járás

1968.

Vas megye

Ispánk

Körmendi járás

1969.

Vas megye

Ivánc

Körmendi járás

1970.

Vas megye

Jákfa

Sárvári járás

1971.

Vas megye

Jánosháza

Celldömölki járás

1972.

Vas megye

Káld

Sárvári járás

1973.

Vas megye

Kám

Vasvári járás

1974.

Vas megye

Karakó

Celldömölki járás

1975.

Vas megye

Katafa

Körmendi járás

1976.

Vas megye

Kemeneskápolna

Celldömölki járás
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1977.

Vas megye

Kemenesmagasi

Celldömölki járás

1978.

Vas megye

Kemenesmihályfa

Celldömölki járás

1979.

Vas megye

Kemenespálfa

Celldömölki járás

1980.

Vas megye

Kemenessömjén

Celldömölki járás

1981.

Vas megye

Kemenesszentmárton

Celldömölki járás

1982.

Vas megye

Kemestaródfa

Körmendi járás

1983.

Vas megye

Kenéz

Sárvári járás

1984.

Vas megye

Kenyeri

Celldömölki járás

1985.

Vas megye

Kercaszomor

Körmendi járás

1986.

Vas megye

Kerkáskápolna

Körmendi járás

1987.

Vas megye

Kétvölgy

Szentgotthárdi járás

1988.

Vas megye

Kisrákos

Körmendi járás

1989.

Vas megye

Kissomlyó

Celldömölki járás

1990.

Vas megye

Kiszsidány

Kőszegi járás

1991.

Vas megye

Kondorfa

Szentgotthárdi járás

1992.

Vas megye

Köcsk

Celldömölki járás

1993.

Vas megye

Kőszegdoroszló

Kőszegi járás

1994.

Vas megye

Kőszegpaty

Kőszegi járás

1995.

Vas megye

Kőszegszerdahely

Kőszegi járás

1996.

Vas megye

Magyarszecsőd

Körmendi járás

1997.

Vas megye

Magyarszombatfa

Körmendi járás

1998.

Vas megye

Meggyeskovácsi

Sárvári járás

1999.

Vas megye

Mersevát

Celldömölki járás

2000.

Vas megye

Mesterháza

Sárvári járás

2001.

Vas megye

Mesteri

Celldömölki járás

2002.

Vas megye

Meszlen

Szombathelyi járás

2003.

Vas megye

Mikosszéplak

Vasvári járás

2004.

Vas megye

Molnaszecsőd

Körmendi járás

2005.

Vas megye

Nádasd

Körmendi járás

2006.

Vas megye

Nagygeresd

Sárvári járás

2007.

Vas megye

Nagykölked

Körmendi járás

2008.

Vas megye

Nagymizdó

Körmendi járás

2009.

Vas megye

Nagyrákos

Körmendi járás

2010.

Vas megye

Nagysimonyi

Celldömölki járás

2011.

Vas megye

Nagytilaj

Vasvári járás

2012.

Vas megye

Narda

Szombathelyi járás

2013.

Vas megye

Nemesbőd

Szombathelyi járás

2014.

Vas megye

Nemescsó

Kőszegi járás

2015.

Vas megye

Nemeskeresztúr

Celldömölki járás

2016.

Vas megye

Nemeskocs

Celldömölki járás

2017.

Vas megye

Nemeskolta

Szombathelyi járás

2018.

Vas megye

Nemesrempehollós

Körmendi járás

2019.

Vas megye

Nick

Sárvári járás

2020.

Vas megye

Nyőgér

Sárvári járás

2021.

Vas megye

Olaszfa

Vasvári járás
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2022.

Vas megye

Ostffyasszonyfa

Celldömölki járás

2023.

Vas megye

Oszkó

Vasvári járás

2024.

Vas megye

Ölbő

Sárvári járás

2025.

Vas megye

Őrimagyarósd

Körmendi járás

2026.

Vas megye

Őriszentpéter

Körmendi járás

2027.

Vas megye

Pácsony

Vasvári járás

2028.

Vas megye

Pankasz

Körmendi járás

2029.

Vas megye

Pápoc

Celldömölki járás

2030.

Vas megye

Pecöl

Sárvári járás

2031.

Vas megye

Perenye

Szombathelyi járás

2032.

Vas megye

Peresznye

Kőszegi járás

2033.

Vas megye

Petőmihályfa

Vasvári járás

2034.

Vas megye

Porpác

Sárvári járás

2035.

Vas megye

Pósfa

Sárvári járás

2036.

Vas megye

Püspökmolnári

Vasvári járás

2037.

Vas megye

Rábagyarmat

Szentgotthárdi járás

2038.

Vas megye

Rábahídvég

Vasvári járás

2039.

Vas megye

Rábapaty

Sárvári járás

2040.

Vas megye

Rábatöttös

Szombathelyi járás

2041.

Vas megye

Rátót

Szentgotthárdi járás

2042.

Vas megye

Répcelak

Sárvári járás

2043.

Vas megye

Répceszentgyörgy

Sárvári járás

2044.

Vas megye

Rönök

Szentgotthárdi járás

2045.

Vas megye

Rum

Szombathelyi járás

2046.

Vas megye

Sajtoskál

Sárvári járás

2047.

Vas megye

Sárfimizdó

Vasvári járás

2048.

Vas megye

Simaság

Sárvári járás

2049.

Vas megye

Sorkifalud

Szombathelyi járás

2050.

Vas megye

Sorkikápolna

Szombathelyi járás

2051.

Vas megye

Sorokpolány

Szombathelyi járás

2052.

Vas megye

Sótony

Sárvári járás

2053.

Vas megye

Söpte

Szombathelyi járás

2054.

Vas megye

Szaknyér

Körmendi járás

2055.

Vas megye

Szakonyfalu

Szentgotthárdi járás

2056.

Vas megye

Szalafő

Körmendi járás

2057.

Vas megye

Szarvaskend

Körmendi járás

2058.

Vas megye

Szatta

Körmendi járás

2059.

Vas megye

Szeleste

Sárvári járás

2060.

Vas megye

Szemenye

Vasvári járás

2061.

Vas megye

Szentpéterfa

Szombathelyi járás

2062.

Vas megye

Szergény

Celldömölki járás

2063.

Vas megye

Szőce

Körmendi járás

2064.

Vas megye

Tanakajd

Szombathelyi járás

2065.

Vas megye

Telekes

Vasvári járás

2066.

Vas megye

Tompaládony

Sárvári járás
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2067.

Vas megye

Tormásliget

Kőszegi járás

2068.

Vas megye

Uraiújfalu

Sárvári járás

2069.

Vas megye

Vámoscsalád

Sárvári járás

2070.

Vas megye

Vasalja

Körmendi járás

2071.

Vas megye

Vásárosmiske

Sárvári járás

2072.

Vas megye

Vasasszonyfa

Szombathelyi járás

2073.

Vas megye

Vasegerszeg

Sárvári járás

2074.

Vas megye

Vashosszúfalu

Sárvári járás

2075.

Vas megye

Vaskeresztes

Szombathelyi járás

2076.

Vas megye

Vassurány

Szombathelyi járás

2077.

Vas megye

Vasvár

Vasvári járás

2078.

Vas megye

Vasszécseny

Szombathelyi járás

2079.

Vas megye

Vasszentmihály

Szentgotthárdi járás

2080.

Vas megye

Vasszilvágy

Szombathelyi járás

2081.

Vas megye

Vát

Szombathelyi járás

2082.

Vas megye

Velemér

Körmendi járás

2083.

Vas megye

Vép

Szombathelyi járás

2084.

Vas megye

Viszák

Körmendi járás

2085.

Vas megye

Vönöck

Celldömölki járás

2086.

Vas megye

Zsédeny

Sárvári járás

2087.

Vas megye

Zsennye

Szombathelyi járás

2088.

Veszprém megye

Ábrahámhegy

Tapolcai járás

2089.

Veszprém megye

Adásztevel

Pápai járás

2090.

Veszprém megye

Adorjánháza

Devecseri járás

2091.

Veszprém megye

Apácatorna

Devecseri járás

2092.

Veszprém megye

Badacsonytomaj

Tapolcai járás

2093.

Veszprém megye

Badacsonytördemic

Tapolcai járás

2094.

Veszprém megye

Bakonybél

Zirci járás

2095.

Veszprém megye

Bakonyjákó

Pápai járás

2096.

Veszprém megye

Bakonykoppány

Pápai járás

2097.

Veszprém megye

Bakonynána

Zirci járás

2098.

Veszprém megye

Bakonyoszlop

Zirci járás

2099.

Veszprém megye

Bakonypölöske

Pápai járás

2100.

Veszprém megye

Bakonyság

Pápai járás

2101.

Veszprém megye

Bakonyszentiván

Pápai járás

2102.

Veszprém megye

Bakonyszentkirály

Zirci járás

2103.

Veszprém megye

Bakonyszücs

Pápai járás

2104.

Veszprém megye

Bakonytamási

Pápai járás

2105.

Veszprém megye

Balatonakali

Balatonfüredi járás

2106.

Veszprém megye

Balatonederics

Tapolcai járás

2107.

Veszprém megye

Balatonfőkajár

Balatonalmádi járás

2108.

Veszprém megye

Balatonhenye

Tapolcai járás

2109.

Veszprém megye

Balatonkenese

Balatonalmádi járás

2110.

Veszprém megye

Balatonrendes

Tapolcai járás

2111.

Veszprém megye

Balatonszepezd

Balatonfüredi járás
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2112.

Veszprém megye

Balatonudvari

Balatonfüredi járás

2113.

Veszprém megye

Bazsi

Sümegi járás

2114.

Veszprém megye

Békás

Pápai járás

2115.

Veszprém megye

Bodorfa

Sümegi járás

2116.

Veszprém megye

Borszörcsök

Devecseri járás

2117.

Veszprém megye

Borzavár

Zirci járás

2118.

Veszprém megye

Csabrendek

Sümegi járás

2119.

Veszprém megye

Csajág

Balatonalmádi járás

2120.

Veszprém megye

Csesznek

Zirci járás

2121.

Veszprém megye

Csetény

Zirci járás

2122.

Veszprém megye

Csót

Pápai járás

2123.

Veszprém megye

Csögle

Devecseri járás

2124.

Veszprém megye

Dabronc

Sümegi járás

2125.

Veszprém megye

Dabrony

Devecseri járás

2126.

Veszprém megye

Dáka

Pápai járás

2127.

Veszprém megye

Devecser

Devecseri járás

2128.

Veszprém megye

Doba

Devecseri járás

2129.

Veszprém megye

Döbrönte

Pápai járás

2130.

Veszprém megye

Dörgicse

Balatonfüredi járás

2131.

Veszprém megye

Dudar

Zirci járás

2132.

Veszprém megye

Egeralja

Devecseri járás

2133.

Veszprém megye

Egyházaskesző

Pápai járás

2134.

Veszprém megye

Eplény

Veszprémi járás

2135.

Veszprém megye

Farkasgyepű

Ajkai járás

2136.

Veszprém megye

Ganna

Pápai járás

2137.

Veszprém megye

Gecse

Pápai járás

2138.

Veszprém megye

Gic

Pápai járás

2139.

Veszprém megye

Gógánfa

Sümegi járás

2140.

Veszprém megye

Gyepükaján

Sümegi járás

2141.

Veszprém megye

Gyulakeszi

Tapolcai járás

2142.

Veszprém megye

Hajmáskér

Veszprémi járás

2143.

Veszprém megye

Halimba

Ajkai járás

2144.

Veszprém megye

Hegyesd

Tapolcai járás

2145.

Veszprém megye

Herend

Veszprémi járás

2146.

Veszprém megye

Hetyefő

Sümegi járás

2147.

Veszprém megye

Homokbödöge

Pápai járás

2148.

Veszprém megye

Hosztót

Sümegi járás

2149.

Veszprém megye

Iszkáz

Devecseri járás

2150.

Veszprém megye

Jásd

Várpalotai járás

2151.

Veszprém megye

Kamond

Devecseri járás

2152.

Veszprém megye

Kapolcs

Tapolcai járás

2153.

Veszprém megye

Káptalanfa

Sümegi járás

2154.

Veszprém megye

Karakószörcsök

Devecseri járás

2155.

Veszprém megye

Kékkút

Tapolcai járás

2156.

Veszprém megye

Kemeneshőgyész

Pápai járás
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2157.

Veszprém megye

Kemenesszentpéter

Pápai járás

2158.

Veszprém megye

Kerta

Devecseri járás

2159.

Veszprém megye

Kisapáti

Tapolcai járás

2160.

Veszprém megye

Kisberzseny

Devecseri járás

2161.

Veszprém megye

Kiscsősz

Devecseri járás

2162.

Veszprém megye

Kislőd

Ajkai járás

2163.

Veszprém megye

Kispirit

Devecseri járás

2164.

Veszprém megye

Kisszőlős

Devecseri járás

2165.

Veszprém megye

Kolontár

Devecseri járás

2166.

Veszprém megye

Kővágóörs

Tapolcai járás

2167.

Veszprém megye

Köveskál

Tapolcai járás

2168.

Veszprém megye

Kup

Pápai járás

2169.

Veszprém megye

Küngös

Balatonalmádi járás

2170.

Veszprém megye

Lesencefalu

Tapolcai járás

2171.

Veszprém megye

Lesenceistvánd

Tapolcai járás

2172.

Veszprém megye

Lesencetomaj

Tapolcai járás

2173.

Veszprém megye

Lókút

Zirci járás

2174.

Veszprém megye

Lovászpatona

Pápai járás

2175.

Veszprém megye

Magyargencs

Pápai járás

2176.

Veszprém megye

Magyarpolány

Ajkai járás

2177.

Veszprém megye

Malomsok

Pápai járás

2178.

Veszprém megye

Marcalgergelyi

Pápai járás

2179.

Veszprém megye

Marcaltő

Pápai járás

2180.

Veszprém megye

Megyer

Sümegi járás

2181.

Veszprém megye

Mencshely

Veszprémi járás

2182.

Veszprém megye

Mezőlak

Pápai járás

2183.

Veszprém megye

Mihályháza

Pápai járás

2184.

Veszprém megye

Mindszentkálla

Tapolcai járás

2185.

Veszprém megye

Monoszló

Balatonfüredi járás

2186.

Veszprém megye

Nagyacsád

Pápai járás

2187.

Veszprém megye

Nagyalásony

Devecseri járás

2188.

Veszprém megye

Nagydém

Pápai járás

2189.

Veszprém megye

Nagyesztergár

Zirci járás

2190.

Veszprém megye

Nagygyimót

Pápai járás

2191.

Veszprém megye

Nagypirit

Devecseri járás

2192.

Veszprém megye

Nagytevel

Pápai járás

2193.

Veszprém megye

Nagyvázsony

Veszprémi járás

2194.

Veszprém megye

Nemesgörzsöny

Pápai járás

2195.

Veszprém megye

Nemesgulács

Tapolcai járás

2196.

Veszprém megye

Nemeshany

Sümegi járás

2197.

Veszprém megye

Nemesvita

Tapolcai járás

2198.

Veszprém megye

Nemesszalók

Pápai járás

2199.

Veszprém megye

Nóráp

Pápai járás

2200.

Veszprém megye

Noszlop

Devecseri járás

2201.

Veszprém megye

Nyárád

Pápai járás
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2202.

Veszprém megye

Nyirád

Ajkai járás

2203.

Veszprém megye

Óbudavár

Balatonfüredi járás

2204.

Veszprém megye

Olaszfalu

Zirci járás

2205.

Veszprém megye

Oroszi

Devecseri járás

2206.

Veszprém megye

Öcs

Ajkai járás

2207.

Veszprém megye

Örvényes

Balatonfüredi járás

2208.

Veszprém megye

Ősi

Várpalotai járás

2209.

Veszprém megye

Öskü

Várpalotai járás

2210.

Veszprém megye

Pápadereske

Pápai járás

2211.

Veszprém megye

Pápakovácsi

Pápai járás

2212.

Veszprém megye

Pápasalamon

Pápai járás

2213.

Veszprém megye

Pápateszér

Pápai járás

2214.

Veszprém megye

Papkeszi

Balatonalmádi járás

2215.

Veszprém megye

Pécsely

Balatonfüredi járás

2216.

Veszprém megye

Pénzesgyőr

Zirci járás

2217.

Veszprém megye

Pétfürdő

Várpalotai járás

2218.

Veszprém megye

Porva

Zirci járás

2219.

Veszprém megye

Pula

Veszprémi járás

2220.

Veszprém megye

Pusztamiske

Devecseri járás

2221.

Veszprém megye

Raposka

Tapolcai járás

2222.

Veszprém megye

Révfülöp

Tapolcai járás

2223.

Veszprém megye

Salföld

Tapolcai járás

2224.

Veszprém megye

Somlójenő

Devecseri járás

2225.

Veszprém megye

Somlószőlős

Devecseri járás

2226.

Veszprém megye

Somlóvásárhely

Devecseri járás

2227.

Veszprém megye

Somlóvecse

Devecseri járás

2228.

Veszprém megye

Sümegprága

Sümegi járás

2229.

Veszprém megye

Szápár

Zirci járás

2230.

Veszprém megye

Szentbékkálla

Tapolcai járás

2231.

Veszprém megye

Szentgál

Veszprémi járás

2232.

Veszprém megye

Szentimrefalva

Sümegi járás

2233.

Veszprém megye

Szentjakabfa

Balatonfüredi járás

2234.

Veszprém megye

Szentkirályszabadja

Veszprémi járás

2235.

Veszprém megye

Szigliget

Tapolcai járás

2236.

Veszprém megye

Szőc

Ajkai járás

2237.

Veszprém megye

Takácsi

Pápai járás

2238.

Veszprém megye

Taliándörögd

Tapolcai járás

2239.

Veszprém megye

Tés

Várpalotai járás

2240.

Veszprém megye

Tihany

Balatonfüredi járás

2241.

Veszprém megye

Tüskevár

Devecseri járás

2242.

Veszprém megye

Ugod

Pápai járás

2243.

Veszprém megye

Ukk

Sümegi járás

2244.

Veszprém megye

Úrkút

Ajkai járás

2245.

Veszprém megye

Uzsa

Tapolcai járás

2246.

Veszprém megye

Vanyola

Pápai járás
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2247.

Veszprém megye

Várkesző

Pápai járás

2248.

Veszprém megye

Városlőd

Ajkai járás

2249.

Veszprém megye

Vaszar

Pápai járás

2250.

Veszprém megye

Veszprémfajsz

Veszprémi járás

2251.

Veszprém megye

Veszprémgalsa

Sümegi járás

2252.

Veszprém megye

Vid

Devecseri járás

2253.

Veszprém megye

Vigántpetend

Tapolcai járás

2254.

Veszprém megye

Vilonya

Várpalotai járás

2255.

Veszprém megye

Vinár

Pápai járás

2256.

Veszprém megye

Vöröstó

Veszprémi járás

2257.

Veszprém megye

Zalaerdőd

Sümegi járás

2258.

Veszprém megye

Zalagyömörő

Sümegi járás

2259.

Veszprém megye

Zalameggyes

Sümegi járás

2260.

Veszprém megye

Zalaszegvár

Sümegi járás

2261.

Veszprém megye

Zánka

Balatonfüredi járás

2262.

Zala megye

Alibánfa

Zalaegerszegi járás

2263.

Zala megye

Alsónemesapáti

Zalaegerszegi járás

2264.

Zala megye

Alsórajk

Nagykanizsai járás

2265.

Zala megye

Alsószenterzsébet

Lenti járás

2266.

Zala megye

Babosdöbréte

Zalaegerszegi járás

2267.

Zala megye

Baglad

Lenti járás

2268.

Zala megye

Bagod

Zalaegerszegi járás

2269.

Zala megye

Bak

Zalaegerszegi járás

2270.

Zala megye

Baktüttös

Zalaegerszegi járás

2271.

Zala megye

Balatonmagyaród

Nagykanizsai járás

2272.

Zala megye

Bánokszentgyörgy

Letenyei járás

2273.

Zala megye

Barlahida

Lenti járás

2274.

Zala megye

Batyk

Zalaszentgróti járás

2275.

Zala megye

Bázakerettye

Letenyei járás

2276.

Zala megye

Becsehely

Letenyei járás

2277.

Zala megye

Becsvölgye

Zalaegerszegi járás

2278.

Zala megye

Belezna

Nagykanizsai járás

2279.

Zala megye

Belsősárd

Lenti járás

2280.

Zala megye

Bezeréd

Zalaegerszegi járás

2281.

Zala megye

Bocska

Nagykanizsai járás

2282.

Zala megye

Bókaháza

Keszthelyi járás

2283.

Zala megye

Borsfa

Letenyei járás

2284.

Zala megye

Böde

Zalaegerszegi járás

2285.

Zala megye

Bödeháza

Lenti járás

2286.

Zala megye

Börzönce

Nagykanizsai járás

2287.

Zala megye

Búcsúszentlászló

Zalaegerszegi járás

2288.

Zala megye

Bucsuta

Letenyei járás

2289.

Zala megye

Csatár

Zalaegerszegi járás

2290.

Zala megye

Csertalakos

Zalaegerszegi járás

2291.

Zala megye

Csesztreg

Lenti járás
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2292.

Zala megye

Csonkahegyhát

Zalaegerszegi járás

2293.

Zala megye

Csöde

Zalaegerszegi járás

2294.

Zala megye

Csömödér

Lenti járás

2295.

Zala megye

Csörnyeföld

Letenyei járás

2296.

Zala megye

Dióskál

Keszthelyi járás

2297.

Zala megye

Dobri

Lenti járás

2298.

Zala megye

Dobronhegy

Zalaegerszegi járás

2299.

Zala megye

Döbröce

Zalaszentgróti járás

2300.

Zala megye

Egeraracsa

Keszthelyi járás

2301.

Zala megye

Egervár

Zalaegerszegi járás

2302.

Zala megye

Eszteregnye

Nagykanizsai járás

2303.

Zala megye

Esztergályhorváti

Keszthelyi járás

2304.

Zala megye

Felsőrajk

Nagykanizsai járás

2305.

Zala megye

Fityeház

Nagykanizsai járás

2306.

Zala megye

Fűzvölgy

Nagykanizsai járás

2307.

Zala megye

Gáborjánháza

Lenti járás

2308.

Zala megye

Galambok

Nagykanizsai járás

2309.

Zala megye

Garabonc

Nagykanizsai járás

2310.

Zala megye

Gellénháza

Zalaegerszegi járás

2311.

Zala megye

Gelse

Nagykanizsai járás

2312.

Zala megye

Gelsesziget

Nagykanizsai járás

2313.

Zala megye

Gétye

Keszthelyi járás

2314.

Zala megye

Gősfa

Zalaegerszegi járás

2315.

Zala megye

Gutorfölde

Zalaegerszegi járás

2316.

Zala megye

Gyűrűs

Zalaegerszegi járás

2317.

Zala megye

Hahót

Nagykanizsai járás

2318.

Zala megye

Hernyék

Lenti járás

2319.

Zala megye

Homokkomárom

Nagykanizsai járás

2320.

Zala megye

Hosszúvölgy

Nagykanizsai járás

2321.

Zala megye

Hottó

Zalaegerszegi járás

2322.

Zala megye

Iborfia

Zalaegerszegi járás

2323.

Zala megye

Iklódbördőce

Lenti járás

2324.

Zala megye

Kacorlak

Nagykanizsai járás

2325.

Zala megye

Kallósd

Zalaszentgróti járás

2326.

Zala megye

Kálócfa

Lenti járás

2327.

Zala megye

Kányavár

Lenti járás

2328.

Zala megye

Karmacs

Keszthelyi járás

2329.

Zala megye

Kemendollár

Zalaegerszegi járás

2330.

Zala megye

Keménfa

Zalaegerszegi járás

2331.

Zala megye

Kerecseny

Nagykanizsai járás

2332.

Zala megye

Kerkabarabás

Lenti járás

2333.

Zala megye

Kerkafalva

Lenti járás

2334.

Zala megye

Kerkakutas

Lenti járás

2335.

Zala megye

Kerkaszentkirály

Letenyei járás

2336.

Zala megye

Kerkateskánd

Lenti járás
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2337.

Zala megye

Kilimán

Nagykanizsai járás

2338.

Zala megye

Kisbucsa

Zalaegerszegi járás

2339.

Zala megye

Kiscsehi

Letenyei járás

2340.

Zala megye

Kisgörbő

Zalaszentgróti járás

2341.

Zala megye

Kiskutas

Zalaegerszegi járás

2342.

Zala megye

Kisrécse

Nagykanizsai járás

2343.

Zala megye

Kistolmács

Letenyei járás

2344.

Zala megye

Kisvásárhely

Zalaszentgróti járás

2345.

Zala megye

Kissziget

Lenti járás

2346.

Zala megye

Kozmadombja

Lenti járás

2347.

Zala megye

Kustánszeg

Zalaegerszegi járás

2348.

Zala megye

Külsősárd

Lenti járás

2349.

Zala megye

Lakhegy

Zalaegerszegi járás

2350.

Zala megye

Lasztonya

Letenyei járás

2351.

Zala megye

Lendvadedes

Lenti járás

2352.

Zala megye

Lendvajakabfa

Lenti járás

2353.

Zala megye

Letenye

Letenyei járás

2354.

Zala megye

Lickóvadamos

Zalaegerszegi járás

2355.

Zala megye

Ligetfalva

Keszthelyi járás

2356.

Zala megye

Lispeszentadorján

Letenyei járás

2357.

Zala megye

Liszó

Nagykanizsai járás

2358.

Zala megye

Lovászi

Lenti járás

2359.

Zala megye

Magyarföld

Lenti járás

2360.

Zala megye

Magyarszentmiklós

Nagykanizsai járás

2361.

Zala megye

Magyarszerdahely

Nagykanizsai járás

2362.

Zala megye

Maróc

Letenyei járás

2363.

Zala megye

Márokföld

Lenti járás

2364.

Zala megye

Miháld

Nagykanizsai járás

2365.

Zala megye

Mihályfa

Zalaszentgróti járás

2366.

Zala megye

Milejszeg

Zalaegerszegi járás

2367.

Zala megye

Misefa

Zalaegerszegi járás

2368.

Zala megye

Molnári

Letenyei járás

2369.

Zala megye

Murakeresztúr

Nagykanizsai járás

2370.

Zala megye

Murarátka

Letenyei járás

2371.

Zala megye

Muraszemenye

Letenyei járás

2372.

Zala megye

Nagybakónak

Nagykanizsai járás

2373.

Zala megye

Nagygörbő

Zalaszentgróti járás

2374.

Zala megye

Nagykapornak

Zalaegerszegi járás

2375.

Zala megye

Nagykutas

Zalaegerszegi járás

2376.

Zala megye

Nagylengyel

Zalaegerszegi járás

2377.

Zala megye

Nagyrada

Nagykanizsai járás

2378.

Zala megye

Nagyrécse

Nagykanizsai járás

2379.

Zala megye

Nemesapáti

Zalaegerszegi járás

2380.

Zala megye

Nemeshetés

Zalaegerszegi járás

2381.

Zala megye

Nemesnép

Lenti járás
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2382.

Zala megye

Nemespátró

Nagykanizsai járás

2383.

Zala megye

Nemesrádó

Zalaegerszegi járás

2384.

Zala megye

Nemessándorháza

Zalaegerszegi járás

2385.

Zala megye

Nemesszentandrás

Zalaegerszegi járás

2386.

Zala megye

Németfalu

Zalaegerszegi járás

2387.

Zala megye

Nova

Lenti járás

2388.

Zala megye

Óhíd

Zalaszentgróti járás

2389.

Zala megye

Oltárc

Letenyei járás

2390.

Zala megye

Orbányosfa

Zalaegerszegi járás

2391.

Zala megye

Ormándlak

Zalaegerszegi járás

2392.

Zala megye

Orosztony

Nagykanizsai járás

2393.

Zala megye

Ortaháza

Lenti járás

2394.

Zala megye

Ozmánbük

Zalaegerszegi járás

2395.

Zala megye

Pacsa

Zalaegerszegi járás

2396.

Zala megye

Padár

Zalaegerszegi járás

2397.

Zala megye

Páka

Lenti járás

2398.

Zala megye

Pakod

Zalaszentgróti járás

2399.

Zala megye

Pálfiszeg

Zalaegerszegi járás

2400.

Zala megye

Pat

Nagykanizsai járás

2401.

Zala megye

Petrikeresztúr

Zalaegerszegi járás

2402.

Zala megye

Petrivente

Letenyei járás

2403.

Zala megye

Pókaszepetk

Zalaegerszegi járás

2404.

Zala megye

Pórszombat

Lenti járás

2405.

Zala megye

Pölöske

Zalaegerszegi járás

2406.

Zala megye

Pölöskefő

Nagykanizsai járás

2407.

Zala megye

Pördefölde

Lenti járás

2408.

Zala megye

Pötréte

Nagykanizsai járás

2409.

Zala megye

Pusztaapáti

Lenti járás

2410.

Zala megye

Pusztaederics

Zalaegerszegi járás

2411.

Zala megye

Pusztamagyaród

Letenyei járás

2412.

Zala megye

Pusztaszentlászló

Zalaegerszegi járás

2413.

Zala megye

Ramocsa

Lenti járás

2414.

Zala megye

Rédics

Lenti járás

2415.

Zala megye

Resznek

Lenti járás

2416.

Zala megye

Rigyác

Nagykanizsai járás

2417.

Zala megye

Salomvár

Zalaegerszegi járás

2418.

Zala megye

Sand

Nagykanizsai járás

2419.

Zala megye

Sárhida

Zalaegerszegi járás

2420.

Zala megye

Semjénháza

Letenyei járás

2421.

Zala megye

Sénye

Zalaszentgróti járás

2422.

Zala megye

Sormás

Nagykanizsai járás

2423.

Zala megye

Söjtör

Zalaegerszegi járás

2424.

Zala megye

Surd

Nagykanizsai járás

2425.

Zala megye

Sümegcsehi

Zalaszentgróti járás

2426.

Zala megye

Szalapa

Zalaszentgróti járás
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2427.

Zala megye

Szécsisziget

Lenti járás

2428.

Zala megye

Szentgyörgyvár

Keszthelyi járás

2429.

Zala megye

Szentgyörgyvölgy

Lenti járás

2430.

Zala megye

Szentkozmadombja

Zalaegerszegi járás

2431.

Zala megye

Szentliszló

Letenyei járás

2432.

Zala megye

Szentmargitfalva

Letenyei járás

2433.

Zala megye

Szentpéterfölde

Zalaegerszegi járás

2434.

Zala megye

Szentpéterúr

Zalaegerszegi járás

2435.

Zala megye

Szepetnek

Nagykanizsai járás

2436.

Zala megye

Szijártóháza

Lenti járás

2437.

Zala megye

Szilvágy

Lenti járás

2438.

Zala megye

Tekenye

Zalaszentgróti járás

2439.

Zala megye

Tilaj

Zalaegerszegi járás

2440.

Zala megye

Tófej

Zalaegerszegi járás

2441.

Zala megye

Tormafölde

Lenti járás

2442.

Zala megye

Tornyiszentmiklós

Lenti járás

2443.

Zala megye

Tótszentmárton

Letenyei járás

2444.

Zala megye

Tótszerdahely

Letenyei járás

2445.

Zala megye

Türje

Zalaszentgróti járás

2446.

Zala megye

Újudvar

Nagykanizsai járás

2447.

Zala megye

Valkonya

Letenyei járás

2448.

Zala megye

Vállus

Keszthelyi járás

2449.

Zala megye

Várfölde

Letenyei járás

2450.

Zala megye

Várvölgy

Keszthelyi járás

2451.

Zala megye

Vasboldogasszony

Zalaegerszegi járás

2452.

Zala megye

Vaspör

Zalaegerszegi járás

2453.

Zala megye

Vindornyafok

Keszthelyi járás

2454.

Zala megye

Vindornyalak

Keszthelyi járás

2455.

Zala megye

Vindornyaszőlős

Keszthelyi járás

2456.

Zala megye

Vöckönd

Zalaegerszegi járás

2457.

Zala megye

Zajk

Letenyei járás

2458.

Zala megye

Zalaapáti

Keszthelyi járás

2459.

Zala megye

Zalabaksa

Lenti járás

2460.

Zala megye

Zalabér

Zalaszentgróti járás

2461.

Zala megye

Zalaboldogfa

Zalaegerszegi járás

2462.

Zala megye

Zalacsány

Keszthelyi járás

2463.

Zala megye

Zalacséb

Zalaegerszegi járás

2464.

Zala megye

Zalaháshágy

Zalaegerszegi járás

2465.

Zala megye

Zalaigrice

Zalaegerszegi járás

2466.

Zala megye

Zalaistvánd

Zalaegerszegi járás

2467.

Zala megye

Zalakomár

Nagykanizsai járás

2468.

Zala megye

Zalaköveskút

Keszthelyi járás

2469.

Zala megye

Zalalövő

Zalaegerszegi járás

2470.

Zala megye

Zalamerenye

Nagykanizsai járás

2471.

Zala megye

Zalaszabar

Nagykanizsai járás
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2472.

Zala megye

Zalaszántó

Keszthelyi járás

2473.

Zala megye

Zalaszentbalázs

Nagykanizsai járás

2474.

Zala megye

Zalaszentgyörgy

Zalaegerszegi járás

2475.

Zala megye

Zalaszentiván

Zalaegerszegi járás

2476.

Zala megye

Zalaszentjakab

Nagykanizsai járás

2477.

Zala megye

Zalaszentlászló

Zalaszentgróti járás

2478.

Zala megye

Zalaszentlőrinc

Zalaegerszegi járás

2479.

Zala megye

Zalaszentmárton

Keszthelyi járás

2480.

Zala megye

Zalaszentmihály

Zalaegerszegi járás

2481.

Zala megye

Zalaszombatfa

Lenti járás

2482.

Zala megye

Zalatárnok

Zalaegerszegi járás

2483.

Zala megye

Zalaújlak

Nagykanizsai járás

2484.

Zala megye

Zalavár

Keszthelyi járás

2485.

Zala megye

Zalavég

Zalaszentgróti járás

2486.

Zala megye

Zebecke

Lenti járás
“
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A Kormány 114/2019. (V. 15.) Korm. rendelete
a hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 27. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §

(1) A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2. § 11. pontja
a következő c) alponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában
hallgatói hitel: a Diákhitel szervezet és a hitelfelvevő közötti hitel-, vagy kölcsönszerződés alapján az e rendeletben
meghatározott feltételek szerint nyújtott pénzkölcsön, amely – céljait tekintve – több részből áll:)
„c) nyelvtanulási hallgatói hitel: a hallgatói hitel azon része, amely idegennyelv-tanulás és nyelvvizsga bizonyítványszerzés céljából vehető igénybe;”
(2) A Korm. rendelet 2. §-a a következő 26. ponttal egészül ki:
(E rendelet alkalmazásában)
„26. támogatott nyelv: az érintett személy állampolgársága szerinti ország hivatalos nyelvétől eltérő, a felsőoktatási
felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 2. melléklet 1. pontjában, 2. pont l) alpontjában és
4. pontjában meghatározott idegen nyelvek valamelyike, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi
CCIV. törvény 39. § (1) bekezdés a)–h) pontjában meghatározott személy tekintetében a magyar nyelv.”

2. §		
A Korm. rendelet a következő 13/A. alcímmel egészül ki:
„13/A. A nyelvtanulási hallgatói hitel
23/A. § (1) Az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező vagy a hallgatói jogviszonyát szüneteltető hallgató, valamint
a felsőoktatási intézményben záróvizsgát tett, de nyelvvizsga hiányában oklevéllel nem rendelkező hallgató
a Diákhitel szervezettől nyelvtanulási hallgatói hitelt igényelhet.
(2) A nyelvtanulási hallgatói hitel igénybevételére nem kell alkalmazni a 4. § (3) bekezdését.
(3) A nyelvtanulási hallgatói hitelt az a hallgató veheti igénybe, aki még nem rendelkezik az adott felsőoktatási
intézmény által a diploma megszerzésének feltételeként előírt számú nyelvvizsgával.
(4) A jogosultsági feltételek fennállását a Diákhitel szervezet a hitelfelvevő által benyújtott nyilatkozatok és hallgatói
jogviszony-igazolás alapján ellenőrzi.
23/B. § (1) A nyelvtanulási hallgatói hitel igénylésére, folyósítására, kamatának meghatározására, előtörlesztésére,
megszűnésére, a hitelszerződés felmondására, a felmondott hitelszerződésből eredő követelés behajtására,
számviteli elszámolására, továbbá a hitelszerződésre a szabad felhasználású hallgatói hitelre vonatkozó szabályokat
kell alkalmazni az ezen alcímben foglalt eltérésekkel.
(2) A nyelvtanulási hallgatói hitel legmagasabb összege 500 000 forint, ami egy összegben vehető igénybe.
(3) A nyelvtanulási hallgatói hitel kamata 2021. december 31-éig megegyezik a szabad felhasználású hallgatói hitelre
meghatározott kamattal, ezen belül pedig a nyelvtanulási diákhitel kamatának kamatelemei a szabad felhasználású
hallgatói hitelre meghatározott egyes kamatelemekkel. A nyelvtanulási hallgatói hitel 2022. január 1-jétől kezdődő
kamatának és az azt követő kamatperiódusokban alkalmazott kamat meghatározására és közzétételére a 6. §
rendelkezései irányadók.
(4) A nyelvtanulási hallgatói hitel törlesztését a felvételét követő 12 hónap elteltével kell megkezdeni havi egyenlő
részletekben. A törlesztés időtartamát a hitelfelvevő a hitelszerződés megkötésekor választhatja meg években úgy,
hogy ezen időtartam legalább 1 év és legfeljebb 5 év lehet.
(5) A Diákhitel szervezet a törlesztési kötelezettség kezdetét megelőző hónap végéig közli a hitelfelvevővel a havi
törlesztőrészlet összegét. A felszámított kamat változása esetén az új törlesztőrészlet összegét a Diákhitel szervezet
az új kamatperiódus kezdetéig közli a hitelfelvevővel.
(6) A hitelfelvevő a nyelvtanulási hallgatói hitelhez kapcsolódóan a törlesztés mérséklését vagy szüneteltetését nem
kezdeményezheti, célzott kamattámogatásra, gyermekvállaláshoz kapcsolódó állami támogatásra nem jogosult.
23/C. § (1) A hitelfelvevő a nyelvtanulási hallgatói hitelszerződés megkötését követően legalább 2 hónappal szerzett,
legalább B2 szintű (középfokú), komplex államilag elismert, a (2) bekezdésben meghatározott idegen nyelvből
történő nyelvvizsga megszerzése esetében – amennyiben ez a (3) bekezdésben meghatározottak szerint igazolásra
kerül –, annak bejelentése napjától teljes állami kamattámogatásra válik jogosulttá. A kamatot az állam a fennmaradó
futamidő alatt átvállalja a központi költségvetés terhére általános kamattámogatás formájában a hitelfelvevőtől.
Az általános kamattámogatás mértéke megegyezik a nyelvtanulási hallgatói hitel mindenkori kamatával.
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(2) Az állami kamattámogatás a támogatott nyelvnek minősülő nyelvek esetében sikeres nyelvvizsga letételének
igazolása esetén nyújtható.
(3) A nyelvvizsga megszerzését a kamattámogatás igénylése érdekében a hitelfelvevő a Diákhitel szervezet részére
köteles bejelenteni, és a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatával igazolnia.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott általános kamattámogatás összegét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény 14. § (4) bekezdés d) pontja szerinti költségvetési fejezetben kell elszámolni.
(5) A nyelvtanulási hallgatói hitel kamattámogatását az állam nevében a kincstár folyósítja a Diákhitel szervezet
utólagos elszámolása alapján.
(6) A Diákhitel szervezet az elszámolást havonta, a tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig elektronikus levélben
megküldi a kincstár részére. A levélnek tartalmaznia kell a nyelvtanulási hallgatói hitelek után igényelt adott havi
összes kamattámogatást.
(7) A kincstár a Diákhitel szervezet által igényelt támogatási összeg kifizetését a tárgyhónapot követő hónap
25. napjáig teljesíti.
(8) A Diákhitel szervezet negyedévente, a negyedév 10. napjáig elektronikus úton személyes adatokat nem tartalmazó
adatszolgáltatást teljesít az államháztartásért felelős miniszternek a tárgyévre és a következő három naptári évre
várható kamattámogatás összegéről, a nyelvtanulási hallgatói hitelre vonatkozó szerződések számáról, a támogatott
hitelállományról és az addig lehívott támogatások összegéről.”
3. §		
Hatályát veszti a Korm. rendelet 16/A. § (4) bekezdés b) pontjában a „lakcímét igazoló hatósági igazolványát”
szövegrész.
4. §		
Ez a rendelet 2019. október 1-jén lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 15/2019. (IV. 17.) MNB rendelete
adatszolgáltatási tárgyú MNB rendeletek módosításáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) és (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva,
a 2. § tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (6) bekezdésében meghatározott feladatkörömben
eljárva
a következőket rendelem el:
1. §

(1) A pénz- és hitelpiaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank
felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 36/2018. (XI. 13.)
MNB rendelet [a továbbiakban: 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet] 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.
(2) A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.
(3) A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet
a)
2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 35. sora szerinti
4LAN táblakódú felügyeleti jelentés tekintetében a beküldési határidőt meghatározó mezőben
a „11” szövegrész helyébe a „12” szöveg,
b)
2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 36. sora szerinti Cashflow
táblakódú felügyeleti jelentés tekintetében a beküldési határidőt meghatározó mezőben a „12” szövegrész
helyébe a „13” szöveg,
c)
2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 37. sora szerinti ACashflow
táblakódú felügyeleti jelentés tekintetében a beküldési határidőt meghatározó mezőben a „12” szövegrész
helyébe a „13” szöveg,
d)
3. melléklet II. 28. pontjában a „100%-ához” szövegrész helyébe a „125%-ához” szöveg,
e)
3. melléklet II. 31. pontjában a „Hpt. 79. § (2) bekezdésében előírt szavatolótőke követelmény 5%-a, míg
az összbefektetések könyv szerinti (nettó) értéke nem haladhatja meg a Hpt. 79. § (2) bekezdésben előírt
szavatolótőke követelmény 100%-át” szövegrész helyébe a „szavatolótőke 5%-a, míg az összbefektetések
könyv szerinti (nettó) értéke nem haladhatja meg a szavatolótőke 125%-át” szöveg
lép.

2. §

(1) A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében
teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet [a továbbiakban: 38/2018.
(XI. 14.) MNB rendelet] 1. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(2) A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.
(3) A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet
a)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 2. sora szerinti AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében
az adatszolgáltatás megnevezését meghatározó mezőben az „NHP és az NHP+” szövegrész helyébe az „NHP,
az NHP+ és az NHP fix” szöveg, az adatszolgáltatás adatszolgáltatói körét meghatározó mezőben az „illetve
a Növekedési Hitelprogram Pluszban (a továbbiakban: NHP+)” szövegrész helyébe az „a Növekedési
Hitelprogram Pluszban (a továbbiakban: NHP+), illetve a Növekedési Hitelprogram Fixben (a továbbiakban:
NHP fix)” szöveg, az adatszolgáltatás határidejét meghatározó mezőben a „pillére és az NHP+” szövegrész
helyébe a „pillére, az NHP+ és az NHP fix” szöveg,
b)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 3. sora szerinti D01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében
az adatszolgáltatás határidejét meghatározó mezőben a „11:30” szövegrész helyébe a „12:00” szöveg,
c)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 4. sora szerinti D02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében
az adatszolgáltatás határidejét meghatározó mezőben a „munkanap” szövegrész helyébe a „munkanap 12:00
óra” szöveg,
d)
1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 46. sora szerinti K14 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében
az adatszolgáltatás határidejét meghatározó mezőben a „11:30” szövegrész helyébe a „12:00” szöveg,
e)
2. melléklet I. B. 3. pont 3.2., 3.5. és 3.6. alpontjában az „L74 és P56” szövegrészek helyébe az „L74, P56, P67, P68,
P69, W08” szöveg,
f)
2. melléklet I. E. 7. pontjában az „adatszolgáltatások a megelőző nap” szövegrész helyébe a „D01, D02 és K14
MNB azonosító kódú adatszolgáltatás a következő – nem bankszünnap – munkanap 12 óráig, az egyéb napi
adatszolgáltatások a megelőző munkanap” szöveg,
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2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás táblája címében az „NHP és az NHP+”
szövegrész helyébe az „NHP, az NHP+ és az NHP fix” szöveg

lép.
3. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Az 1. § (2) bekezdése és (3) bekezdés a)–c) pontja, a 2. § (3) bekezdés b)–d) és f ) pontja, a 3. melléklet 2. pontja,
valamint a 4. melléklet 2., 3., 5. és 7. pontja 2019. július 1-jén lép hatályba.
(3) A 4. melléklet 4. pontja 2019. október 1-jén lép hatályba.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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melléklet
a …/2019.
(... …)
MNB rendelethez
1.1.melléklet
a 15/2019.
(IV. 17.) MNB
rendelethez
1. A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 2. melléklet „ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLA EGYEDI
JELENTÉSEK” megnevezésű táblázat 1–19. sora szerinti felügyeleti jelentés tekintetében az
adatszolgáltatásra kötelezettek körét meghatározó mezők helyébe a következő mezők lépnek:
(Adatszolgáltatásra kötelezettek)
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGTfióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF0102)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF0103)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF02)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF03)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF040102)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF040301)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF040401)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF0801)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF0802)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF0901)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF0902)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF12)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF1301)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF1302)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF1303)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF14)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF43)
fióktelep
hitelintézet, hitelintézeti típusú EGT(SF46)
fióktelep
(SF0101)
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2. melléklet a 15/2019. (IV. 17.) MNB rendelethez

1. A 36/2018. (XI. 13.) MNB rendelet 3. melléklet II. 24. és 25. pontja helyébe a következő
rendelkezések lépnek:
„24. 4LAN Egyes mérlegtételek állománya
A tábla a hitelintézetek statisztikai mérlege kiemelt eszköz és forrás oldali tételeinek állományait
tartalmazza. A betétek, hitelkövetelések és hiteltartozások és a kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok állománya az instrumentum bruttó tőkeösszegét takarja, a statisztikai
felhalmozott kamatát, értékvesztését, továbbá statisztikai értékelési különbözetét nem tartalmazza.
Az eszközoldali hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állománya sorokon a nettó könyv szerinti
érték az értékvesztéssel növelve jelentendő.
Az eszköz és forrás tételeket mindig eredeti lejáratuk alapján kell lejárati kategóriákba sorolni.
A tábla adatai információt nyújtanak a hitelintézetek rövidtávú likviditási helyzetének megítéléséhez. Egyes forrástételeket a hátralévő futamidő szerint is be kell mutatni.
A külföldön fióktelepet működtető magyarországi hitelintézet táblájában a külföldi fióktelepek adatai
a hitelintézet adataival együtt szerepelnek. Esetükben az alapvető feladatokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatási MNBr. szerinti M01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás 02. „Hitelintézetek
statisztikai mérlege – az adatszolgáltató külföldi fióktelepekkel együttes adatai” táblájának
hivatkozásai az irányadóak.
Az azonnali elszámolás keretében a napi zárást követően lebonyolított tranzakciókat a tárgynapot
követő munkanapra vonatkozóan küldendő jelentésben kell szerepeltetni (a pénteki zárást
követően elszámolt, illetve a szombati és a vasárnapi tranzakciókat a hétfői munkanapra vonatkozó
jelentésben kell szerepeltetni, kedden).
Ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja bankszünnapra esik, és azon a napon bármilyen
ügylet lebonyolítására sor került, arra vonatkozóan az adatszolgáltatást minden esetben teljesíteni
kell.
Ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja bankszünnapra esik, de azon a napon ügyletkötés
nem történt, akkor aznapra nemleges adatszolgáltatást kell beküldeni.
Ha az adatszolgáltatás teljesítési határideje bankszünnapra esik, és ezért az adatszolgáltató aznap
adatszolgáltatást nem tud küldeni, akkor a bankszünnapon teljesítendő adatszolgáltatásokat a
következő – nem bankszünnap – munkanapon kell határidőre teljesíteni.
A tábla sorai

SOR

MEGNEVEZÉS

HIVATKOZÁS [alapvető
feladatokhoz kapcsolódó
adatszolgáltatási MNBr. szerinti
M01 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás, illetve a 4LAN és
a 10GB kódú tábla vonatkozó sorai]

4LAN1

Eszköz oldali tételek

4LAN11

Likvid eszközök

4LAN111

Készpénz (pénztár)

M01 01/02 tábla 002 sor

4LAN112

Látra szóló és folyószámla betétek

M01 01/02 tábla 005 + 006 + 007 +
008 sorok
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4LAN1121

ebből: Központi Bank

4LAN113

Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nettó könyv szerinti
értéke, rövid + Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok nettó
könyv szerinti értéke, hosszú +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok értékvesztése, rövid +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok értékvesztése, hosszú
– Belföld, Központi kormányzat,
Központi bank

4LAN1131

ebből: szabad rendelkezésű

ideértve a lekötött, de ki nem használt
hitelkerethez kapcsolódó
értékpapírokat is

4LAN12

Jegybankkal szembeni követelés

4LAN121+4LAN122

4LAN121

Repóügyletekből eredő követelés +
Folyószámla hitel + Egyéb hitel,
rövid – Belföld, Központi bank

M01 01/02 tábla 009 + 040 + 064 +
088 sorok

4LAN122

Lekötött betétek, hosszú, Egyéb
hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves +
Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl –
Belföld, Központi bank

M01 01/02 tábla 013 + 112 + 136
sorok

4LAN13

Bel- és külföldi hitelintézetekkel
szembeni követelés

4LAN131+4LAN132

Látra szóló és folyószámla betétek +
Lekötött betétek, rövid +
Repóügyletekből eredő követelés +
Folyószámlahitel + Egyéb hitel,
rövid + Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok értékvesztése, rövid +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nettó könyv szerinti
értéke, rövid – Belföld, Hitelintézetek,
GMU, Monetáris pü-i intézmények,
Egyéb külföld, Monetáris pü-i
intézmények

M01 01/02 tábla 010 + 011 + 012 +
041 + 054 + 059 + 065 + 078 + 083 +
089 + 102 + 107 - 263 - 273 - 278 +
306 + 316 + 321 sorok

Lekötött betétek, hosszú + Egyéb
hitel, hosszú, legfeljebb 5 éves +
Egyéb hitel, hosszú, 5 éven túl +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok értékvesztése, hosszú
+ Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nettó könyv szerinti
értéke, hosszú – Belföld,
Hitelintézetek, GMU, Monetáris pü-i

M01 01/02 tábla 014 + 015 + 016 +
113 + 126 + 131 + 137 + 150 + 155 284 - 294 - 299 + 327 + 337 + 342
sorok

4LAN131

4LAN132

M01 01/02 tábla 005 sor

M01 01/02 tábla 311 + 332 - 268 - 289
-262 - 283 - 305 - 326 sorok
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intézmények, Egyéb külföld,
Monetáris pü-i intézmények

4LAN14

Pénzpiaci alapokkal, egyéb pénzügyi
közvetítőkkel, pénzügyi kieg. tev.-et
végzőkkel, biztosítókkal és
nyugdíjpénztárakkal szembeni
követelés (belföldi)

= 4LAN141+4LAN142

4LAN141

Repóügyletekből eredő követelés +
Folyószámlahitel + Egyéb hitel,
rövid – Belföld, Pénzpiaci alapok,
Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi
közvetítők, Pénzügyi kiegészítő
tevékenységet végzők, Biztosítók,
Nyugdíjpénztárak + Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
értékvesztése, rövid + Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok nettó
könyv szerinti értéke, rövid – Belföld,
Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi
kiegészítő tevékenységet végzők,
Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

M01 01/02 tábla 042 + 043 + 044 +
045 + 046 + 047 + 066 + 067 + 068 +
069 + 070 + 071 + 090 + 091+ 092 +
093 + 094 + 095 + 264 + 265 + 266 +
267 + 307+ 308 + 309 + 310 sorok

4LAN142

Egyéb hitel, hosszú, legfeljebb
5 éves + Egyéb hitel, hosszú, 5 éven
túl – Belföld, Pénzpiaci alapok,
Befektetési alapok, Egyéb pénzügyi
közvetítők, Pénzügyi kiegészítő
tevékenységet végzők, Biztosítók,
Nyugdíjpénztárak + Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
értékvesztése, hosszú +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nettó könyv szerinti
értéke, hosszú – Belföld, Egyéb
pénzügyi közvetítők, Pénzügyi
kiegészítő tevékenységet végzők,
Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

M01 01/02 tábla 114 + 115 + 116 +
117 + 118 + 119 + 138 + 139 + 140 +
141 + 142 + 143 + 285 + 286 + 287 +
288 + 328 + 329 + 330 + 331 sorok

4LAN15

Egyéb szektorokkal szembeni hitelek
és hiteljellegű követelések

4LAN151+4LNA152+4LAN153

4LAN151

Hitelkövetelések bruttó tőkeösszege és
Hitelviszonyt megtestesítő
4LAN1511+4LAN1512
értékpapírok – Belföld, Nem pénzügyi
vállalatok

4LAN1511

Folyószámlahitel hitel – Belföld, Nem
M01 01/02 tábla 063 sor
pénzügyi vállalatok

4LAN1512

Repóügyletekből eredő követelés +
Egyéb hitel, rövid + Egyéb hitel,
hosszú, legfeljebb 5 éves + Egyéb
hitel, hosszú, 5 éven túl +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok értékvesztése, rövid +

M01 01/02 tábla 039 + 087 + 111 +
135 + 261 + 282 + 304 + 325 sorok
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Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nettó könyv szerinti
értéke, rövid + Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
értékvesztése, hosszú +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nettó könyv szerinti
értéke, hosszú – Belföld, Nem
pénzügyi vállalatok
4LAN152

Hitelkövetelések bruttó tőkeösszege
és Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok – Belföld, Háztartások,
4LAN1521+4LAN1522
Háztartásokat segítő nonprofit int

4LAN1521

Folyószámlahitel hitel – Belföld,
Háztartások, Háztartásokat segítő
nonprofit int.

4LAN1522

4LAN153

M01 01/02 tábla 075 + 076 sorok

Repóügyletekből eredő követelés +
Egyéb hitel, rövid + Egyéb hitel,
hosszú, legfeljebb 5 éves + Egyéb
hitel, hosszú, 5 éven túl +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok értékvesztése, rövid +
M01 01/02 tábla 051 + 052 + 099 +
Hitelviszonyt megtestesítő
100 +123 + 124 + 147 + 148 + 271 +
értékpapírok nettó könyv szerinti
292 + 314 + 335 sorok
értéke, rövid + Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
értékvesztése, hosszú +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nettó könyv szerinti
értéke, hosszú – Belföld, Háztartások,
Háztartásokat segítő nonprofit int.
Repóügyletekből eredő követelés +
Folyószámlahitel + Egyéb hitel,
rövid + Egyéb hitel, hosszú,
legfeljebb 5 éves + Egyéb hitel,
hosszú, 5 éven túl + Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok
értékvesztése, rövid + Hitelviszonyt
megtestesítő értékpapírok nettó
könyv szerinti értéke, rövid +
Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok értékvesztése, hosszú
+ Hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok nettó könyv szerinti
értéke, hosszú – Belföld: Központi
kormányzat, Helyi önkormányzatok,
TB alapok, GMU Nem pénzügyi
vállalatok, GMU Nem monetáris
pénzügyi intézmények, GMU
Államháztartás, GMU Háztartások és

M01 01/02 tábla 048 + 049 + 050 +
053 + 055 + 056 + 057 + 058 + 060 +
061 + 062 + 072 + 073 + 074 + 077 +
079 + 080 + 081 + 082 + 084 + 085 +
086 + 096 + 097 + 098 + 101 + 103 +
104 + 105 + 106 + 108 + 109 + 110 +
120 + 121 + 122 + 125 + 127 + 128 +
129 + 130 + 132 + 133 + 134 + 144 +
145 + 146 + 149 + 151 + 152 + 153 +
154 + 156 + 157 + 158 - 269 - 270 272 - 274 - 275 - 276 - 277 - 279 - 280
- 281 - 290 - 291 - 293 - 295 - 296 297 - 298 - 300 - 301 - 302 + 312 +
313 + 315 + 317 + 318 + 319 + 320 +
322 + 323 + 324 + 333 + 334 + 336 +
338 + 339 + 340 + 341 + 343 + 344 +
345 sorok
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háztartásokat segítő nonprofit int.,
Egyéb külföld, Nem pénzügyi
vállalatok, Egyéb külföld, Nem
monetáris pénzügyi intézmények,
Egyéb külföld, Államháztartás, Egyéb
külföld, Háztartások és háztartásokat
segítő nonprofit int.
4LAN16

Részletezett ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

4LAN2

Forrás oldali tételek

4LAN21

Látra szóló és folyószámla betétek +
Lekötött betétek, rövid + Lekötött
betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves +
Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl
M01 01/02 tábla 528 + 552 + 576 +
+ Repóügyletekből szerzett forrás+
600 + 701 + 725 + 749 + 773 sorok
Felvett hitel, rövid + Felvett hitel,
hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett
hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld,
Központi bank

4LAN22

Bel- és külföldi hitelintézetekkel
szembeni kötelezettség

4LAN221

Látra szóló és folyószámla betétek –
M01 01/02 tábla 529 + 542 + 547
Belföld, Hitelintézet, GMU Monetáris
pénzügyi intézmények, Egyéb külföld, sorok
Monetáris pénzügyi intézmények

4LAN222

Lekötött betétek, rövid +
Repóügyletekből szerzett forrás +
M01 01/02 tábla 553 + 566 + 571 +
Felvett hitel, rövid – Belföld,
702 + 715 + 720 + 726 + 739 + 744
Hitelintézet, GMU Monetáris pénzügyi
sorok
intézmények, Egyéb külföld, Monetáris
pénzügyi intézmények

4LAN223

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb
2 éves + Lekötött betétek, hosszú,
2 éven túl + Felvett hitel, hosszú,
M01 01/02 tábla 577 + 590 + 595 +
legfeljebb 2 éves + Felvett hitel,
601 + 614 + 619 + 750 +763 + 768 +
hosszú, 2 éven túl – Belföld,
774 + 787 + 792 sorok
Hitelintézet, GMU Monetáris pénzügyi
intézmények, Egyéb külföld, Monetáris
pénzügyi intézmények

4LAN23

Háztartásokkal és háztartásokat segítő
nonprofit intézményekkel szembeni
4LAN231+4LAN232
kötelezettség

4LAN231

Látra szóló és folyószámla betétek –
M01 01/02 tábla 539 + 540
Belföld, Háztartások, Háztartásokat
segítő nonprofit int.

4LAN232

Lekötött betétek, rövid + Lekötött
betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves +
Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl
+ Repóügyletekből szerzett forrás +

4LAN221+4LAN222+4LAN223

M01 01/02 tábla 563 + 564 + 587 +
588 + 611 + 612 + 712 + 713 + 736 +
737 + 760 + 761 + 784 + 785 sorok
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Felvett hitel, rövid+ Felvett hitel,
hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett
hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld,
Háztartások, Háztartásokat segítő
nonprofit int.
4LAN24

Nem pénzügyi vállalatokkal szembeni
kötelezettség

4LAN241

Látra szóló és folyószámla betétek –
M01 01/02 tábla 527 sor
Belföld, Nem pénzügyi vállalatok

4LAN242

Lekötött betétek, rövid + Lekötött
betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves +
Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl
+ Repóügyletekből szerzett forrás +
Felvett hitel, rövid + Felvett hitel,
hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett
hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld,
Nem pénzügyi vállalatok

4LAN25

Látra szóló és folyószámla betétek +
Lekötött betétek, rövid + Lekötött
betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves +
Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl
+ Repóügyletekből szerzett forrás+
Felvett hitel, rövid + Felvett hitel,
4LAN251+4LAN252+4LAN253
hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett
hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld,
Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok,
Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi
kiegészítő tevékenységet végzők,
Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

4LAN251

Látra szóló és folyószámla betétek –
Belföld, Pénzpiaci alapok, Befektetési
M01 01/02 tábla 530 + 531 + 532 +
alapok, Egyéb pénzügyi közvetítők,
533 + 534 + 535
Pénzügyi kiegészítő tevékenységet
végzők, Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

4LAN252

Lekötött betétek, rövid +
Repóügyletekből szerzett forrás+
Felvett hitel, rövid – Belföld,
Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok,
Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi
kiegészítő tevékenységet végzők,
Biztosítók, Nyugdíjpénztárak

M01 01/02 tábla 554 + 555 + 556 +
557 + 558 + 559 + 703 + 704 + 705 +
706 + 707 + 708 + 727 + 728 + 729 +
730 + 731 + 732 sorok

4LAN253

Lekötött betétek, hosszú, legfeljebb
2 éves + Lekötött betétek, hosszú,
2 éven túl + Felvett hitel, hosszú,
legfeljebb 2 éves + Felvett hitel,
hosszú, 2 éven túl – Belföld,
Pénzpiaci alapok, Befektetési alapok,
Egyéb pénzügyi közvetítők, Pénzügyi

M01 01/02 tábla 578 + 579 + 580 +
581 + 582 + 583 + 602 + 603 + 604 +
605 + 606 + 607 + 751 + 752 + 753 +
754 + 755 + 756 + 775 + 776 + 777 +
778 + 779 + 780 sorok

4LAN241+4LAN242

M01 01/02 tábla 551 + 575 + 599 +
700 + 724 + 748 + 772 sorok
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kiegészítő tevékenységet végzők,
Biztosítók, Nyugdíjpénztárak
4LAN26

Egyéb szektorokkal szembeni
kötelezettségek

4LAN261

Látra szóló és folyószámla betétek –
Belföld: Központi kormányzat, Helyi
önkormányzatok, TB alapok, GMU
Nem pénzügyi vállalatok, GMU Nem
M01 01/02 tábla 536 + 537 + 538 +
monetáris pénzügyi intézmények,
541 + 543 + 544 + 545 + 546 + 548 +
GMU Államháztartás, GMU
549 + 550 sorok
Háztartások és háztartásokat segítő
nonprofit int., Egyéb külföld, Nem
monetáris pénzügyi intézmények,
Egyéb külföld, Államháztartás, Egyéb
külföld, Háztartások és háztartásokat
segítő nonprofit int.

4LAN262

Lekötött betétek, rövid + Lekötött
betétek, hosszú, legfeljebb 2 éves +
Lekötött betétek, hosszú, 2 éven túl
+ Repóügyletekből szerzett forrás +
Felvett hitel, rövid + Felvett hitel,
hosszú, legfeljebb 2 éves + Felvett
hitel, hosszú, 2 éven túl – Belföld:
Központi kormányzat, Helyi
önkormányzatok, TB alapok,; GMU
Nem pénzügyi vállalatok, GMU Nem
monetáris pénzügyi intézmények,
GMU Államháztartás, GMU
Háztartások és háztartásokat segítő
nonprofit int., Egyéb külföld, Nem
pénzügyi vállalatok, Egyéb külföld,
Nem monetáris pénzügyi intézmények,
Egyéb külföld, Államháztartás, Egyéb
külföld, Háztartások és háztartásokat
segítő nonprofit int.

4LAN27

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok

4LAN271

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok, rövid

4LAN272

Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok, hosszú, legfeljebb
2 éves, + 2 éven túl

4LAN28

Egyéb információk

4LAN281

Tulajdonosoktól származó források

4LAN261+4LAN262

M01 01/02 tábla 560 + 561 + 562 +
565 + 567 + 568 + 569 + 570 + 572 +
573 + 574 + 584 + 585 + 586 + 589 +
591 + 592 + 593 + 594 + 596 + 597 +
598 + 608 + 609 + 610 + 613 + 615 +
616 + 617 + 618 + 620 + 621 + 622 +
709 + 710 + 711 + 714 + 716 + 717 +
718 + 719 + 721 + 722 + 723 + 733 +
734 + 735 + 738 + 740 + 741 + 742 +
743 + 745 + 746 + 747 + 757 + 758 +
759 + 762 + 764 + 765 + 766 + 767 +
769 + 770 + 771 + 781 + 782 + 783 +
786 + 788 + 789 + 790 + 791 + 793 +
794 + 795 sorok

4LAN271+4LAN272

M01 01/02 tábla 873 sor

M01 01/02 tábla 874 + 875 sorok

A 10GB táblákban meghatározott
körre vonatkoztatva (hitelkeretek
nélkül)
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4LAN282

Tulajdonosoknak nyújtott források

A 10GB táblákban meghatározott
körre vonatkoztatva (hitelkeretek
nélkül)

4LAN283

Befektetésektől származó források

A 10GB táblákban meghatározott
körre vonatkoztatva (hitelkeretek
nélkül)

4LAN284

Befektetéseknek nyújtott források

A 10GB táblákban meghatározott
körre vonatkoztatva (hitelkeretek
nélkül)

4LAN285

Tartalékkötelezettség

Kötelező jegybanki tartalék összege
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Hátralévő lejárat szerint összesen
(forint + deviza HUF-ban)
4LAN29 = 4LAN291 + 4LAN292 +
4LAN293 + 4LAN294 + 4LAN295
M01 01/02 tábla
541+…+550+565+…+574+589+…+5
98+613+…+622+714+…723+738+…
+747+762+…771+786+…+795+
(873+874+875) - (a belföldön
kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok - rövid; hosszú,
legfeljebb 2 év; hosszú, 2 éven túl
értékének levonásával)

4LAN29

Külföldről származó források

4LAN291

1 napon belül lejáró külföldi források

1 napon belül lejáró külföldi források

4LAN292

1 héten belül lejáró külföldi források

1 napon túli lejáratú de 1 héten belül
lejáró források

4LAN293

1 hónapon belül lejáró külföldi források

1 héten túli lejáratú de 1 hónapon
belül lejáró források

4LAN294

1 éven belül lejáró külföldi források

1 hónapon túli lejáratú de 1 éven belül
lejáró források

4LAN295

1 éven túli lejáró külföldi források

1 éven túli lejáratú források
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25. CASHFLOW Cash-Flow jelentés
A tábla a hitelintézet következő harminc napra vonatkozó likviditási pozícióját mutatja napi
bontásban, valamint lehetővé teszi a hitelintézetek esetén a hitelintézetek rövidtávú likviditási
helyzetének megítélését.
Az azonnali elszámolás keretében a napi zárást követően lebonyolított tranzakciókat a tárgynapot
követő munkanapra vonatkozóan küldendő jelentésben kell szerepeltetni (a pénteki zárást
követően elszámolt, illetve a szombati és a vasárnapi tranzakciókat a hétfői munkanapra vonatkozó
jelentésben kell szerepeltetni, kedden).
Ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja bankszünnapra esik, és azon a napon bármilyen
ügylet lebonyolítására sor került, arra vonatkozóan az adatszolgáltatást minden esetben teljesíteni
kell.
Ha az adatszolgáltatás vonatkozási időpontja bankszünnapra esik, de azon a napon ügyletkötés
nem történt, akkor aznapra nemleges adatszolgáltatást kell beküldeni.
Ha az adatszolgáltatás teljesítési határideje bankszünnapra esik, és ezért az adatszolgáltató aznap
adatszolgáltatást nem tud küldeni, akkor a bankszünnapon teljesítendő adatszolgáltatásokat a
következő – nem bankszünnap – munkanapon kell határidőre teljesíteni.
Az adatszolgáltatás fő devizanemenkénti bontásban tartalmazza az adatszolgáltatás teljesítésének
napját megelőző vonatkozási nap (T nap) zárásig az adatszolgáltató saját nevében, saját
kockázatára megkötött szerződések alapján a következő harminc napon be- és kiáramló tételeket,
napi bontásban. Az adatszolgáltatás nem tartalmazza a jövőben tervezett, de még meg nem kötött
ügyleteket.
Az adatszolgáltatás csak a Treasury likviditási pozíciójához figyelembe vett tételeket tartalmazza,
vagyis az ügyfélkihelyezések és -betétek miatti pénzmozgásokat – az egyes repóügyletek és
nagybetétek kivételével – nem. Ennek megfelelően a kitöltés során figyelmen kívül kell hagyni az
ügyfelek megbízásából kötött (értékesítés jellegű), és ezek fedezésére megkötött ellentétes irányú
ügyleteket. Amennyiben erre az adatszolgáltató belső nyilvántartó rendszere nem képes, akkor
mind az ügyféltételt, mind a fedezeti párját jelenteni kell, úgy, hogy azok nullára zárják egymást.
A cash-flow tételek nem tartalmazzák a leányvállalatokkal kötött szerződések alapján a következő
harminc napon be- és kiáramló tételeket (ide nem értve az alapkezelőkkel kötött ügyleteket).
Azonban az anyavállalattal és azok kapcsolt vállalkozásaival (ide nem értve az adatszolgáltató
leányvállalatait) kötött ügyletekhez kapcsolódó pénzáramlások jelentendők.
A cash-flow tételek a derivatív ügyletekkel kapcsolatos pótlólagos fedezetet biztosító letéti
követelményszámlákon („margin számlák”) elhelyezett kihelyezésekhez kapcsolódó szerződés
szerinti pénzmozgásokat nem tartalmazzák.
A munkaszüneti napokat követő jelentési napokon, a munkaszüneti napokon lejáró tételeket is a
jelentési nap cash-flow-jában szükséges feltüntetni.
A külföldi devizában denominált tételek esetén az átszámítás árfolyama az adatszolgáltatás
teljesítésének napját megelőző vonatkozási napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyam.
A táblák első oszlopában meghatározott 1. nap alatt az adatszolgáltatás teljesítésének napja (T+1.
munkanap) értendő.
Az egyes oszlopokban csak az adott napon ki-, illetve beáramló tételeket, tehát nem kumulált
állományokat kell jelenteni. A beáramló tételeket pozitív előjellel, míg a kiáramló tételeket negatív
előjellel kell szerepeltetni.
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A tábla sorai
Fő devizanemenként (1-HUF, 2-EUR, 3-USD, 4-CHF, 5-Egyéb deviza portfólió) ismétlődő
sorok
A CASHFLOWX01 Bankközi Kihelyezés – Forrás sorokon (ahol az „X” az adott devizához tartozó
számot helyettesíti) kell kimutatni a megkötött szerződések alapján azon bankközi, illetve központi
bank (beleértve az EKB-t és az eurórendszer központi bankjait, nem beleértve az MNB-t) felé
történő kihelyezéseket és az adatszolgáltatónál elhelyezett betéteket, bankközi forrásokat
(beleértve az MNB-től, az EKB-tól és az eurórendszer központi bankjaitól származó forrásokat),
amelyek értéknapja az adatszolgáltatás napja vagy az azt követő 29 nap. Az egynapos oszlopban
kell jelenteni a nem a kötelező jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló forint bankszámlák
egyenlegeit is (a többi nostro számla egyenlegét a CASHFLOW701-es blokkban kell jelenteni).
A CASHFLOWX02 MNB betét sor tartalmazza az MNB-vel szembeni követeléseket (overnight
betétet is). A betételhelyezés és a lejárat értéknapjának megfelelő oszlopokban kell szerepeltetni
a cash-flow tételeket.
A CASHFLOWX03 Repó Aktív-Passzív sorokon kell szerepeltetni a szerződés értéknapján és
lejárati napján a bankközi és ügyfél-repószerződések alapján ki és beáramló forrásokat. (Mind az
aktív, mind a passzív repó sorokon szerepelhetnek negatív és pozitív értékek is attól függően, hogy
pénzbeáramlásról vagy kiáramlásról van-e szó.) Itt szükséges megjeleníteni az MNB-vel kötött O/N
vagy annál hosszabb fedezett hitelügyletek lejáró összegét, illetve az ügylet kezdetekor beérkező
összeget.
A CASHFLOWX04 Értékpapírok soron mind a kereskedési, mind a befektetési portfólióhoz
kapcsolódó pénzáramlásokat jelenteni kell. Ezen a soron jelentendők az értékpapír vételi és eladási
ügyletekből származó pénzáramok, a tőketörlesztés és a kamatfizetés. A saját kibocsátású
értékpapírokhoz kapcsolódó pénzáramlások nem szerepeltetendők.
A CASHFLOWX05 Nagy betétek soron az egyedi ügyfelekkel kötött szerződések alapján történő,
ügyletenként 5 milliárd forint feletti betételhelyezéseket, illetve lejáró betétek állományát kell
szerepeltetni (előjelhelyesen).
A CASHFLOWX06 Spot üzletek soron a megkötött, de még el nem számolt azonnali
devizaügyletek miatti pénzáramlásokat kell szerepeltetni. A valutapénztárral kapcsolatos
pénzáramlásokat nem kell jelenteni.
A CASHFLOWX07 FX swap soron a megkötött deviza swap ügyletek miatt jelentkező
pénzáramlásokat kell kimutatni, beleértve az ügyletek azonnali, még nem elszámolt lábait és a
határidős lábakat is. A külföldi devizában történő pénzáramlásokat mindig az adatszolgáltatás
teljesítésének napját megelőző vonatkozási napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyamon kell
jelenteni, vagyis a határidős lábak napi értékelése szükséges.
A CASHFLOWX08 Kamatswap és cross-currency swap ügyletek soron a megkötött FRA,
kamatswap és cross-currency swap ügyletek miatti tőke- és kamatelszámolásokat kell
szerepeltetni.
A CASHFLOWX09 Outright határidős deviza ügyletek soron a megkötött határidős
devizaügyletek miatti elszámolásokat kell feltüntetni.
A CASHFLOWX10 Portfólió Gap sor az adott devizanemben kitöltött táblarész záró sora,
amelyben a napi ki- és beáramló tételek egyenlegét kell meghatározni.
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Kiegészítő információk
A CASHFLOW701 Nostro számlaállományok soron devizanemenként kell megadni a nostro
számlaállományoknak az adatszolgáltatás teljesítésének napját megelőző vonatkozási napi (T
napi) záró-állományát. A külföldi devizák esetén az átszámítás árfolyama az adatszolgáltatás
napját megelőző vonatkozási napi (T napi) hivatalos MNB devizaárfolyam. A nem a kötelező
jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló forint bankszámlák egyenlegét a CASHFLOW 101
blokkban kell jelenteni.
A CASHFLOW702 MNB által, monetáris politikai ügyletek keretében elfogadható fedezetek
soron az MNB monetáris politikai műveletei során felajánlható értékpapírok befogadási értékét kell
megadni. Az e soron megadandó érték nem foglalja magában az MNB-n kívüli partnerek javára
zárolt állományokat és az MNB javára O/N ügyleteknél hosszabb lejáratú hitelek fedezeteként
zárolt értékpapírokat. A pénzforgalom fedezetére, az MNB javára limitként zárolt, de ki nem
használt állományt szerepeltetni kell. A tábla első oszlopában az adatszolgáltatás vonatkozási
napján felajánlható fedezetek befogadási értékét, továbbá az első napon szerződés szerint
bekövetkező változásokat (pl. repóügyletek lejárata miatti felszabadítás, értékpapír-lejárat), a
további oszlopokban pedig csak a változásokat kell jelenteni. Az e soron szereplő tételek nem
tartalmazzák az EKB, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai ügyletek
keretében elfogadható értékpapírok állományát (a CASHFLOW702 és CASHFLOW708 sorokhoz
kapcsolódóan az MNB által elfogadható fedezetek köre és befogadási értékeik megtalálhatóak a
http://www.mnb.hu/monetaris-politika/a-monetaris-politikai-eszkoztar/fedezetertekeles oldalon).
A CASHFLOW703 Stand-by hitelkeretek soron csak a visszavonhatatlan, szerződött, még le nem
hívott hitelkereteket kell jelenteni.
A CASHFLOW704 Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjétől való eltérés soron jelentendő
adat az alábbi összefüggés alapján számítandó:
D4= E – Ch, ahol
D4: Eltérés összege
E: A forint elszámolási számla jelentés napját megelőző napi záróegyenlege
Ch: A hónap hátralévő időszakában elvárt egyenleg (legalább nulla)
A kötelező jegybanki tartalék teljesítésére szolgáló bankszámla egyenlegének az adott hónap
hátralévő időszakában tartandó elszámolási számlaegyenlegétől számított eltérést kell
szerepeltetni. Az elvárt egyenleghez számított eltérés kiszámításához szükséges megnézni, hogy
a tartalékperiódus eddigi időszakának napjain tartott számlaállományok alapján a tartalékolási
periódus hátralévő időszakában mekkora átlagos egyenleget kellene tartani ahhoz, hogy a kötelező
tartalékolási kötelezettségnek az adatszolgáltató megfeleljen. Ezt az átlagos egyenleget kell
összehasonlítani az elszámolási számla jelentés napját megelőző záró-állományával (T napi).
A CASHFLOW705 Kötelező jegybanki tartalék elvárt szintjének várható megváltozása soron
jelentendő adat az alábbi összefüggés alapján számítandó:
D5= Ch – Th, ahol
D5: Eltérés összege
Ch: A hónap hátralévő időszakában elvárt egyenleg (legalább nulla)
Th: Az aktuális hónap tartalék
A soron az adott hónap hátralévő időszakában tartandó elszámolási számlaegyenleg és az adott
havi, MNB által megállapított tartalékkötelezettség különbségét kell szerepeltetni.
A CASHFLOW706 Nagy kihelyezések soron devizanemenként kell megadni a következő harminc
napon várható, az egyedi ügyfeleknek történő, 5 milliárd forint feletti hitelfolyósítást, illetve lejáró
hitelszerződések, valamint ismert előtörlesztés állományát (előjelhelyesen).
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A CASHFLOW707 Kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokkal kapcsolatos
pénzáramlások soron kell jelenteni a saját kibocsátású értékpapírokhoz kapcsolódó, az
adatszolgáltatás napján (T+1. munkanap), illetve az azt követő 29 napon történő kifizetéseket.
A CASHFLOW709 EKB, illetve az eurórendszer központi bankjai által, monetáris politikai
ügyletek keretében elfogadható értékpapírok állománya soron az EKB, illetve az eurórendszer
központi bankjai által monetáris politikai műveletek során – az adott intézmény számára még
rendelkezésre álló kereten belül –, szabad rendelkezésű (nem zárolt) értékpapírok állományát kell
befogadási értéken szerepeltetni, ideértve a pénzforgalom fedezetére, az EKB, illetve az
eurórendszer bármely központi bankjának javára limitként zárolt, de ki nem használt állományt is.
Az e soron megadandó érték nem foglalja magában az EKB-n kívüli partnerek javára zárolt
állományokat és az EKB javára O/N ügyleteknél hosszabb lejáratú hitelek fedezeteként zárolt
értékpapírokat. A tábla első oszlopában az adatszolgáltatás teljesítésének napján (T+1.
munkanapon) az EKB-val kötött megállapodás alapján felajánlható fedezetek befogadási értékét
(figyelembe véve a T+1. munkanapon szerződés szerint bekövetkező változásokat is), a további
oszlopokban pedig a változásokat (pl. repóügyletek lejárata miatti felszabadítás, értékpapír-lejárat)
kell jelenteni.
A CASHFLOW710 Készpénz soron kell kimutatni a hitelintézetnél lévő T napi záró forint és valuta
készpénzállományt, a törvényes fizetési eszközül szolgáló nemesfém érméket.
A CASHFLOW711 Operatív likviditási tartalék soron a hitelintézet T+1. munkanapon
rendelkezésére álló operatív likviditási tartalék összegét kell szerepeltetni. Az operatív likviditási
tartalék a CASHFLOW táblában szereplő tételekből az alábbi módon számítódik:
CASHFLOW711=CASHFLOW610,1+…+CASHFLOW610,30+CASHFLOW702,1+…+
CASHFLOW702,30+CASHFLOW709,1+...+CASHFLOW709,30+CASHFLOW707,1+…+
CASHFLOW707,30+CASHFLOW7012,1+CASHFLOW7013,1+CASHFLOW7014,1+
CASHFLOW7015,1+CASHFLOW704,1+CASHFLOW705,1+ CASHFLOW710,1”
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3.3.
melléklet
a 15/2019.
(IV. 17.) MNB
rendelethez
melléklet
a …/2019.
(... …)
MNB rendelethez

1. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 104a–104c sorral egészül ki:
(MNB
azonosító
kód
„104a

104c

Az adatszolgáltatók köre

P67

Lényegi fontosság
meghatározása

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő
elszámolóház, központi értéktári
tevékenységet végző szervezet, az
ezen típusú EGT-fióktelep

P68

Leginkább releváns
pénznemek
meghatározása

Tpt. 411. §-a alapján továbbműködő
elszámolóház, központi értéktári
tevékenységet végző szervezet, az
ezen típusú EGT-fióktelep

P69

A pénzforgalmi
szolgáltatás nyújtásáról
szóló 2009. évi
LXXXV. törvény 55/A. §
(2) bekezdése szerinti
jelentés

pénzforgalmi szolgáltató, az ezen
típusú EGT-fióktelep

Az adatszolgáltatás
gyakorisága

teljesítésének módja

határideje)

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer), fokozott
tárgyidőszakot
biztonságú vagy
követő év január 31.
minősített elektronikus
aláírással ellátva

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer), fokozott
tárgyidőszakot
biztonságú vagy
követő év január 31.
minősített elektronikus
aláírással ellátva

éves

elektronikus úton
(ERA rendszer, űrlap),
fokozott biztonságú vagy
minősített elektronikus
aláírással ellátva

tárgyidőszakot
követő év március
31.”
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Megnevezés
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2. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat 144. sora helyébe a következő sor lép:
(MNB
azonosító
kód

„144

W08

Megnevezés

Jelentés működési,
biztonsági eseményekről

Az adatszolgáltatók köre
Tpt. 411. §-a alapján
továbbműködő
elszámolóház, pénzforgalmi
elszámolóház, központi
értéktári tevékenységet
végző szervezet, Tpt.
szerinti központi szerződő
fél, az ezen típusú EGTfióktelep

Az adatszolgáltatás
gyakorisága

eseti

teljesítésének módja

határideje)

kezdeti jelentés: minősítést
követő 5 percen belül;
elektronikus úton
(ERA rendszer), fokozott
időközi jelentés: a kezdeti
biztonságú vagy
minősített elektronikus jelentés beküldését követő
3 munkanapon belül;
aláírással ellátva, és a
kezdeti jelentés
záró jelentés: az esemény
tekintetében titkosított
lezárását követő két héten
elektronikus levél
belül”
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4.4.melléklet
a 15/2019.
(IV. 17.) MNB
rendelethez
melléklet
a …/2019.
(… …)
MNB rendelethez

1. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az AL8 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„MNB azonosító kód: AL8

Kitöltési előírások
Az NHP, az NHP+ és az NHP fix keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek
adatai
I. Általános előírások
1. Az NHP-ban, az NHP+-ban és az NHP fixben részt vevő adatszolgáltató az NHP, NHP+ és NHP
fix keretében az MNB felé fennálló bármely tartozása megszűnéséig köteles adatot szolgáltatni. Az
adatszolgáltatásban az NHP, NHP+ és NHP fix keretében – az NHP 2013. június 1-jén indult első
szakaszában (a továbbiakban: NHP első szakasz), az NHP 2013. október 1-jén indult második
szakaszában (a továbbiakban: NHP második szakasz), az NHP 2016. január 1-jén indult harmadik
szakaszában (a továbbiakban: NHP harmadik szakasz), a 2015. március 16-án indult NHP+, vagy
a 2019. január 1-jén indult NHP fix konstrukcióban – az MNB által refinanszírozásra kerülő, a kisés középvállalkozásoknak, az MNB-vel kötött NHP, NHP+, illetve NHP fix Keretszerződés és az
azok részét képező Terméktájékoztatók szerinti feltételekkel nyújtott hitel, pénzügyi lízing, faktoring
(a továbbiakban együtt: KKV hitelek) adatait, valamint a KKV hitelek lejelentett adataiban beállt
minden változást jelenteni kell. Az NHP, az NHP+ és az NHP fix keretében közvetett úton, ún.
ernyőbankon keresztül részt vevő hitelintézetek által nyújtott KKV hitelek adatairól az MNB-vel
kötött NHP, NHP+, illetve NHP fix Keretszerződés alapján ernyőbanki szerepet betöltő hitelintézet
teljesít adatszolgáltatást.
2. A táblában felhasználható kódokat a 3. melléklet 4.10. pontja szerinti, az MNB honlapján
közzétett technikai segédlet (a továbbiakban: kódlista) tartalmazza.
3. Időpontra vonatkozó adat esetén az adatot ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban szükséges megadni.
4. Az adatokat CSV formátumban kell megküldeni, az adatokat pontosvessző („;”) karakterrel
elválasztva.
5. A kiváltott hitelre vonatkozó adatot [da)–dm) oszlop] – a jelen kitöltési előírások eltérő
rendelkezése hiányában – jelenteni abban az esetben kell, ha a KKV hitel célja az NHP keretein
kívül nyújtott hitel kiváltása, vagy a KKV hitel az NHP és az NHP fix keretében nyújtott KKV hitelt
vált ki (a továbbiakban: NHP-hitelkiváltás), vagy a KKV hitel állományátruházás keretében került
átvételre. Az állományátruházás keretében átvett KKV hitelről teljesített adatszolgáltatásban
a kiváltott hitel adataira vonatkozó da)–dm) oszlopban feltüntetendő adatok az átvett NHP-s, illetve
NHP fixes KKV hitel adataiként értelmezendők. Amennyiben a kiváltott hitelre vonatkozóan
jelentendő adatok egyéb forrásból – az adatszolgáltató saját nyilvántartása, az adatszolgáltató által
hozzáférhető egyéb nyilvántartások, így különösen a központi hitelinformációs rendszer – nem
állnak az adatszolgáltató rendelkezésére, ezen adatok vonatkozásában az adatszolgáltatásnak
a KKV hitelt felvevő kis- és középvállalkozás (a továbbiakban: KKV) nyilatkozatán kell alapulniuk.
6. A tábla helyes kitöltését segítő módszertani útmutatást a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB
honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
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II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
01. tábla: Az NHP, az NHP+ és az NHP fix keretében a kis- és középvállalkozásoknak
nyújtott hitelek adatai
Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások:
aa) Az adatszolgáltatás típusa attól függ, hogy az adatszolgáltató az MNB által refinanszírozni kért
KKV hitel adatairól küld adatot, vagy a KKV hitel korábban már megadott adataiban beállt
változást jelenti. A kódlista szerint kell kitölteni.
ab) Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy az adatszolgáltató a KKV hitel refinanszírozását az
NHP I. vagy II. pillére, az NHP első, második vagy harmadik szakasza, az NHP+ vagy az NHP
fix keretében kéri az MNB-től. A kódlista szerint kell kitölteni.
ba) A KKV KSH-törzsszáma (adószám első nyolc karaktere), numerikusan. Amennyiben a KKV
KSH-törzsszámmal nem rendelkezik, akkor a tevékenység végzésére jogosító igazolvány
száma.
bb) A KKV szektorának meghatározásánál az e melléklet I. A. 4. pontjában foglaltak az irányadók.
A kódlista szerint kell kitölteni.
bc) A KKV neve.
bd) A KKV székhelye.
ca) A KKV hitelre vonatkozó
szerződésazonosítója.

szerződésnek

az

adatszolgáltatónál

alkalmazott

egyedi

cb) A KKV hitelre vonatkozó szerződés aláírásának időpontja. Amennyiben a KKV hitelre
vonatkozó szerződést a felek a szerződésben foglaltak szerint nem azonos időpontban írják
alá, akkor a KKV hitelre vonatkozó szerződés szerinti legkésőbbi aláírási időpontot kell
jelenteni.
cc) A KKV hitel folyósítási időpontja. Amennyiben a folyósítás több részletben történik, az első
részlet folyósításának időpontját kell megadni. A további részletek folyósításakor ez az oszlop
nem módosítandó, csak a ci) oszlopban szereplő összeget kell megnövelni az újabb folyósított
részlet összegével, az újabb folyósítást megelőző munkanapon, illetve az NHP harmadik
szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV hitelek vonatkozásában az újabb folyósítást
megelőző, az NHP harmadik szakaszának I. és II. pillére keretében folyósított refinanszírozási
hitelek igénybevételének módjáról és feltételeiről szóló Terméktájékoztatóban (a
továbbiakban: NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztató) meghatározott
adatszolgáltatási napon. Az adott KKV hitelre vonatkozó első adatszolgáltatás a folyósítás
napjának ismeretében teljesítendő, az NHP, az NHP+ vagy az NHP fix keretében
refinanszírozni kért KKV hitel tekintetében a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját
megelőző munkanapon, illetve az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott
KKV hitelek vonatkozásában a KKV hitelszerződés megkötését követő, az NHP harmadik
szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon 15 óráig
(szombati munkanap esetén 12 óráig).
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cd) A KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott lejárati időpont.
ce) Az adatszolgáltató által az MNB-vel kötött NHP, NHP+, illetve NHP fix Keretszerződésben
foglaltaknak megfelelően felszámított kamatok, díjak és költségek kölcsönösszegre vetített
arányának és az MNB által az NHP, az NHP+ vagy az NHP fix keretében nyújtott – az NHP
harmadik szakaszának II. pillére keretében a CIRS ügyletben nyújtott euró – forrás éves
kamatának különbsége, bázispontban kifejezve.
cf) A KKV hitel célja. A kódlista szerint kell kitölteni.
cg) Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy a KKV hitel folyósítása több részletben történik-e.
A kódlista szerint kell kitölteni.
ch) A KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott teljes hitelösszeg. Részletekben történő
folyósításnál is a teljes hitelösszeget kell megadni. Amennyiben a KKV hitel több sorban kerül
jelentésre, mert pl. több célja van, illetve több hitelt vált ki, abban az esetben a KKV hitelre
vonatkozó szerződésben meghatározott hitelösszeget is fel kell osztani az egyes sorok között
a hitelcéloknak, illetve kiváltásoknak megfelelően.
ci) A KKV hitel összegének folyósított részletekkel növelt, illetve tőketörlesztésekkel csökkentett
értéke. Az oszlop értékének módosítását a folyósítást, illetve a törlesztést megelőző
munkanapon – az NHP harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV hitel esetében
az újabb folyósítást, illetve törlesztést megelőző, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó
Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon – 15 óráig (szombati munkanap
esetén 12 óráig) kell teljesítenie az adatszolgáltatónak, ha a KKV számára való folyósítás
feltételei fennállnak. Ha a várt törlesztés mégsem folyik be az adatszolgáltatóhoz, akkor sem
állítható vissza az oszlop értéke. Ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV hitelre vonatkozó
szerződés bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül, akkor az oszlopban „0”
értéket feltüntetve kell a változásról teljesítendő adatszolgáltatást megküldeni, a co) oszlopnál
megadott határidőben. Amennyiben a KKV hitel több sorban kerül jelentésre, mert pl. több célja
van, illetve több hitelt vált ki, abban az esetben a KKV hitel összegét fel kell osztani az egyes
sorok között a hitelcéloknak, illetve kiváltásoknak megfelelően.
cj) A KKV hitel fedezetének jellegeként legfeljebb két típusú fedezetet lehet megadni, a fedezetek
fontosságának sorrendjében. A kódlista szerint kell kitölteni. Több típusú fedezet esetében az
egyes fedezetek kódját egymást követően, szóköz alkalmazása nélkül kell megadni.
ck) Az oszlopot akkor kell kitölteni, ha a KKV hitel mögötti biztosítékhoz olyan állami
viszontgarancia vagy azzal egyenértékű helytállási kötelezettség kapcsolódik, amely a
Terméktájékoztatóban foglaltak szerint a követelés fedezeti értékét befolyásolja, továbbá a
Terméktájékoztatóban felsorolt azon esetekben, ahol a KKV-val szembeni követelést az MNB
fedezetként nem fogadja el. A garantőr által nyújtott teljes készfizető kezességvállalás vagy
garancia arányát a KKV hitel összegének százalékában kell megadni, egyéb esetekben az
oszlopot a kódlista szerint kell kitölteni.
cl) A legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell megadni.
A KKV hitelre vonatkozó szerződésben előírt törlesztés napját követő nap, ha az összeg nem
folyik be az adatszolgáltató által megadott bankszámlára. Az adatszolgáltatást a késedelem
beálltát követő 5., illetve faktoring hitelcél esetén a 30. munkanapon, az NHP harmadik
szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV hitel vonatkozásában a késedelem beálltát
követő, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó Terméktájékoztatóban meghatározott
adatszolgáltatási napon kell teljesíteni.
cm) Az átstrukturálás tervezett, naptári nap szerinti időpontját kell megadni.
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cn) A KKV hitelre vonatkozó szerződésben szereplő gyakoriság. A kódlista szerint kell kitölteni.
co) A KKV hitellel kapcsolatos megjegyzésként egy legfeljebb 128 karakter hosszúságú szöveg
írható be. Itt kell jelenteni, ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV hitelre vonatkozó szerződés
bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül. Az NHP harmadik szakaszának
II. pillére keretében nyújtott KKV hitelek kivételével az adatszolgáltatást a KKV megszűnését
vagy a KKV hitelre vonatkozó szerződés megszűnését vagy megszüntetését eredményező
tényről vagy jognyilatkozatról való tudomásszerzés napján 15 óráig (szombati munkanap
esetén 12 óráig), illetve, amennyiben az adatszolgáltató az adott munkanapon 15 óra
(szombati munkanap esetén 12 óra) után szerez tudomást az adott tényről, jognyilatkozatról,
abban az esetben a tudomásszerzést követő munkanapon 15 óráig (szombati munkanap
esetén 12 óráig) kell teljesítenie az adatszolgáltatónak. Ezen adatszolgáltatást az NHP
harmadik szakaszának II. pillére keretében nyújtott KKV hitelek vonatkozásában a
tudomásszerzés napján, illetve azt követő, az NHP harmadik szakaszára vonatkozó
Terméktájékoztatóban meghatározott adatszolgáltatási napon 15 óráig kell teljesíteni. Ha a
beruházási hitel tartós részesedés megszerzésére irányul, akkor az oszlopnak tartalmaznia
kell a „RESZESEDES” karaktersort, valamint a megadott sorrendben az érintett vállalat nevét,
KSH-törzsszámát és az elért részesedés nagyságát. Itt kell feltüntetni, amennyiben a
beküldésre korábban hibásan beküldött adat javítása miatt kerül sor. Amennyiben a KKV hitelt
nem közvetlenül a hitelintézet nyújtja, a köztes szerepet betöltő pénzügyi vállalkozás
azonosítóját itt kell feltüntetni.
da) A kiváltott KKV hitel célja. A kódlista szerint kell kitölteni.
db) Az NHP-ban és az NHP fixben refinanszírozni kért KKV hitel esetében az oszlop kitöltése
abban az esetben is kötelező, ha a KKV hitel célja nem hitelkiváltás, de a KKV hitelt nyújtó
hitelintézet a KKV-val a KKV hitelre vonatkozó szerződés megkötését megelőzően nem állt
szerződéses kapcsolatban. A kódlista szerint kell kitölteni.
dc) Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha a kiváltott hitelt folyósító hitelintézet nem
azonos a KKV hitelt folyósító hitelintézettel.
dd) A részben kiváltott hitel kiváltás időpontjában fennálló teljes állományát kell jelenteni. Ezt az
oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha ez az összeg nagyobb, mint a ch) oszlopban
megadott hitelösszeg.
de) A kiváltott hitel folyósítási időpontja. Részletekben történő folyósítás esetén az első folyósítás
időpontját kell megadni. Amennyiben a folyósítás időpontja nem ismert, a kiváltott hitelre
vonatkozó szerződés aláírásának napját kell megadni. A felek általi eltérő időpontban történő
aláírás esetén a cb) oszlop kitöltésére vonatkozó előírás az irányadó.
df) A kiváltott hitelre vonatkozó szerződésnek a kiváltott hitelt folyósító hitelintézetnél alkalmazott
egyedi szerződésazonosítóját kell ebben az oszlopban megadni.
dg) A kiváltott hitel devizanemének megadásakor alkalmazandó deviza ISO-kódokat a 3. melléklet
4.1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
dh) A kiváltott hitel devizanemének megfelelő devizában kell megadni az összeget.
di) A kiváltott hitel esetében a legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti
időpontját kell megadni. Ha a kiváltott hitel nem esett késedelembe, akkor az oszlopot üresen
kell hagyni.
dj) A kiváltott hitel lejáratának napját kell megadni.

5. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

627

dk) A kiváltott hitel kamatozása lehet fix vagy referenciahozamhoz (pl. 3 hónapos BUBOR) kötött.
Fix kamatozás esetén az adatszolgáltató által felszámított díjak és költségek hitelösszegre
számított éves díját (teljes hitelköltséget) kell megadni, bázispontban kifejezve.
Referenciahozamhoz kötött kamatozás esetén a referenciahozamot kell megnevezni (pl. 3M
BUBOR) és az összes díj és költség figyelembevételével számított teljes éves felárat kell
megadni, bázispontban megjelölve (Formátuma: „referenciahozam megnevezése + YYY”, ahol
YYY a felár bázispontban megadott értéke).
dl) Ebben a mezőben a tőketörlesztés évenkénti gyakoriságát kell megadni. A kódlista szerint kell
kitölteni.
dm) A kiváltott hitel legutóbbi átstrukturálásának időpontját kell megadni.”
2. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában a D01 és D02 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás kitöltési előírásai I.1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. Az adatszolgáltatásban szerepeltetendő ügyletek
Az adatszolgáltatásnak a D01 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás vonatkozásában a
benyújtását megelőző napra, míg a D02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás vonatkozásában
a benyújtást megelőző második napra, mint értéknapra vonatkozó, átértékelendő deviza
állományi adatokat és alapesetben az e napra mint kötésnapra vonatkozó forgalmi adatokat kell
tartalmaznia. A külföldi székhellyel rendelkező magyarországi fióktelep adatszolgáltatónak
azokat a tranzakciókat kell megjelenítenie, amelyeket ténylegesen ő köt (még ha helyzetéből
adódóan jogilag a külföldi központ nevében teszi is). A ténylegesen a külföldi központ által kötött
tranzakciókat nem kell jelenteni. A D02 MNB azonosító kódú adatszolgáltatás tekintetében
kizárólag a napi nyitott pozíciókat kell bemutatni, egyedi leányvállalatonkénti nyitott pozíciós
szinten.”
3. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában a D01 és D02 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás kitöltési előírásai II.2. pontja a következő 2.8. alponttal egészül ki:
„2.8. Az azonnali elszámolás keretében a forintban indított, de forinttól eltérő devizanemű
számlaszámra érkező fizetési műveletek elszámolása és konvertálása esetében a
devizaszámlák állomány változásait és tranzakcióit a vonatkozási napra vonatkozó
elszámolások alapján kell jelenteni.”
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4. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában az L72 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás táblái és kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„MNB azonosító kód: L72

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
JMM

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Nagyságrend: millió forint
Összesen Mód
1
2
a
z

001

JMM1

002

JMM11

003

JMM111

004

JMM112

005

JMM113

006

JMM114

007

JMM115

008

JMM116

009

JMM117

010

JMM12

Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
intézmény mérlegében nyilvántartott stabil, jelzálog alapú források (11+12)

011

JMM121

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt forint jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

012

JMM122

013

JMM13

014

JMM14

015

JMM141

016

JMM142

017

JMM143

018
019
020
021

JMM15
JMM16
JMM2
JMM21

022

JMM22

023

JMM23

024

JMM3

Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (13-19)
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény, vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források
(3+…+8-9)
3 éven túli eredeti futamidejű forint jelzáloglevelek
3 éven túli eredeti futamidejű, forint jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott
egyéb forint értékpapírok
3 éven túli eredeti futamidejű forint refinanszírozási jelzáloghitelek
3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló forint
visszavásárlási vételár-tartozások
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű devizában
denominált jelzáloglevelek
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, forint
jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott egyéb, devizában denominált
értékpapírok
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű, forint
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló
visszavásárlási vételár-követelések

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt, devizában denominált jelzáloglevelek, 20 %-os
beszámíthatósági értéken
Módosítás előtti stabil forrás (2+10)
A hitelintézet vagy hitelintézeti csoport esetén a csoporttagok által birtokolt
jelzáloglevelek (lakástakarékpénztári portfólió kivételével) (15+16-17)
Hitelintézeti csoport esetén csoporttag által kibocsátott jelzáloglevelek, JMM
szerinti értéken
Egyéb forint jelzáloglevél mérleg szerinti értéken
A hitelintézet vagy hitelintézeti csoport esetén valamely csoporttag által
nyújtott árjegyzési szolgáltatás keretében mérlegben tartott jelzáloglevelek
állományának a hitelintézet vagy hitelintézeti csoport esetén a csoporttagok
által birtokolt jelzáloglevelek állományának csökkentésére figyelembe vehető
része
Szabályozott piacra való bevezetéstől függő módosítási tényező
Módosítás
Finanszírozott forint lakossági jelzáloghitelek (21-22+23)
1 éven túli hátralévő lejáratú forint lakossági jelzáloghitelek
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú forint lakossági
jelzáloghitelei
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek
Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató

Jelmagyarázat
Tilos

5. szám

PÉNZÜGYI KÖZLÖNY

629

MNB azonosító kód: L72

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
KONSZJMM

Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról - Konszolidált tételek
Sorszám

Sorkód

Megnevezés

Nagyságrend: millió forint
Összesen Mód
1
2
a
z

001

KONSZJMM1

Rendelkezésre álló stabil jelzálog alapú források (13-19)
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény, vagy azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó
lakástakarékpénztár mérlegében nyilvántartott stabil jelzálog alapú források
(3+…+8-9)
3 éven túli eredeti futamidejű forint jelzáloglevelek
3 éven túli eredeti futamidejű, forint jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott
egyéb forint értékpapírok
3 éven túli eredeti futamidejű forint refinanszírozási jelzáloghitelek
3 éven túli eredeti futamidejű önálló zálogjog értékesítése okán fennálló forint
visszavásárlási vételár-tartozások
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű devizában
denominált jelzáloglevelek
2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, forint
jelzáloghitel fedezete mellett kibocsátott egyéb, devizában denominált
értékpapírok
Nem azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba
tartozó intézmény részére nyújtott, 3 éven túli eredeti futamidejű, forint
refinanszírozási jelzáloghitelek és önálló zálogjog vásárlása okán fennálló
visszavásárlási vételár-követelések

002

KONSZJMM11

003

KONSZJMM111

004

KONSZJMM112

005

KONSZJMM113

006

KONSZJMM114

007

KONSZJMM115

008

KONSZJMM116

009

KONSZJMM117

010

KONSZJMM12

Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
intézmény mérlegében nyilvántartott stabil, jelzálog alapú források (11+12)

011

KONSZJMM121

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt forint jelzáloglevelek, 20%-os beszámíthatósági értéken

012

KONSZJMM122

013

KONSZJMM13

014

KONSZJMM14

015

KONSZJMM141

016

KONSZJMM142

017

KONSZJMM143

018
019
020
021

KONSZJMM15
KONSZJMM16
KONSZJMM2
KONSZJMM21

022

KONSZJMM22

023

KONSZJMM23

024

KONSZJMM3

2015. március 31. előtt kibocsátott, 3 éven túli eredeti futamidejű, csoporttag
által birtokolt, devizában denominált jelzáloglevelek, 20 %-os
beszámíthatósági értéken
Módosítás előtti stabil forrás (2+10)
A hitelintézet vagy hitelintézeti csoport esetén a csoporttagok által birtokolt
jelzáloglevelek (lakástakarékpénztári portfólió kivételével) (15+16-17)
Hitelintézeti csoport esetén csoporttag által kibocsátott jelzáloglevelek, JMM
szerinti értéken
Egyéb forint jelzáloglevél mérleg szerinti értéken
A hitelintézet vagy hitelintézeti csoport esetén valamely csoporttag által
nyújtott árjegyzési szolgáltatás keretében mérlegben tartott jelzáloglevelek
állományának a hitelintézet vagy hitelintézeti csoport esetén a csoporttagok
által birtokolt jelzáloglevelek állományának csökkentésére figyelembe vehető
része
Szabályozott piacra való bevezetéstől függő módosítási tényező
Módosítás
Finanszírozott forint lakossági jelzáloghitelek (21-22+23)
1 éven túli hátralévő lejáratú forint lakossági jelzáloghitelek
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár 1 éven túli hátralévő lejáratú forint lakossági
jelzáloghitelei
Azonos összevont alapú felügyelet alá tartozó hitelintézeti csoportba tartozó
lakástakarékpénztár részére a csoport tagjai által nyújtott hitelek
Jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató

Jelmagyarázat
Tilos
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MNB azonosító kód: L72
Kitöltési előírások
Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról

I. Általános előírások
1. A tábla kitöltése során a hitelintézetek forint lejárati összhangjának szabályozásáról szóló
20/2015. (VI. 29.) MNB rendeletben (a továbbiakban: Jmmr.) foglaltak az irányadóak, a jelen
kitöltési előírások figyelembevételével.
2. A tételeket az adatszolgáltató által alkalmazott számviteli szabályozás szerint, a vonatkozó
szerződésekkel összhangban kell jelenteni, könyv szerinti nettó értéken.
3. Az adatszolgáltatásnak a tárgyidőszak utolsó napjára vonatkozó állományi adatokat kell
tartalmaznia.
4. A forintra történő átszámítást a tárgyidőszak utolsó napján érvényes, az MNB által közzétett
hivatalos devizaárfolyamon, illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a Hitkr. 9. §
(5) bekezdése szerint kell elvégezni.
5. Az eredeti futamidő az adott forrásra vonatkozóan a jelzáloglevél vagy fedezett értékpapír
kibocsátásakor, az önálló zálogjog eladásakor vagy a refinanszírozási jelzáloghitel felvételekor
fennálló futamidő.
6. Az adatokat millió forintban, kerekítve kell megadni.

II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
JMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
1. A táblát a Jmmr. 1. § (1) bekezdése szerinti hitelintézeti csoport (a továbbiakban: hitelintézeti
csoport) tagjának nem kell kitöltenie.
2. A tábla egyes sorainak kitöltésére vonatkozó előírások:
003. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport
tagjai által kibocsátott, a jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény
(a továbbiakban: Jht.) 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem
ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű
forint értékpapírokat, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 1. melléklet 3. pont
e) alpontja szerinti hitelminősítés.
004. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport
tagjai által lakossági jelzáloghitelek fedezete mellett, a CRR 129. cikk (1) bekezdésének megfelelő,
nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának
mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű forint értékpapírokat, amelyek tekintetében
rendelkezésre áll a Jmmr. 1. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés.
005. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti, kapott forint pénzkölcsönöket,
amennyiben azok eredeti futamideje 3 éven túli, és a pénzkölcsönt nem ugyanazon hitelintézeti
csoport tagja nyújtotta.
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006. sor: itt kell jelenteni a Jht. 8. § (5) bekezdése szerinti forint vételár-tartozásokat, amennyiben
azok eredeti futamideje 3 éven túli, és az önálló zálogjogot nem ugyanazon hitelintézeti csoport
tagja szerezte meg.
007. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport
tagjai által 2015. március 31. előtt kibocsátott, a Jht. 11. §-a szerinti, nem a hitelintézet, illetve
hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott,
3 éven túli eredeti futamidejű deviza értékpapírokat, amelyek tekintetében rendelkezésre áll
a Jmmr. 1. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés.
008. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport
tagjai által lakossági jelzáloghitelek fedezete mellett, a CRR 129. cikke szerint, 2015. március 31.
előtt kibocsátott, nem a hitelintézet, illetve hitelintézeti csoport esetén nem ugyanazon hitelintézeti
csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli eredeti futamidejű deviza értékpapírokat,
amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr. 1. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti
hitelminősítés.
009. sor: itt kell jelenteni a Jht. 5. § (1) bekezdése szerinti pénzkölcsön-nyújtások állományát,
valamint a 8. § (5) bekezdése szerinti vételár-követelések összegét, amennyiben azok eredeti
futamideje 3 éven túli, és nem ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében vannak
nyilvántartva.
011. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport
tagjai által, Jht. 11. §-a szerinti, 2015. március 31. előtt kibocsátott, a hitelintézet, illetve hitelintézeti
csoport esetén ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli
eredeti futamidejű forint értékpapírokat, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr.
1. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés. A soron ezen jelzáloglevelek állományát az
MNB által a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig
lehet figyelembe venni.
012. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport
tagjai által, Jht. 11. §-a szerinti, 2015. március 31. előtt kibocsátott, a hitelintézet, illetve hitelintézeti
csoport esetén ugyanazon hitelintézeti csoport tagjának mérlegében nyilvántartott, 3 éven túli
eredeti futamidejű deviza értékpapírokat, amelyek tekintetében rendelkezésre áll a Jmmr.
1. melléklet 3. pont e) alpontja szerinti hitelminősítés. A soron ezen jelzáloglevelek állományát az
EKB által a tárgyidőszak utolsó munkanapjára meghatározott befogadási értékük 20 százalékáig
lehet figyelembe venni.
013. sor: a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató számlálójának Jmmr. 1. melléklet
2–6. pontja szerint számított értéke (a Jmmr. 1. melléklet 6a. pontja szerinti képlet SF elemének
értéke)
014. sor: a Jmmr. 1. melléklet 6a. pontja szerinti képlet J elemének értéke
017. sor: a Jmmr. 1. melléklet 6a. pontja szerinti képlet J eleme értékének csökkentésére
figyelembe vehető, a Jmmr. 1. melléklet 6a. pontja szerint meghatározott jelzáloglevél-állomány
értéke
018. sor: a Jmmr. 1. melléklet 6a. pontja szerinti képlet A elemének értéke
019. sor: a Jmmr. 1. melléklet 6a. pontja szerinti képlet alapján számított érték
021. sor: itt kell jelenteni a hitelintézet által, illetve hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport
tagjai által nyújtott forint lakossági jelzáloghiteleket, amennyiben azok 1 éven túli hátralévő
lejáratúak. A jelzáloghiteleket könyv szerinti nettó értékük alapján kell feltüntetni. A jelzáloghiteleket
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egy összegben, a szerződés szerint hátralévő futamidő alapján kell jelenteni. A késedelmes és
éven belül lejáró nem késedelmes törlesztőrészleteket is a hitel végső lejáratának megfelelően kell
jelenteni. A felmondott hiteleket nem kell jelenteni.
022. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport lakás-takarékpénztár
tagjai által nyújtott forint lakossági jelzáloghiteleket, könyv szerinti nettó értékük alapján,
amennyiben azok 1 éven túli hátralévő lejáratúak.
023. sor: itt kell jelenteni hitelintézeti csoport esetén a hitelintézeti csoport tagjai által a hitelintézeti
csoporthoz tartozó lakás-takarékpénztár részére nyújtott forrásokat. Amennyiben a 022. sor
értéke 0, a sor értéke 0.
024. sor: ebben a sorban a Jmmr. szerinti jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutató (JMM)
értékét kell megadni, amely a stabil jelzálog alapú források, valamint a finanszírozott forint lakossági
jelzáloghitelek állományának hányadosaként számítandó ki. Az adatszolgáltatónak a mutató
értékét három tizedesjegy pontossággal, százalékpontos (azaz együtthatós) formában kell
kimutatnia.

KONSZJMM tábla: Negyedéves jelentés a jelzáloghitel-finanszírozás megfelelési mutatóról
- Konszolidált tételek
1. A „konszolidált” fogalmat – a konszolidált felügyeleti jelentéseknél irányadó számviteli
jogszabályoktól és a Hpt.-től eltérően – a Jmmr. 1. § (1) bekezdése és 3. § (4) bekezdése szerint
kell értelmezni.
2. A táblát a hitelintézeti csoportot vezető hitelintézetnek kell kitöltenie, a JMM táblára vonatkozó
kitöltési előírások szerint azzal, hogy az a hitelintézeti csoport tagjaival konszolidált adatokat
tartalmazza.”
5. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontjában a P57 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„MNB azonosító kód: P57
Kitöltési előírások
BKR forgalom tranzakció szintű adatai
Az adatszolgáltatás keretében az éjszakai, a nappali és az azonnali elszámolás klíring és
non-klíring forgalomra vonatkozó, tranzakció szintű adatokat kell jelenteni. Klíring tranzakciónak
a pénzmozgással járó, non-klíring tranzakciónak a pénzmozgással nem járó tranzakció tekintendő.
Az átadott állományok tartalmazzák a másodlagos számlaazonosítókkal és a fizetési kérelmekkel
kapcsolatos üzenetekre vonatkozó adatokat is.
Az adatszolgáltatást az adatszolgáltató az MNB által előzetesen meghatározott adatszerkezetben
küldi meg az MNB részére.
Az adatokat az érintettel kapcsolatba nem hozható, azaz anonimizált formában kell szolgáltatni.”
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6. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontja a P66 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás tábláját követően a következő rendelkezésekkel egészül ki:
„MNB azonosító kód: P67
Lényegi fontosság meghatározása
01. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti lényegi fontosság
Sorszá
m
01

A központi értéktár székhelye
szerinti tagállam

Magyarország

1

Központi
értéktár neve
2
KELER Zrt.

EUR

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott olyan pénzügyi eszközök összesített piaci értéke, amelyek első rögzítését, illetve
értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a központi értéktár végzi
Ausztria
3

Belgium
4

Bulgária
5

Horvátország
6

Ciprus
7

Csehország
8

Dánia
9

Észtország
10

Finnország
11

Franciaország
12

EUR
a tábla folytatása
Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott olyan pénzügyi eszközök összesített piaci értéke, amelyek első rögzítését, illetve értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a központi
Németország
Görögország Magyarország
Írország
Olaszország
Lettország
Litvánia
Luxemburg
Málta
Hollandia
Lengyelország
Portugália
Románia
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
01

Sorszám

a tábla folytatása

EUR

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott olyan pénzügyi eszközök
összesített piaci értéke, amelyek első rögzítését, illetve értékpapírszámlán történő központi
Sorszám
számlavezetését a központi értéktár végzi
Szlovákia
26

Szlovénia
27

Spanyolország
28

Svédország
29

Egyesült Királyság
30

01

02. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti lényegi fontosság
A központi értéktár székhelye
Sorszám
szerinti tagállam
01

Magyarország

1

Központi
értéktár neve
2
KELER Zrt.

EUR

Fogadó tagállamonként, azoknak a pénzügyi eszközöknek az összesített piaci értéke, amelyek értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a fogadó
tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok számára a központi értéktár végzi
Ausztria
3

Belgium
4

Bulgária
5

Horvátország
6

Ciprus
7

Csehország
8

Dánia
9

Észtország
10

Finnország
11

Franciaország
12

a tábla folytatása
Sorszám

EUR

Fogadó tagállamonként, azoknak a pénzügyi eszközöknek az összesített piaci értéke, amelyek értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a fogadó tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok
számára a központi értéktár végzi
Németország
13

01

Görögország
14

Magyarország
15

Írország
16

Olaszország
17

a tábla folytatása

Lettország
18

Litvánia
19

Luxemburg
20

Málta
21

Hollandia
22

Lengyelország
23

Portugália
24

Románia
25

EUR

Fogadó tagállamonként, azoknak a pénzügyi eszközöknek az összesített piaci értéke, amelyek
értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a fogadó tagállambeli résztvevők és egyéb
Sorszám
értékpapírszámla-tulajdonosok számára a központi értéktár végzi
Szlovákia
26

01

Szlovénia
27

Spanyolország
28

Svédország
29

Egyesült Királyság
30

03. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti lényegi fontosság
A központi értéktár székhelye
Sorszám
szerinti tagállam
01

Magyarország

1

Központi
értéktár neve
2
KELER Zrt.

EUR

Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott pénzügyi eszközökre kötött és a központi értéktár által elszámolt ügyletekre vonatkozó
kiegyenlítési megbízások éves értéke
Ausztria
3

Belgium
4

Bulgária
5

Horvátország
6

Ciprus
7

Csehország
8

Dánia
9

Észtország
10

Finnország
11

Franciaország
12

a tábla folytatása

EUR
Fogadó tagállamonként, a fogadó tagállam kibocsátói által kibocsátott pénzügyi eszközökre kötött és a központi értéktár által elszámolt ügyletekre vonatkozó kiegyenlítési megbízások éves értéke

Sorszám

Németország
13

01

Görögország
14

Magyarország
15

Írország
16

Olaszország
17

a tábla folytatása
Sorszám

Lettország
18

Litvánia
19

Luxemburg
20

Málta
21

Hollandia
22

Lengyelország
23

EUR
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MNB azonosító kód: P67
Kitöltési előírások
Lényegi fontosság meghatározása
I.

Általános előírások

1.

A táblákban és a kitöltési előírásokban használt fogalmak az Európai Unión belüli értékpapírkiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU
irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-ai 909/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a kiegyenlítés meghiúsulását sújtó pénzbírságok kiszámításának paraméterei és
a központi értéktáraknak a fogadó tagállamokban folytatott tevékenységei tekintetében történő
kiegészítéséről szóló 2016. november 11-ei (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági
rendelet szerint értelmezendők.

2.

Az adatszolgáltatásban az értékeket euróban kell szerepeltetni. Az átváltási árfolyamokat a
központi értéktár határozza meg a következők szerint: az alkalmazott átváltási árfolyamok
tárgyév utolsó napján érvényes átváltási árfolyamok. Amennyiben rendelkezésre áll, az
átváltásához az Európai Központi Bank átváltási árfolyamát kell alkalmazni.

3.

A 01. és a 02. táblában, az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk
(1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő kritériumokat figyelembe véve, a központi értéktárnak
az adatokat a következők szerint kell jelentenie:
a) az adatszolgáltatásban a tárgyév december 31-én érvényes értékpapírokra vonatkozó
adatokat kell jelenteni, a törölt értékpapírok nélkül,
b) az egyes ISIN azonosítók tekintetében a tárgyév december 31-én alkalmazott és az
(EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 7. cikkével összhangban
azonosított piaci értéket kell használni.

4.

A 03. és a 04. táblában, az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk
(1) bekezdés a) és b) pontjában szereplő kritériumokat figyelembe véve, a központi értéktárnak
az adatokat a következők szerint kell jelentenie:
a) Az adatoknak tartalmazniuk kell a központi értéktár által teljesített kiegyenlítési
megbízások értékeit, a következő szerint:
aa) az adatoknak tartalmazniuk kell a központi értéktár teljesítéseinek abszolút értékét
a tárgyév tekintetében;
ab) a központi értéktár által teljesített kiegyenlítési megbízások valamennyi kategóriáját
fel kell tüntetni attól függetlenül, hogy olyan ügyletekre vonatkoznak, amelyeket a
kereskedési helyszínen hajtottak végre vagy olyanokra, amelyekre tőzsdén kívül
került sor;
ac) a több ügyletből álló műveletek esetében, úgymint a repó-, illetve kölcsönzési
megállapodásokat is, kiegyenlítéskor mindkét oldalt be kell jelenteni;
ad) a központi értéktárak közötti kiegyenlítés esetében a központi értéktár [kibocsátó
központi értéktár (issuer CSD) vagy befektető központi értéktár (investor CSD)] az
ügylet mindkét oldalát köteles bejelenteni, vagyis jelentenie kell a kapott két
kiegyenlítési megbízást;
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ae) ha valamely ügylet kiegyenlítésében egynél több központi értéktár érintett standard,
egyedi kialakítású vagy közvetett kapcsolat útján, akkor csak az ügylet két oldalát
kiegyenlítő központi értéktár (kibocsátó központi értéktár vagy befektető központi
értéktár) szolgáltat adatokat, és ez a központi értéktár bejelenti a beérkezett két
kiegyenlítési megbízást, az ügyletnek csupán egyetlen oldalát „kiegyenlítő”
befektető központi értéktár nem szolgáltat adatot;
af) a közös kiegyenlítési infrastruktúrát használó központi értéktárak vagy
interoperábilis kapcsolatok útján történő, központi értéktárak közötti kiegyenlítés
esetében mindegyik központi értéktár jelenti az ügylettel összefüggésben hozzá
beérkezett egyetlen kiegyenlítési megbízást.
b) A kiegyenlítési megbízások a következő ügyletfajtákhoz kapcsolódhatnak:
ba) értékpapírok vétele vagy eladása (ideértve az értékpapírok elsődleges piaci vételét
vagy eladását);
bb) biztosítékkezelési műveletek [ideértve a háromszereplős biztosítékkezelési
műveleteket vagy az automatikus biztosítottsági műveleteket (triparty collateral
management operations or auto-collateralisation operations)];
bc) az értékpapír-kölcsönzéssel és -kölcsönvétellel (securities lending/borrowing)
összefüggő műveletek;
bd) repóügyletek;
be) egyéb (ideértve a forgalommal kapcsolatos vállalati eseményeket, vagyis a piaci
követeléseket és transzformációkat).
c) A következő ügyletfajtákat az adatszolgáltatásban nem kell jelenteni:
ca) az állományokhoz kapcsolódó vállalati események, például a készpénzeskifizetések (például készpénzes osztalék, kamatfizetés), értékpapír-felosztások
(például tőkeosztalék, bónusz), reorganizációk [például konverzió (conversion),
részvényfelosztás (stock split), visszavásárlás (redemption), pályázati kiírás (tender
offer)];
cb) elsődleges piaci műveletek, az értékpapírok első ízben történő keletkeztetésének
folyamatára (the process of initial creation of securities) utalva;
cd) befektetési jegyek értékesítése és visszaváltása, a befektetési jegyek technikai
létrehozatalát és visszavásárlását értve ezalatt, kivéve, ha a befektetési jegyek ilyen
értékesítése és visszaváltása központi értéktár által működtetett értékpapírkiegyenlítési rendszer átutalási megbízásain keresztül valósul meg;
ce) újraértékelési műveletek (realignment operations).
d) Az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk (2) bekezdés
b) pontjában szereplő fizetés nélküli kiegyenlítési megbízások (FOP) esetében a piaci
érték meghatározásának az egyes kiegyenlítési megbízások teljesítésének napján
érvényes értéken kell alapulnia.
5. A 01. táblában, a kibocsátó székhelye szerinti országot kell figyelembe venni a (EU) 2017/389
felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő
kritériumokat tekintve.
6.

A 02. és a 04. táblában, az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk
(1) bekezdés b) pontjában és 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában szereplő kritériumokat
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figyelembe véve, az anyavállalat székhelye szerinti országot kell figyelembe venni olyan
résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok esetében, amelyek fióktelepek.
7.

II.

A központi értéktárnak jelentenie kell továbbá a székhely szerinti tagállam tekintetében nyújtott
szolgáltatásokat is (például az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet
5. cikk (1) bekezdés a) pontjában szereplő kritérium alkalmazásában a központi értéktár által
szolgáltatandó adatnak tartalmaznia kell a központi értéktár székhelye szerinti tagállam
kibocsátói által kibocsátott értékpapírokat, nem csupán a fogadó tagállamok kibocsátói által
kibocsátott értékpapírokat).
A táblák egyes oszlopaira vonatkozó részletes előírások

01. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerinti lényegi fontosság
A 3–30. oszlopban kell megjeleníteni – fogadó tagállamonként – a fogadó tagállam kibocsátói által
kibocsátott olyan pénzügyi eszközök összesített piaci értékét, amelyek első rögzítését, illetve
értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a központi értéktár végzi. Amennyiben
valamely fogadó tagállam kibocsátói esetében nem végzett ilyen szolgáltatást a központi értéktár,
akkor azon oszlopokat üresen kell hagyni.
02. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 5. cikk (1) bekezdés
b) pontja szerinti lényegi fontosság
A 3–30. oszlopban kell megjeleníteni – fogadó tagállamonként – azoknak a pénzügyi eszközöknek
az összesített piaci értékét, amelyek értékpapírszámlán történő központi számlavezetését a fogadó
tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok számára a központi értéktár
végzi. Amennyiben az adott fogadó tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámlatulajdonosok számára nem végzett ilyen szolgáltatást a központi értéktár, akkor azon oszlopokat
üresen kell hagyni.
03. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdés
a) pontja szerinti lényegi fontosság
A 3–30. oszlopban kell megjeleníteni – fogadó tagállamonként – a fogadó tagállam kibocsátói által
kibocsátott pénzügyi eszközökre kötött és a központi értéktár által elszámolt ügyletekre vonatkozó
kiegyenlítési megbízások éves értékét. Az értékeket euróban kell megjeleníteni. Amennyiben
valamely fogadó tagállam kibocsátói esetében nem végzett ilyen szolgáltatást a központi értéktár,
akkor azon oszlopokat üresen kell hagyni.
04. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdés
b) pontja szerinti lényegi fontosság
A 3–30. oszlopban kell megjeleníteni – fogadó tagállamonként – a központi értéktár által a fogadó
tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok számára teljesített kiegyenlítési
megbízások éves értékét. Az értékeket euróban kell megjeleníteni. Amennyiben az adott fogadó
tagállambeli résztvevők és egyéb értékpapírszámla-tulajdonosok esetében nem végzett ilyen
szolgáltatást a központi értéktár, akkor azon oszlopokat üresen kell hagyni.
05. tábla: az (EU) 2017/389 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdés
c) pontja szerinti lényegi fontosság
A 3. oszlopban kell megjeleníteni, hogy a központi értéktár mely tagállam jogának hatálya alatt
működteti az értékpapír-kiegyenlítési rendszert.
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MNB azonosító kód: P68
Leginkább releváns pénznemek meghatározása
01. tábla: az (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet 2. cikke szerinti leginkább releváns pénznemek meghatározása
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MNB azonosító kód: P68
Kitöltési előírások
Leginkább releváns pénznemek meghatározása

I.

Általános előírások

1.

A táblában és a kitöltési előírásokban használt fogalmak az Európai Unión belüli értékpapírkiegyenlítés javításáról és a központi értéktárakról, valamint 98/26/EK és a 2014/65/EU
irányelv, valamint a 236/2012/EU rendelet módosításáról szóló 2014. július 23-ai 909/2014/EU
európai parlamenti és tanácsi rendelet és a 909/2014/EU európai parlamenti és tanácsi
rendeletnek a központi értéktárakra vonatkozó engedélyezési, felügyeleti és működési
követelményekről szóló szabályozástechnikai standardok tekintetében történő kiegészítéséről
szóló 2016. november 11-ei (EU) 2017/392 felhatalmazáson alapuló bizottsági rendelet szerint
értelmezendők.

2.

Az adatszolgáltatásban jelenteni kell – a tárgyév egészére vonatkozóan – a központi értéktár
által egyes pénznemekben történt kiegyenlítések abszolút értékét, a kiegyenlítések során
használt, eredeti pénznemekben kifejezve.

3.

Az adatszolgáltatásba a központi értéktár által kiegyenlített, kifizetés ellenében létrejött
valamennyi kiegyenlítési megbízási kategóriát bele kell foglalni tekintet nélkül arra, hogy azok
olyan ügyletekkel kapcsolatosak-e, amelyeket kereskedési helyszínen vagy tőzsdén kívül
hajtanak végre.

4.

A több ügyletből álló műveletek, mint például az értékpapír-repóügyletek, illetve az értékpapírkölcsönzési ügyletek esetében mindkét oldalt jelenteni kell a kiegyenlítést követően.

5.

A központi értéktáron belüli kiegyenlítés esetében a központi értéktárnak [kibocsátó központi
értéktár (issuer CSD) vagy befektető központi értéktár (investor CSD)] jelentenie kell egy ügylet
mindkét oldalát, azaz jelentenie kell mindkét beérkezett kiegyenlítési megbízást.

6.

Amennyiben több központi értéktár vesz részt egy ügylet kiegyenlítésében standard, egyedi
kialakítású vagy közvetett kapcsolatokon (standard, customised or indirect links) keresztül,
akkor a jelentési kötelezettség csak az ügylet két oldalát kiegyenlítő központi értéktárra
(kibocsátó központi értéktár vagy befektető központi értéktár) vonatkozik. Ezen két beérkezett
kiegyenlítési megbízásról kell adatot szolgáltatni. Az ügylet egy oldalát „kiegyenlítő” befektető
központi értéktárnak nem kell jelentenie.
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7.

A központi értéktárak közötti közös kiegyenlítési infrastruktúrán vagy interoperábilis
kapcsolatokon keresztüli kiegyenlítés esetén minden egyes központi értéktárnak jelentenie kell
az ügyletekkel kapcsolatban beérkezett egyedüli kiegyenlítési megbízást.

8.

A kiegyenlítési megbízások a következő típusú ügyletekkel kapcsolatban jöhetnek létre:
a) értékpapír-vásárlás és -eladás (ideértve az elsődleges piacon történő értékpapír-vásárlást
és -eladást);
b) fedezetkezelési műveletek [ideértve a háromoldalú fedezetkezelési (triparty collateral
management operations) vagy a biztosítékkal történő automatikus fedezési műveleteket
(auto-collateralisation operations)];
c) értékpapír-kölcsönzési és -kölcsönvételi műveletek;
d) repóügyletek;
e) egyéb [ideértve az áralakulásokkal kapcsolatos vállalati eseményeket, azaz a piaci
követeléseket (market claims) és az átalakulásokat (transformations)].

9.

Az alábbi ügylettípusokat az adatszolgáltatásban nem kell jelenteni:
a) részvényekre vonatkozó vállalati események, mint például készpénzelosztás (pl.
készpénzosztalék, kamatjövedelem), értékpapír-elosztás (pl. részvényben fizetett
osztalék, ingyen részvények kibocsátása), átszervezés [pl. átszámítás (conversion),
részvényfelosztás (stock split), visszaváltás (redemption), részvényjegyzési ajánlat
(tender offer)];
b) elsődleges piaci műveletek, melyek az értékpapírok kezdeti előállításának folyamatát
jelentik;
c) a befektetési jegyek előállítása és visszaváltása, amely a befektetési jegyek technikai
előállítását és visszaváltását jelenti, kivéve, ha e befektetési jegyek előállítása és
visszaváltása átutalási megbízásokon keresztül történik, központi értéktárak által
működtetett értékpapír-kiegyenlítési rendszerben;
d) átszervezési műveletek.

II.

A tábla egyes oszlopaira vonatkozó részletes előírások
A 3–42. oszlopban kell jelenteni a központi értéktár által végzett kiegyenlítések abszolút
értékét, a kiegyenlítések során használt eredeti pénznemben. Amennyiben valamelyik
pénznemben nem történt kiegyenlítés, akkor az adott oszlopot üresen kell hagyni. Amennyiben
olyan pénznemben történt kiegyenlítés, amelyet a 3–42. oszlop nem tartalmaz, akkor a táblát
további oszloppal szükséges kiegészíteni, és abban szükséges jelenteni az adott pénznemben
végzett kiegyenlítést.”
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7. A 38/2018. (XI. 14.) MNB rendelet 2. melléklet II. pontja a T10 MNB azonosító kódú
adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezéssel egészül ki, és a W08 MNB
azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe a következő rendelkezések lépnek:
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MNB azonosító kód: W08
Kitöltési előírások
Jelentés működési, biztonsági eseményekről
I. Általános előírások
Az adatszolgáltatási kötelezettség szempontjából működési, illetve biztonsági eseménynek
(a továbbiakban együtt: incidens) minősül a szolgáltató által előre nem tervezett olyan egyedi
esemény vagy egymáshoz kapcsolódó események olyan sorozata, amelynek a nyújtott üzleti
szolgáltatásra, az annak megfelelő nyújtásához szükséges technikai támogató feladatok
integritására, rendelkezésre állására, titkosságára, hitelességére, illetve folyamatosságára negatív
hatása
van,
függetlenül
annak
eredetétől
(külső/belső)
és
szándékosságától
(szándékos/véletlenszerű), figyelembe véve az üzleti szolgáltatás üzem idejét.
Annak eldöntésére, hogy egy incidens jelentendő-e, a bejelentéstől/észleléstől számított 10 perc
áll rendelkezésre. Amennyiben ennyi idő alatt a minősítést nem lehet elvégezni, úgy az incidenst
jelentendő incidensnek kell tekinteni. Amennyiben a kezdeti jelentés már elküldésre került, de még
az időközi jelentés beküldését megelőzően kiderül, hogy az incidens mégsem jelentendő incidens,
akkor az időközi és záró jelentés kiváltható az incidensek@mnb.hu címre történő titkosított
elektronikus levél küldésével, melyben az adatszolgáltató tájékoztatja az MNB-t az incidens
visszaminősítéséről.
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II. A táblák kitöltésével kapcsolatos részletes előírások
1. A „0 – Fejléc” tábla minden adatszolgáltatás esetében kitöltendő. Az adatszolgáltatás további
tábláit az adatszolgáltató annak függvényében köteles kitölteni, hogy az incidens feldolgozási
folyamatának melyik fázisában jár.
2. A – Kezdeti jelentés
A táblát az incidensről a minősítést követő 5 percen belül, titkosított elektronikus levélben kell az
MNB részére az incidensek@mnb.hu e-mail címre megküldeni.
3. B – Időközi jelentés
A táblát első alkalommal a kezdeti jelentés beküldését követő 3 munkanapon belül, ezt követően a
„C – Záró jelentés” tábla megküldéséig hetente kell megküldeni az MNB részére, az ERA
rendszeren keresztül. Az első időközi jelentés megküldésekor a titkosított elektronikus levélben
megküldött kezdeti jelentést is fel kell tölteni az ERA rendszerbe.
Az utolsó időközi jelentést akkor kell beküldeni, amikor a szokásos, napi üzletmenet helyreállt, és
az adatszolgáltató ismét a szokásos módon működik. Az adatszolgáltató akkor tekintheti úgy, hogy
ismét a szokásos módon működik, amennyiben a tevékenységek, illetve műveletek visszatérnek
arra szolgáltatási szintre, illetve azokhoz a feltételekhez, amelyeket az adatszolgáltató maga
határozott meg, vagy amelyeket kívülről, egy szolgáltatási szintre vonatkozó megállapodás rögzít
a feldolgozási időket, a kapacitást, a biztonsági követelményeket stb. illetően, és a rendkívüli
intézkedések már nincsenek érvényben.
4. C – Záró jelentés
A táblát az adatszolgáltató az incidens lezárását követő két héten belül köteles benyújtani az ERA
rendszeren keresztül. Az adatszolgáltató a záró jelentésben köteles mindenre kiterjedő
információkat adni (például a hatásra vonatkozóan nem becsléseket, hanem tényleges
számadatokat).
5. A jelentéshez csatolandó további adatok, dokumentumok
Az adatszolgáltató az adott jelentéshez köteles mellékelni az incidensre, illetve annak
megszüntetésére vonatkozó minden további, az adott jelentésben meghatározottakon kívüli,
rendelkezésre álló és megítélése szerint az MNB számára fontosnak tartott információt,
dokumentumot.”
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 16/2019. (IV. 23.) MNB rendelete
a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről
Az Alaptörvény 41. cikk (5) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörömben eljárva a következőket rendelem el:
1. §		
A Magyar Nemzeti Bank elnökét rendelet kiadásában Nagy Márton, alelnök, az ő távollétében dr. Patai Mihály, alelnök
helyettesíti.
2. §		
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
3. §		
Hatályát veszti a Magyar Nemzeti Bank elnökének rendelet kiadásában való helyettesíthetőségéről szóló
40/2015. (X. 12.) MNB rendelet.
		

Dr. Matolcsy György s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 17/2019. (IV. 25.) MNB rendelete
a „Földtani Intézet” ezüst emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Földtani Intézet” megnevezéssel 10 000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 26.

2. §

(1) Az emlékérme álló téglalap alakú, 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 31,46 gramm, mérete 26,4 × 39,6 mm,
széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat – az egykori Földtani Intézet – épülete Stefánia
út felőli részletének ábrázolása látható, előtérben a virágmotívumokkal díszített oromzat, háttérben az épület
tetőzetének csúcsa, a földgömböt vállaikkal tartó Atlasz figurákkal. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG”
felirat, alatta két vízszintes sorban – jobbra rendezve – a „10 000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható, lent,
az ábrázolásba illesztve Szunyogh László DLA tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján egy ammonitesz fosszíliát tartalmazó kőzetdarab ábrázolása látható, a fosszília körvonalát
követve az „ammonitesz” felirattal. Az emlékérme szélén, fent, három egymás alatti sorban – jobbra rendezve –
a „FÖLDTANI”, az „INTÉZET” és az „1869” felirat, lent, bal oldalon a „2019” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel
olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető, különleges – ún. proof – technológiával.
4. §		
Ez a rendelet 2019. április 26-án lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 17/2019. (IV. 25.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 17/2019. (IV. 25.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 18/2019. (IV. 25.) MNB rendelete
a „Földtani Intézet” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket
rendelem el:
1. §

(1) A Magyar Nemzeti Bank „Földtani Intézet” megnevezéssel 2000 forintos címletű rézötvözetű emlékérmét bocsát ki.
(2) A kibocsátás időpontja: 2019. április 26.

2. §

(1) Az emlékérme álló téglalap alakú, 75% réz és 25% nikkel ötvözetéből készült, súlya 27 gramm, mérete 26,4 × 39,6 mm,
széle sima.
(2) Az emlékérme előlapján a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat – az egykori Földtani Intézet – épülete Stefánia
út felőli részletének ábrázolása látható, előtérben a virágmotívumokkal díszített oromzat, háttérben az épület
tetőzetének csúcsa, a földgömböt vállaikkal tartó Atlasz figurákkal. Az emlékérme szélén, fent a „MAGYARORSZÁG”
felirat, alatta két vízszintes sorban – jobbra rendezve – a „2000” értékjelzés és a „forint” felirat olvasható, lent,
az ábrázolásba illesztve Szunyogh László DLA tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét
az 1. melléklet tartalmazza.
(3) Az emlékérme hátlapján egy ammonitesz fosszíliát tartalmazó kőzetdarab ábrázolása látható, a fosszília körvonalát
követve az „ammonitesz” felirattal. Az emlékérme szélén, fent, három egymás alatti sorban – jobbra rendezve –
a „FÖLDTANI”, az „INTÉZET” és az „1869” felirat, lent, bal oldalon a „2019” verési évszám, jobb oldalon a „BP.” verdejel
olvasható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. §		
Az emlékérméből 5000 darab készíthető.
4. §		
Ez a rendelet 2019. április 26-án lép hatályba.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 18/2019. (IV. 25.) MNB rendelethez
Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 18/2019. (IV. 25.) MNB rendelethez
Az emlékérme hátlapjának képe:
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2019. (V. 13.) MNB rendelete
a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés e), f ) és i) pontjában, valamint a 171. § (2) bekezdés b)
és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (6) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendeletet kell alkalmazni
a)
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kibocsátott, forgalomban lévő, továbbá a forgalomból
bevont, de törvényes fizetőeszközre még átváltható forintbankjegyek (a továbbiakban: forintbankjegy),
valamint
b)
a 3. § (1) bekezdése, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, a 3. § (4) bekezdése,
a 7. §, valamint a 15–17. § tekintetében – az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések
megállapításáról szóló, 2001. június 28-i 1338/2001/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Tanácsi rendelet)
nem szabályozott kérdésekben – a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény által kibocsátott, forgalomban
lévő, továbbá a forgalomból bevont, de törvényes fizetőeszközre még átváltható külföldi bankjegyek
(a továbbiakban: külföldi bankjegy)
[a továbbiakban az a) és b) pont alatti bankjegyek együtt: bankjegy] feldolgozására, forgalmazására, valamint
hamisítás elleni védelmére.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
automata bankjegykiadó gép: olyan – bankjegyvizsgáló gépnek nem minősülő – önkiszolgáló berendezés,
amely az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz használatával fizetési számla terhére
bankjegyet vegyen fel [például bankjegykiadó automata (a továbbiakban: ATM), készpénzfelvételi funkcióval
rendelkező önkiszolgáló pénztárgép];
2.
átlagos napi forint készpénzforgalom: a hitelintézeti és a postai fiókban, ATM-en, ügyfél által kezelt gépen keresztül
egy naptári évben lebonyolított, a 21. pont a) alpont aa) és ad) pontja szerinti forint készpénzforgalmazási
műveletek összértékének azon munkanapokra vetített hányada, amelyeken a hitelintézeti és a postai fiók
adott pénztára, ATM-je, ügyfél által kezelt gépe forint készpénzforgalmazást bonyolított;
3.
átváltási határnap: azon – az MNB 2004. május 1-je előtt közzétett hirdetményében (a továbbiakban:
MNB hirdetmény) vagy a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNB tv.)
23. § (3) bekezdésében foglalt határidők figyelembevételével, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi
intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – időpont, ameddig a forgalomból
bevont bankjegy és érme törvényes fizetőeszközre átváltható;
4.
bankjegy-visszaforgatás: a bankjegyek forgalmazása keretében teljesített
a)
bankjegykifizetés,
b)
bankjegykiadás,
c)
bankjegyátadás;
5.
bankjegyvizsgáló gép:
a)
alkalmazott által működtetett gép, amely lehet
aa)
bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ab)
bankjegy-valódiságvizsgáló gép,
ac)
pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató gép,
ad)
pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegy-valódiságvizsgáló gép,
b)
ügyfél által kezelt gép, amely lehet
ba)
bankjegybefizetésre alkalmas gép,
bb)
bankjegy-visszaforgató gép,
bc)
kombinált bankjegy be- és kifizető gép,
bd)
bankjegy-kifizető gép;
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bevonási határnap: azon – MNB hirdetményben vagy MNB rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra jogosult
külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében meghatározott – időpont, amikortól
a forgalomból bevont bankjegy és érme elveszti törvényes fizetőeszköz jellegét;
egyéb gazdasági szereplő: az a pénzfeldolgozónak vagy pénzforgalmazónak nem minősülő természetes és jogi
személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, illetve amely kiegészítő tevékenységként
ügyfél által kezelt gépen vagy automata bankjegykiadó gépen keresztül bankjegyek forgalmazásával
foglalkozik, e kiegészítő tevékenység keretén belül;
ERA rendszer: az MNB elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszere;
forgalomból bevont bankjegy: törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő, MNB hirdetményben vagy
MNB rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos
közleményében ilyenként meghatározott bankjegy;
forgalomból bevont érme: az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
forgalomképes bankjegy: olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
a)
forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
b)
euróbankjegy, amely az euróbankjegyek valódiság- és forgalomképesség szerinti vizsgálatáról,
illetve visszaforgatásáról szóló, 2010. szeptember 16-i EKB/2010/14 európai központi banki határozat
(a továbbiakban: EKB határozat) 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében előírtaknak megfelelően elvégzett
forgalomképességi vizsgálat,
c)
egyéb külföldi bankjegy, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
alapján bankjegy-visszaforgatásra alkalmas;
forgalomképtelen bankjegy:
a)
a forgalomból bevont valódi bankjegy,
b)
az olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
ba)
forintbankjegy, amely az 1. mellékletben foglalt válogatási kritériumok,
bb)
külföldi bankjegy – ide nem értve az euróbankjegyet –, amely a kibocsátó
forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
alapján bankjegy-visszaforgatásra nem alkalmas, valamint
c)
az EKB határozat 2. cikk 11. pontja szerinti euróbankjegy;
forintbankjegy átváltása:
a)
a forgalomból bevont forintbankjegynek a hitelintézet és a Posta Elszámoló Központot működtető
intézmény (a továbbiakban: posta) által az MNB tv. 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül
aa)
a pénztárral rendelkező hitelintézeti, postai fiók pénztárában azonos címletű,
forgalomképes forintbankjegyre történő cseréje,
ab)
a pénztárral nem, de az 5. pont b) alpont ba)–bc) pontja szerinti ügyfél által kezelt
géppel rendelkező hitelintézeti vagy postai fiókban a bankjegyvizsgáló gépen keresztül
lebonyolított befizetés,
b)
a nehezen felismerhető és sérült forintbankjegynek a hitelintézet és a posta által, a pénztárral
rendelkező hitelintézeti, postai fiók pénztárában azonos címletű, forgalomképes forintbankjegyre
történő cseréje.
Nem minősül forintbankjegy átváltásának a forgalomból bevont, a nehezen felismerhető és a sérült
forintbankjegy fizetésül való elfogadása a hitelintézeti és postai fiók pénztárában, ideértve az ügyfél saját
fizetési számlájára történő befizetést is;
forintbankjegyek címletváltása: a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő
forgalomképtelen forintbankjegyeknek – azok névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes
forintbankjegyekre, illetve forintérmékre történő cseréje;
forintérme átváltása: az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;
forintérmék címletváltása: az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott művelet;
hamis bankjegy: a valódi bankjegy képének, címletértékének vagy biztonsági elemeinek felhasználásával,
annak utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal készített hamisítvány;
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hamisgyanús bankjegy: olyan, akár törvényes fizetőeszköznek minősülő, akár már forgalomból bevont bankjegy,
amelynek valódiságát illetően – a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó által a 3. § (3), illetve (4) bekezdése
szerint elvégzett valódiságvizsgálat alapján, szakmailag megalapozott – kétség merül fel;
hiányos bankjegy: az 1. melléklet 4.5. és 4.6. pontja szerinti forgalomképtelen bankjegy;
iker-pénztár: közvetlenül egymás mellett elhelyezkedő két pénztár, amelyekben az UV-A/C berendezés közös
használata a pénztár elhagyása nélkül biztosított;
készpénzforgalmazás:
a)
a bankjegyek forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:
aa)
a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított bankjegy ki- és befizetés,
ab)
a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követően – a megbízó rendelkezése szerint –
teljesített bankjegyátadás, ideértve a bankjegykiadásra, illetve -befizetésre fizikailag
alkalmas berendezés feltöltését is,
ac)
a pénzforgalmazók egymás közötti bankjegykereskedelme,
ad)
bankjegykiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
ae)
forintbankjegyek címletváltása,
af )
forintbankjegy átváltása;
b)
az érmék forgalmazása körében végzett alábbi műveletek:
ba)
a pénzforgalmazó pénztárában lebonyolított érme ki- és befizetés,
bb)
a pénzfeldolgozó által a pénzfeldolgozást követően – a megbízó rendelkezése szerint –
teljesített érmeátadás, ideértve az érmekiadásra, illetve befizetésre fizikailag alkalmas
berendezés feltöltését,
bc)
a pénzforgalmazók egymás közötti érmekereskedelme,
bd)
érmekiadás, illetve -befizetés arra fizikailag alkalmas berendezéseken keresztül,
be)
forintérmék címletváltása,
bf )
forintérme átváltása;
pénzfeldolgozás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.)
meghatározott tevékenység;
pénzfeldolgozó: a Hpt. szerinti pénzfeldolgozási tevékenységet végző szervezet;
pénzforgalmazó:
a)
a hitelintézet, ideértve a külföldi székhelyű hitelintézet magyarországi fióktelepét is (a továbbiakban
együtt: hitelintézet),
b)
a pénzforgalmi intézmény,
c)
a Hpt. szerinti pénzváltási tevékenységet közvetítő,
d)
a posta,
e)
a postai szolgáltatásokról szóló törvény szerinti nemzetközi postautalvány-szolgáltatást nyújtó postai
szolgáltató;
pénztár: a pénzforgalmazó fiókjában a 21. pont a) alpont aa), ae), af ) pontja és a 21. pont b) alpont ba), be),
bf ) pontja szerinti készpénzforgalmazási művelet lebonyolítására szolgáló, az ügyféltérrel egy légtérben
kialakított munkaterület vagy az ügyféltértől elkülönített helyiség;
pénztáros: a pénzforgalmazónak a 21. pont a) alpont aa), ae), af ) pontja és a 21. pont b) alpont ba), be),
bf ) pontja szerinti készpénzforgalmazási műveletet végrehajtó alkalmazottja;
számlatulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,
akinek, illetve amelynek a fizetési számláján az ügyfél által kezelt gépen befizetett, illetve felvett készpénz
összege jóváírásra, illetve terhelésre kerül;
törvényes fizetőeszköz: az MNB tv. 4. § (2) bekezdése szerinti, illetve a pénzkibocsátásra jogosult külföldi
intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott bankjegy és érme;
UV-A/C berendezés: forintbankjegyek valódiságvizsgálatát szolgáló olyan segédeszköz, amely UV-A és UV-C
hullámhossz tartományban is működik;
ügyfél: a készpénzforgalmazás keretében a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, az ügyfél által kezelt gép,
valamint az automata bankjegykiadó gép szolgáltatását igénybe vevő természetes vagy jogi személy, valamint
jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet;
vis maior: minden, a pénzfeldolgozót, a pénzforgalmazót és az egyéb gazdasági szereplőt befolyásoló,
elháríthatatlan, a bankjegyellátásban komoly fennakadást okozó természeti vagy társadalmi körülmény, amely
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az e rendeletben foglaltak teljesítését befolyásolja, illetve gátolja, így különösen a természeti katasztrófa,
a terrorcselekmény, a sztrájk, a háború és a polgárháború.

3. A bankjegyek forgalmazására vonatkozó szabályok
3. §

(1) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó, valamint a 4. § (2) és (6) bekezdése, továbbá a 7. § vonatkozásában az egyéb
gazdasági szereplő – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követően forgathatja vissza a bankjegyeket, ha azok
valódiságát és forgalomképességét megvizsgálta, és azokat valódinak és forgalomképesnek minősítette.
(2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni
a)
az MNB-től átvett forintbankjegy vonatkozásában,
b)
az eurót törvényes fizetőeszközként bevezető tagállam nemzeti központi bankjától átvett euróbankjegy
vonatkozásában,
c)
a b) pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytől átvett külföldi bankjegy
vonatkozásában, valamint
d)
a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon bankjegy vonatkozásában, amelynek valódiság- és
forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó
da)
forintbankjegy esetén az MNB honlapján közzétett, az MNB által a 10–12. § szerint bevizsgált,
az elvárt követelményeknek megfelelt és az MNB honlapján közzétett jegyzékben (a továbbiakban:
MNB jegyzék) szereplő típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező
bankjegyvizsgáló géppel,
db)
euróbankjegy esetén a 7. §-ban foglaltak szerint,
dc)
a db) alpontban nem szabályozott külföldi bankjegy esetén az (1) és (4) bekezdésben foglaltak szerint
már igazoltan elvégezte.
(3) A forintbankjegy valódiságvizsgálatát a kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben,
valamint az MNB-nek az adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével,
forgalomképességi vizsgálatát pedig az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.
(4) A külföldi bankjegy tekintetében az (1) bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a kibocsátásra jogosult külföldi
intézmény válogatási követelményeihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplő bankjegyleíráshoz,
illetve a bankjegyleírás alapján – az erre szakosodott információszolgáltató szervezet által – a bankjegyekről készített
kiadványokban foglaltakhoz.

4. §

(1) A forintbankjegy valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az MNB jegyzékben szereplő típusú, az ott meghatározott
hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel vagy kézi ellenőrzéssel kell elvégezni.
(2) A forintbankjegy automata bankjegykiadó gépen vagy ügyfél által kezelt gépen keresztül – a (6) bekezdésben foglalt
kivétellel – kizárólag abban az esetben forgatható vissza, ha valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát az MNB
jegyzékben szereplő típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel
végezték el, és valódinak és forgalomképesnek találták.
(3) A pénzfeldolgozó a forintbankjegyek – ide nem értve a fizikai állapotuk alapján bankjegyvizsgáló géppel nem
vizsgálható, valamint a forgalomból bevont forintbankjegyeket – valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát
kizárólag az MNB jegyzékben szereplő típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező
bankjegyvizsgáló géppel végezheti el.
(4) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő a bankjegyvizsgáló gép által a megismételt
vizsgálat(ok) során a 2. melléklet 2.1.1. pontjában foglalt táblázat szerinti A kategóriába, valamint a 2. melléklet
2.2.1. pontjában foglalt táblázat szerinti 3. kategóriába sorolt valódi forintbankjegyet nem forgathatja vissza, azt
köteles átadni vagy megküldeni az MNB-nek.
(5) A hitelintézeti és a postai fiók az ügyfél által az adott fiókban befizetett forintbankjegyet a pénztári kifizetési
forgalomban kézi ellenőrzést követően is visszaforgathatja.
(6) A pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő vis maior helyzetben – a zavartalan bankjegyellátás
biztosítása érdekében – átmeneti jelleggel kézi ellenőrzéssel is vizsgálhatja a forintbankjegy valódiságát és
forgalomképességét. Ebben az esetben a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő köteles
az MNB-t a kpl-ellenorzes@mnb.hu elektronikus levélcímre megküldött, titkosított elektronikus üzenetben
a)
haladéktalanul tájékoztatni a vis maior helyzet beálltáról és annak várható időtartamáról,
b)
utólag, a vis maior helyzet megszűnését követő hónap utolsó munkanapjáig tájékoztatni az elvégzett kézi
ellenőrzésről, ismertetve a vis maior helyzetet, továbbá megjelölve a kézi ellenőrzés tényleges időtartamát.
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5. §

(1) Forintbankjegy forgalmazása céljából bankjegyvizsgáló gép kizárólag abban az esetben helyezhető üzembe, ha
a bankjegyvizsgáló gép az MNB jegyzékben szereplő típusú, és az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval
rendelkezik.
(2) Az (1) bekezdés szerinti üzembe helyezést a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő köteles,
más üzemeltető jogosult előzetesen – legkésőbb a tervezett üzembe helyezést 3 munkanappal megelőzően –, az ERA
rendszeren keresztül, az alábbi adatok megküldésével bejelenteni az MNB-nek:
a)
az üzemeltető adatai (megnevezés, székhely, a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége),
b)
az üzembe helyezendő bankjegyvizsgáló gép adatai (típus, egyedi azonosító, a hardver- és a forintbankjegyek
valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververzió azonosítója),
c)
az üzembe helyezés helyszíne és időpontja, több üzemeltetési helyszín, illetve időpont esetén minden helyszín,
illetve időpont külön megjelölésével,
d)
a bankjegyvizsgáló géppel feldolgozható bankjegyek valutaneme,
e)
a gyártó, forgalmazó cég megnevezése, székhelye,
f)
a karbantartást, javítást végző cég megnevezése, székhelye, a karbantartás gyakorisága.
(3) A (2) bekezdés szerinti adatok változását a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő legkésőbb
a változás életbe lépését követő 5 munkanapon belül, a változó adatoknak a (2) bekezdésben meghatározott módon
történő megküldésével köteles bejelenteni az MNB-nek.
(4) Az (1) bekezdés szerinti üzembe helyezésről a magyarországi székhellyel rendelkező gyártó, ennek hiányában
a forgalmazó köteles negyedévente – a tárgynegyedévet követő hónap 5. munkanapjáig – tájékoztatni az MNB-t,
a (2) bekezdésben meghatározott módon megküldve az alábbi adatokat:
a)
az üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gép típusa, egyedi azonosítója, hardver- és a forintbankjegyek
valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververziójának azonosítója,
b)
az üzembe helyezés helyszíne,
c)
az üzemeltető megnevezése, székhelye,
d)
kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése, elérhetősége.
(5) Az üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a valódiságvizsgálatot befolyásoló paraméterek értékei nem térhetnek
el az MNB által sikeresen bevizsgált értékektől.
(6) Az üzemeltető köteles a bankjegyvizsgáló gép forgalomképességi válogatási paramétereinek változtatását – legalább
a változtatás mértékére, irányára és végrehajtásának időpontjára kiterjedően – dokumentálni, valamint a gyártó,
a forgalmazó által előírt karbantartást elvégezni, illetve elvégeztetni, és az elvégzett karbantartást dokumentálni.
(7) A gyártó és a forgalmazó már üzembe helyezett bankjegyvizsgáló gépen a forintbankjegyek valódiságvizsgálatára
szolgáló szoftver frissítését csak az MNB jegyzékben szereplő, a 14. § (3) bekezdése szerinti záradék nélküli szoftververzióval hajthatja végre, és arról köteles – legkésőbb a szoftverfrissítés végrehajtását követő 5 munkanapon belül,
a (2) bekezdésben meghatározott módon – értesíteni az MNB-t.

6. §

(1) A forintbankjegyek valódiságvizsgálatához az MNB jegyzékben szereplő típusú, az ott meghatározott hardver- és
szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel fel nem szerelt valamennyi hitelintézeti és postai pénztárban
UV-A/C berendezést kell biztosítani.
(2) Az iker-pénztárt elegendő egy, közös használatú UV-A/C berendezéssel felszerelni.

7. §

(1) Az euróbankjegy valódiságvizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.
(2) Az euróbankjegy forgalomképességi vizsgálatát az EKB határozat 6. cikk (1) vagy (2) bekezdésében előírtaknak
megfelelően kell elvégezni.

8. §

(1) Az ATM-et, bankjegy-visszaforgató gépet (a továbbiakban jelen §-ban együtt: berendezés) üzemeltető pénzforgalmazó
és egyéb gazdasági szereplő köteles
a)
az ügyfelek készpénzfelvételi szokásait az általa üzemeltetett berendezésekre vonatkozóan legalább évente
egyszer felmérni, és
b)
a berendezések forintbankjegycímlet-választási lehetőségét vagy a berendezések által visszaforgatott
forintbankjegyek címlet-összetételét és bankjegy-kifizetési algoritmusát az a) pontban foglalt felmérés
eredményére támaszkodva, az ügyféligényekhez igazodó módon kialakítani.
(2) A berendezést üzemeltető pénzforgalmazó és egyéb gazdasági szereplő internetes honlap működtetése esetén
köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhető módon közzétenni az általa üzemeltetett egyes berendezések
címét, valamint az adott berendezés által visszaforgatott forintbankjegycímleteket.
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4. A bankjegyvizsgáló gép működésére vonatkozó egyes szabályok
9. §

(1) A bankjegyvizsgáló gépnek – funkciójától függetlenül – alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie
a forintbankjegyeknek a bankjegyvizsgáló gépet működtető alkalmazott, illetve a bankjegyvizsgáló gépet kezelő
ügyfél beavatkozása nélküli adagolással történő ellenőrzésére és a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott
kategóriákba, az ott rögzítettek szerint történő szétválogatására.
(2) A bankjegyvizsgáló gépnek átalakíthatónak kell lennie annak biztosítása érdekében, hogy alkalmas legyen az esetleges
új hamisítványok megbízható felismerésére, valamint adott esetben a változó szigorúságú forgalomképességvizsgálati előírásokhoz való igazodásra.
(3) A bankjegyvizsgáló gépnek az (1) és (2) bekezdésben foglaltakon túlmenően alkalmasnak és mindenkor képesnek kell
lennie a 2. melléklet 2. pontjában meghatározott kategóriák szerint, az ott rögzítetteknek megfelelően szétválogatott
forintbankjegyek fizikai elkülönítésére is.
(4) A bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek, a pénztárosok kiszolgálására alkalmas bankjegyfeldolgozó és -válogató
gépnek, a bankjegy-visszaforgató gépnek, valamint a bankjegy-kifizető gépnek az (1) bekezdésben foglaltakon
túlmenően alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie a forgalomképesség szerinti válogatásra is.
(5) Az ügyfél által kezelt gépnek – a bankjegy-kifizető gép kivételével –
a)
a hamisgyanús forintbankjegyekre és a nem egyértelműen valódi forintbankjegyként azonosított tárgyakra
vonatkozó információkat – legalább a befizetőre, illetve a számlatulajdonosra vonatkozó információkkal
történő összekapcsolásáig – meg kell őriznie,
b)
alkalmasnak és mindenkor képesnek kell lennie a törvényes fizetőeszköznek minősülő valódi forintbankjegyek
elfogadására, és
c)
biztosítania kell az ellenérték fizetési számlán való jóváírásához szükséges adatokat.
(6) A bankjegy-visszaforgató gépnek, a bankjegy-kifizető gépnek, valamint a pénztárosok kiszolgálására alkalmas
bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek az (1)–(5) bekezdésben foglaltakon túlmenően biztosítania kell azt is, hogy
a bankjegyfelvétel csak forgalomképes forintbankjegy formájában valósuljon meg.
(7) A bankjegyvizsgáló gép funkcióira és működésére vonatkozó részletes szabályokat, valamint a pénzfeldolgozó,
a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő ehhez kapcsolódó teendőit a 2. melléklet tartalmazza.

5. A bankjegyvizsgáló gép bevizsgálására és az MNB jegyzékre vonatkozó szabályok
10. §

(1) A bankjegyvizsgáló gép bevizsgálását és az MNB jegyzékbe való felvételét a gyártó, a forgalmazó vagy az üzemeltető
jogosult kezdeményezni az MNB-nél. Az MNB a bevizsgálási igényt visszautasítja, ha az olyan hardver- és
szoftververziójú bankjegyvizsgáló géptípusra vonatkozik, amelynek bevizsgálását már korábban elvégezte.
(2) Az igényt a 3. mellékletben meghatározott formában és tartalommal kell bejelenteni.
(3) Az igénybejelentéshez mellékelni kell az alábbi dokumentumokat:
a)
a bevizsgálandó bankjegyvizsgáló gépről a következő információkat tartalmazó – elsősorban magyar nyelvű,
ennek hiányában angol nyelvű – dokumentum (így például gyártói vagy felhasználói kézikönyv, útmutató,
használati utasítás, a továbbiakban együtt: felhasználói kézikönyv):
aa)
a bankjegyvizsgáló gép összes, az üzemeltető általi beállítási lehetősége (így például a válogatási
szintek vagy határértékek, valódiságvizsgálati szintek vagy határértékek beállításai),
ab)
a bankjegyvizsgáló gép összes funkciójának, azaz a válogatási módok lehetőségeinek és használatának
leírása [így például a bankjegy behelyezésének módja (orientáció), válogatási módok: címlet, valuta,
forgalomképesség szerint],
ac)
a bankjegyvizsgáló gép megfelelő és megbízható működéséhez szükséges, az üzemeltető által
végzendő karbantartási, tisztítási feladatok leírása,
ad)
a bankjegyvizsgáló gép megfelelő és megbízható működése érdekében szükséges, a gyártó által
előírt, a szerződött karbantartó által végzendő karbantartás módjának és gyakoriságának leírása
(így például az átvizsgálás, tisztítás, kalibrálás, kopó alkatrészek cseréje),
b)
a forgalmazó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy kötelezettséget vállal a bevizsgálandó bankjegyvizsgáló
géptípus hamisítvány felismerési képességének folyamatos fenntartására és helyreállítására azzal, hogy
késlekedés nélkül kezdeményezi és támogatja az ahhoz szükséges intézkedések végrehajtását a gyártónál.
(4) Amennyiben a benyújtott felhasználói kézikönyv nem tartalmazza a (3) bekezdés a) pontjában felsorolt információkat,
azt az MNB által egyedileg összeállított és az igénylő részére megküldött információs lapon kell pótolni.
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11. §

(1) A bevizsgálást az MNB a saját létesítményében vagy a bevizsgálás igénylője által megjelölt más magyarországi
helyszínen végzi.
(2) Az MNB a bevizsgálást forintbankjegy-hamisítványokból, valamint valódi forgalomképes és valódi forgalomképtelen
forintbankjegyekből összeállított tesztcsomaggal végzi.
(3) Ha a bevizsgálást az MNB saját létesítményében végzi, a bevizsgálás díjmentes. Ha a bevizsgálást az MNB a bevizsgálás
igénylője által megjelölt más magyarországi helyszínen végzi, a bevizsgálás igénylője viseli az MNB bevizsgálással
összefüggő költségeit, így különösen az utazási és szállásköltséget, továbbá gondoskodik a tesztcsomag szállításáról,
és viseli az azzal összefüggő költségeket, így különösen a szállítási költséget és az MNB által jóváhagyott biztosítás,
bankgarancia díját.
(4) A bevizsgálás eredménye kizárólag az MNB által bevizsgált bankjegyvizsgáló géptípusra és annak a bevizsgáláskor
alkalmazott hardver- és szoftververziójára, a valódiságvizsgálatot befolyásoló paramétereinek értékeire,
forgalomképességet is vizsgáló gép esetén a forgalomképességi válogatási paramétereket befolyásoló értékeire
vonatkozóan, valamint a bevizsgálás során használt tesztcsomag tekintetében érvényes.
(5) A bevizsgálás eredménye nem érinti
a)
az adott bankjegyvizsgáló géptípus gyártójának, illetve forgalmazójának a gép használatra való alkalmasságáért
és hibátlan működéséért, valamint
b)
a pénzfeldolgozónak, a pénzforgalmazónak és az egyéb gazdasági szereplőnek a forintbankjegyvisszaforgatásra vonatkozó szabályok betartásáért
fennálló felelősségét.

12. §

(1) A bevizsgálás első lépése az előzetes (gyors) vizsgálat, amely a bankjegyvizsgáló gép funkciójától függetlenül,
minden esetben elvégzendő, és egyben előfeltétel a további bevizsgáláshoz. Az előzetes (gyors) vizsgálat annak
megállapítására irányul, hogy a bankjegyvizsgáló gép alkalmas-e a valódi forintbankjegy felismerésére.
(2) A bevizsgálás második lépése az alap- (hitelesítési) vizsgálat, amely az adott bankjegyvizsgáló gép funkciójától
függően az alábbiakra terjed ki:
a)
a valódi és a hamis forintbankjegyek egymástól való megkülönböztethetősége (a hamisítványok felismerésére
való alkalmasság felmérése),
b)
a forintbankjegyek forgalomképesség szerinti osztályozhatósága (a forgalomképesség felismerésére való
alkalmasság felmérése), valamint
c)
a bankjegy-kifizető gép kivételével az ügyfél által kezelt bankjegyvizsgáló gép esetében a hamisgyanús
forintbankjegy befizetőjére, illetve a számlatulajdonosra vonatkozó információ megőrizhetősége, valamint
a befizetőre, illetve a számlatulajdonosra és a hamisgyanús forintbankjegyekre vonatkozó információk
összekapcsolhatósága (a visszakereshetőség biztosítására való alkalmasság felmérése).
(3) Az MNB a már bevizsgált és az elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló gép bevizsgálásának igénylőjét
soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívhatja fel, ha
a)
megváltoztatja a bevizsgálásra használt, a 11. § (2) bekezdése szerinti tesztcsomagot, vagy
b)
az MNB által hivatalosan ismert tények alapján az adott bankjegyvizsgáló géptípus tekintetében típushiba
gyanúja merül fel.
A bevizsgálás igénylője köteles az MNB felhívásának kézhezvételét követő hat héten belül lehetővé tenni az MNB
számára a soron kívüli újbóli bevizsgálást. A soron kívüli újbóli bevizsgálás menetét az MNB az (1) és (2) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével határozza meg.
(4) A bevizsgálás igénylőjének a (2) bekezdésben meghatározott alap- (hitelesítési) vizsgálatot követően évente
– a mindenkori utolsó bevizsgálás eredménye alapján az MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napját
követő 1 éven belül, a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell az MNB által bevizsgált
bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását. Az évenkénti újbóli bevizsgáláshoz a 10. § (3) bekezdése szerinti
dokumentumokat abban az esetben kell benyújtani, ha azokban időközben változás történt. Az évenkénti újbóli
bevizsgálás menetét az MNB az (1) és (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével határozza meg.
(5) A bevizsgálás igénylőjének minden esetben – a 10. § (2) bekezdésében foglaltak szerint – kezdeményeznie kell
az MNB-nél a bankjegyvizsgáló géptípus újbóli bevizsgálását, ha bármilyen módon módosult annak valódiság-vizsgáló
hardvere, illetve szoftvere. Az újbóli bevizsgáláshoz a 10. § (3) bekezdése szerinti dokumentumokat abban az esetben
kell benyújtani, ha azokban időközben változás történt. Az MNB a bevizsgálás menetét az (1) és (2) bekezdésben
foglaltak figyelembevételével határozza meg.
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13. §		
Az MNB értesíti az 5. § (2) bekezdése szerinti üzemeltetőket, ha az általuk üzemeltetett bankjegyvizsgáló géptípus
vonatkozásában
a)
a 12. § (3) bekezdése szerinti soron kívüli újbóli bevizsgálásra hívja fel a bevizsgálás igénylőjét,
b)
a 14. § (3) bekezdése szerinti záradékolást alkalmazza,
c)
a 14. § (1) bekezdésében meghatározott határidő lejártát követően vagy a 14. § (4) bekezdésében meghatározott
bármely okból az MNB jegyzékben törlést hajt végre.
14. §

(1) Az MNB a bevizsgáláson az elvárt követelményeknek megfelelt bankjegyvizsgáló géptípust felveszi az MNB
jegyzékbe, és azt az MNB jegyzékbe való felvétel hónapjának utolsó napjától számított 1 évig ott szerepelteti,
amennyiben a bankjegyvizsgáló géptípus továbbra is képes az MNB számára ezen idő alatt ismertté váló valamennyi
forintbankjegy-hamisítvány típus felismerésére.
(2) Az MNB jegyzék az alábbiakat tartalmazza:
a)
a bevizsgált bankjegyvizsgáló gép adatai: név, funkció, típus, hardver- és szoftververzió,
b)
a gyártóra, illetve a forgalmazóra vonatkozó információk: név, székhely, levelezési cím, elektronikus levél- és
honlapcím,
c)
az MNB jegyzékbe való felvétel időpontja,
d)
a (3) bekezdés szerinti, esetleges záradék.
(3) Az MNB az MNB jegyzékbe felvett bankjegyvizsgáló géptípust záradékkal látja el, ha az adott bankjegyvizsgáló
géptípus csak valamely korlátozással használható. Az MNB jegyzékben záradékkal szerepeltetett bankjegyvizsgáló
géptípus csak olyan funkcióban használható, amelyre a korlátozás nem vonatkozik.
(4) Az MNB az adott bankjegyvizsgáló géptípust az (1) bekezdésben foglalt határidő lejárta előtt is törli az MNB jegyzékből,
amennyiben
a)
a bevizsgálás igénylője nem tesz eleget a 12. § (3)–(5) bekezdésében foglaltaknak,
b)
az adott bankjegyvizsgáló géptípus a 12. § (3)–(5) bekezdése szerinti bármely újbóli bevizsgáláson nem felel
meg az elvárt követelményeknek,
c)
a záradékkal ellátott bankjegyvizsgáló géptípus korlátozó záradék nélküli hardver- és szoftververziójának
– a sikeres bevizsgálást követő – MNB jegyzékbe való felvételétől számítva 60 nap telt el,
d)
a gyártó, forgalmazó kérésére, amennyiben nincs olyan üzemben lévő bankjegyvizsgáló gép, amely az adott
bankjegyvizsgáló géptípushoz tartozik.

6. A hamisgyanús bankjegy kezelésére vonatkozó előírások
15. §

(1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a (2) és (3) bekezdésben
foglalt kivétellel – a bankjegy valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles a bankjegyet a fellelést követően
szakértői vizsgálat céljából a hitelintézetnek, a postának vagy az MNB-nek átadni. A hitelintézet és a posta köteles
a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minősített bankjegyet – az átvételre
vonatkozó jegyzőkönyvvel, az átvételtől számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.
(2) Az egyéb gazdasági szereplő köteles az automata bankjegykiadó gép üzemeltetése során általa fellelt olyan
bankjegyet, amelynek a valódisága iránt a legcsekélyebb kétsége merül fel, továbbá az általa üzemeltetett ügyfél által
kezelt gépből származó hamisgyanús bankjegyet szakértői vizsgálat céljából a vele szerződéses kapcsolatban álló
pénzfeldolgozónak, ennek hiányában a hitelintézetnek vagy az MNB-nek haladéktalanul átadni. A pénzfeldolgozó
és a hitelintézet köteles a bankjegyet átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minősített
bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, az átvételtől számított 20 munkanapon belül – továbbítani
az MNB-nek.
(3) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt, illetve
az ügyfél által kezelt gépből származó és az általa elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak minősített
bankjegyet – az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel, a felleléstől, illetve az ügyfél által kezelt gépbe való befizetéstől
számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.
(4) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a befizetéstől számított 8 hétig megőrizni a befizetőre, illetve
a számlatulajdonosra vonatkozó információkat.
(5) Az (1)–(3) bekezdés szerinti jegyzőkönyv tartalmi elemeit a 4. melléklet határozza meg.
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16. §

(1) A hamisgyanús bankjegy szakértői vizsgálatát az MNB végzi.
(2) Az MNB szakértői vizsgálata szerint hamis bankjegy ellenértékének megtérítése sem az azt fellelő vagy szakértői
vizsgálat céljából továbbító pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól és egyéb gazdasági szereplőtől, sem az MNB-től
nem igényelhető.
(3) Az MNB a szakértői vizsgálat eredményéről a vizsgálat kezdeményezőjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját értesíti,
és a szakértői vizsgálat szerint valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a valódi külföldi bankjegyet – a szakértői
vizsgálat eredményéről szóló értesítéssel egyidejűleg – visszajuttatja a szakértői vizsgálat kezdeményezőjének vagy
annak MNB-nél eljárt megbízottjának.
(4) A hamis bankjegy őrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az MNB végzi.
(5) Az MNB a pénzhamisítás megelőzése és felderítése érdekében együttműködik a bűnüldöző szervekkel, és
kérésükre – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az MNB tv. 24. §
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

17. §

(1) A pénzfeldolgozó a 16. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve a valódi
külföldi bankjegyet a megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában a (2) bekezdés
szerinti határidőn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.
(2) A pénzforgalmazó a 16. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintbankjegy ellenértékét, illetve
a valódi külföldi bankjegyet – annak kézhezvételét követő 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy befizetőjének
(birtokosának) átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.
(3) Az MNB szakértői vizsgálata szerint hamis bankjegy esetén a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az MNB szakértői
vizsgálatának eredményéről – az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül – köteles a bankjegy
befizetőjét (birtokosát) értesíteni.
(4) A hitelintézet, a posta és a pénzfeldolgozó a 15. § (1), illetve (2) bekezdése alapján átvett, de általa valódinak minősített
bankjegyet köteles forgalomképtelennek minősíteni, és annak ellenértékét köteles az általa elvégzett vizsgálatot
követő 10 munkanapon belül a bankjegy átadójának átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.

7. A készpénzforgalmazás működési kockázatainak felmérése, intézkedési terv
18. §

(1) A hitelintézet – a szakosított hitelintézet és a hitelszövetkezet kivételével –, valamint a posta köteles felmérni és
minősíteni a készpénzforgalma lebonyolításához kialakított infrastrukturális hálózatát – állandó és mobil fiókok,
állandó és mobil ATM-ek, valamint ügyfél által kezelt gépek hálózata – a lakosság készpénzellátásában betöltött
szerep kritikussága szerint, az infrastrukturális hálózat egyes elemeinek átlagos napi forint készpénzforgalma, területi
elhelyezkedése és az infrastrukturális hálózat adott eleme által ellátott terület nagysága alapján.
(2) Az (1) bekezdés szerinti, az MNB által kijelölt hitelintézet, illetve a posta az (1) bekezdés szerinti kritikus hitelintézeti,
illetve postai fiókok, ATM-ek és ügyfél által kezelt gépek évente felülvizsgált listáját köteles az ERA rendszeren
keresztül, az 5. melléklet szerinti adatokat tartalmazó excel formátumú melléklet csatolásával, az adott év június 30.
napjáig megküldeni az MNB részére. Az MNB a kijelölésről az adott hitelintézetet írásban tájékozatja, és a kijelölt
hitelintézet jelen bekezdés szerinti kötelezettsége mindaddig fennáll, amíg az MNB a kijelölés visszavonásáról nem
tájékoztatja írásban az adott hitelintézetet.
(3) Az (1) bekezdés szerinti, az MNB által ki nem jelölt hitelintézet a készpénzforgalmazás szempontjából kritikus fiókjainak,
ATM-jeinek, valamint ügyfél által kezelt gépeinek körét az (1) bekezdésben meghatározottak alapján háromévente,
a felülvizsgálat évének június 30. napjáig köteles felülvizsgálni.

19. §

(1) A 18. § (1) bekezdése szerinti hitelintézetnek és a postának azonosítania kell a készpénzforgalmazását és az ahhoz
szükséges erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető valamennyi működési kockázatot, és rendelkeznie kell
az azonosított működési kockázatokból és a kapcsolódó erőforrás-kiesésekből eredő, a készpénzforgalmazásában
bekövetkező rendkívüli helyzetek kezelésére, így különösen a kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok, ATM-ek és
ügyfél által kezelt gépek működtetésére vonatkozó intézkedési tervvel.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott intézkedési terv kötelező tartalmi elemei:
a)
a készpénzforgalmazást – így különösen a kritikus hitelintézeti és postai fiókok, ATM-ek és ügyfél által kezelt
gépek működtetését – és az ahhoz szükséges erőforrások rendelkezésre állását veszélyeztető, azonosított
működési kockázatok,
b)
az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetre vonatkozó kommunikációs tevékenység alapelvei
és az MNB-vel való kapcsolattartás rendje,
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c)

a kritikus hitelintézeti és postai fióknak az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben történő
nyitvatartási, ügyfélkiszolgálási rendje, ideértve a hitelintézetnél és a postánál fizetési számlával rendelkező
saját, illetve fizetési számlával nem rendelkező egyéb ügyfelek készpénzkiszolgálásának feltételeit is,
d)
a kritikus hitelintézeti és postai fióknak az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben
a készpénzkiszolgálással kapcsolatos belső eljárásrendje, a döntési hatáskörök szabályozása,
e)
a kritikus hitelintézeti és postai fiók által az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli helyzetben
alkalmazandó bankjegy-visszaforgatási rend,
f)
a kritikus hitelintézeti és postai fiók vonatkozásában az adott, a készpénzforgalmazást érintő rendkívüli
helyzetben alkalmazandó készpénzszállítási rend,
g)
a kritikus ATM-eknek és ügyfél által kezelt gépeknek az egyes működési kockázatok bekövetkezéséből eredő
rendkívüli helyzetben történő továbbműködtetési rendje, különös tekintettel a kritikus ATM-ek és ügyfél által
kezelt gépek készpénzzel való utántöltésére.
(3) A 18. § (1) bekezdése szerinti, a fiókjában ATM-et, illetve ügyfél által kezelt gépet működtető hitelintézet, illetve
posta az (1) bekezdés szerinti intézkedési tervet az ügyfél által kezelt gép működési sajátosságait, valamint a 4. §
(6) bekezdésben foglaltakat figyelembe véve köteles kidolgozni.
(4) A 18. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által kijelölt hitelintézet, illetve a posta az (1)–(3) bekezdés szerinti, kétévente
felülvizsgált intézkedési tervét köteles az ERA rendszeren keresztül, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig
megküldeni az MNB részére.
(5) A 18. § (1) bekezdése szerinti, az MNB által ki nem jelölt hitelintézet az (1)–(3) bekezdés szerinti intézkedési tervét
háromévente, a felülvizsgálat évének június 30. napjáig köteles felülvizsgálni.

8. A forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának szabályai
20. §		
A hitelintézet és a posta a 21–23. §-ban foglaltak szerint köteles a forintbankjegyek címletváltását és átváltását
végezni.
21. §

(1) A hitelintézet és a posta a forintbankjegyek címletváltását és átváltását a pénztárral rendelkező fiókokban köteles
végezni. Amennyiben a hitelintézet és a posta rendelkezik olyan fiókkal, amelyben pénztárt nem, de amelyhez
kapcsolódóan (például annak területén, előterében vagy bejáratánál) a 2. § 5. pont b) alpont ba)–bc) pontja szerinti
ügyfél által kezelt gépet üzemeltet, a forgalomból bevont bankjegyek átváltására vonatkozó kötelezettségének
az ügyfél által kezelt gépen keresztüli befizetés elfogadásával köteles eleget tenni.
(2) A forintbankjegyek címletváltása keretében egy alkalommal legfeljebb 50 darab forintbankjegy cseréjét kell elvégezni,
illetve legfeljebb 100 darab forintérmét kell kiadni.
(3) A forintbankjegyek átváltására mennyiségi korlátozás nem alkalmazható.
(4) A hitelintézet és a posta a forintbankjegyek átváltását ténylegesen végző fiókok készpénzkészlete függvényében
az átváltás végrehajtását előzetes bejelentéshez kötheti.
(5) A hitelintézet és a posta a hiányos forintbankjegyet abban az esetben köteles címletváltásra és átváltásra átvenni,
amennyiben a forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét benyújtják. A több – esetlegesen összeragasztott –
darabból álló hiányos forintbankjegy címletváltás és átváltás keretében akkor váltható át, amennyiben az egyes
részek a pénztáros által megállapíthatóan azonos forintbankjegyhez tartoznak, és az egyes részek együttesen
a forintbankjegy 50%-ánál nagyobb részét kiteszik.
(6) A hitelintézet és a posta az olyan hiányos forintbankjegyet, amelynek a felülete a pénztáros által egyértelműen
megállapíthatóan nem haladja meg az 50%-ot, köteles az ügyféltől térítésmentesen átvenni, és az átvételre vonatkozó,
a 4. melléklet szerinti tartalmú jegyzőkönyvvel együtt – az átvételtől számított 20 munkanapon belül – az MNB-nek
továbbítani.
(7) A hitelintézet és a posta az olyan hiányos forintbankjegyet, amelynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy
a benyújtott forintbankjegyrész(ek) mérete meghaladja-e az 50%-ot, köteles az ügyféltől átvenni, és szakértői vizsgálat
céljából – az átvételre vonatkozó, a 4. melléklet szerinti tartalmú jegyzőkönyvvel együtt, az átvételtől számított 20
munkanapon belül – az MNB-nek továbbítani.
(8) Az MNB a hiányos forintbankjegy szakértői vizsgálatának eredményéről a vizsgálatot kezdeményező hitelintézetet
és postát értesíti, és a szakértői vizsgálat alapján az 50%-ot meghaladó méretű hiányos forintbankjegy ellenértékét
visszajuttatja a vizsgálatot kezdeményező hitelintézetnek és postának. Az MNB az 50%-ot meg nem haladó méretű
hiányos forintbankjegyet ellenérték térítése nélkül bevonja és megsemmisíti. A hitelintézet és a posta az MNB
szakértői vizsgálatának eredményéről – az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül – köteles
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az ügyfelét értesíteni, és az 50%-ot meghaladó méretű hiányos forintbankjegy ellenértékét az ügyfél részére átadni,
megküldeni vagy vele elszámolni.
(9) A forintbankjegyek címletváltásának és átváltásának kötelezettsége nem terjed ki arra a forintbankjegyre, amelynek
a valódisága vagy névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi forintbankjegy
tekintetében a hitelintézet és a posta köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített
forintbankjegyet a 15. § (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az MNB-nek átadni vagy megküldeni.
A hitelintézet és a posta a 17. § (2) és (3) bekezdése szerint köteles az ügyfelét az MNB által lefolytatott szakértő
vizsgálat eredményéről értesíteni, és a szakértői vizsgálat szerint valódi forintbankjegy ellenértékét az ügyfelének
átadni, megküldeni vagy vele elszámolni.
22. §

(1) A hitelintézet, illetve a posta
a)
a forintbankjegyek 21. § (2) bekezdése szerinti címletváltásáért díjat számíthat fel, amelynek maximális mértéke
– ideértve a címletváltással összefüggésben egyéb címen felszámított különdíjat is –
aa)
az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintbankjegy névértékének 3%-a,
ab)
az ügyfélnek kifizetésre kerülő forintérme névértékének 10%-a,
b)
a forintbankjegyek 21. § (2) bekezdése szerinti címletváltását a nála vezetetett fizetési számla meglétéhez,
illetve az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez kötheti,
c)
a forintbankjegyek 21. § (2) bekezdése szerinti címletváltását a saját üzemeltetésű postai fiókokra korlátozhatja.
(2) A hitelintézet és a posta
a)
a forintbankjegyek átváltásáért díjat nem számíthat fel, és
b)
a forintbankjegyek átváltását az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez, illetve a forgalomból bevont
forintbankjegy 2. § 13. pont a) alpont ab) pontja szerinti átváltása kivételével a nála vezetett fizetési számla
meglétéhez nem kötheti.

23. §

(1) A hitelintézet és a posta a forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjaiban jól látható
helyen, hirdetményben köteles közzétenni a címletváltás és az átváltás igénybevételének lehetőségét, a 22. §
(1) bekezdése szerint meghatározott feltételeket és díjat, valamint a címletváltás és az átváltás végrehajtásával
kapcsolatos információkat, különös tekintettel a 21. § (4) bekezdésében foglaltakra.
(2) A hitelintézet és a posta a forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen nem végző fiókjában jól látható
helyen, hirdetményben köteles közzétenni a címletváltást és átváltást ténylegesen végző legközelebbi fiókjának
címét, valamint az (1) bekezdésben meghatározott információkat.
(3) A hitelintézet és a posta internetes honlap működtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhető
módon elérhetővé tenni a forintbankjegyek címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjainak listáját, valamint
az (1) bekezdésben meghatározott információkat.

9. A pénzfeldolgozóra vonatkozó speciális előírások
24. §		
A pénzfeldolgozó az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól szóló
536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § f ) pontjában előírt belső ügyviteli szabályzatot az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével köteles kidolgozni.

10. Záró rendelkezések
25. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – 2019. július 15-én lép hatályba.
(2) A 8. § 2020. január 1-jén lép hatályba.
(3) A 6. § 2021. január 1-jén lép hatályba.

26. §

(1) 2020. december 31-ig a forintbankjegyek valódiságvizsgálatához a hitelintézeti és a postai fiókban a tárgyévet
megelőző naptári évben 5 millió forintot meghaladó átlagos napi forint készpénzforgalmat lebonyolító, az MNB
jegyzékben szereplő típusú, az ott meghatározott hardver- és szoftververzióval rendelkező bankjegyvizsgáló géppel
fel nem szerelt valamennyi pénztárban UV-A/C berendezést kell biztosítani azzal, hogy az iker-pénztárt elegendő egy,
közös használatú UV-A/C berendezéssel felszerelni.
(2) A 19. § (4) bekezdése szerinti hitelintézet és a posta a 19. § (1)–(3) bekezdése alapján felülvizsgált intézkedési tervét
első alkalommal 2020. június 30-ig köteles megküldeni az MNB részére.
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(3) A 19. § (5) bekezdése szerinti hitelintézet a 19. § (1)–(3) bekezdése alapján intézkedési tervét első alkalommal
2020. június 30-ig köteles felülvizsgálni.
27. §		
E rendelet 3. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, 3. § (4) bekezdése, 7. §-a,
15–17. §-a – az MNB tv. 24. § (1) bekezdés b)–d) pontjával és (2)–(6) bekezdésével, valamint az érmék feldolgozásáról,
forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 20/2019. (V. 13.) MNB
rendelet 3. § (1) bekezdésével, 3. § (2) bekezdés b) pontjával, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjával, 6. § (1) és
(3) bekezdésével és 7–9. §-ával együtt –
1.
az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i
1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanácsi rendelet,
2.
az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK
rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló, 2001.
június 28-i 1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 45/2009/EK tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
28. §		
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 első, második és harmadik
francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
29. §		
Hatályát veszti a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló 11/2011. (IX. 6.) MNB rendelet.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 19/2019. (V. 13.) MNB rendelethez
A forintbankjegyek forgalomképességi vizsgálatának részletes szempontjai
1. A melléklet a forintbankjegyek forgalomképességének egységes elveken alapuló, elsősorban gépi vizsgálati
minimumkövetelményeit határozza meg. A forintbankjegyek csak abban az esetben forgathatók vissza, ha
a következőkben meghatározott válogatási kritériumok alapján forgalomképesnek minősülnek. Az MNB kérésre
referencia-bankjegyekkel látja el a pénzfeldolgozókat és a pénzforgalmazókat.
2. A forgalomképességi vizsgálat kézi ellenőrzéssel vagy bankjegyvizsgáló géppel történik. A forgalomképességi vizsgálat
előfeltétele a forintbankjegy valódiságának megállapítása. A forgalomképességi vizsgálatot a valódinak minősített
forintbankjegyen kell elvégezni. Amennyiben a forintbankjegyen a 4. pont szerinti válogatási kritériumokban
meghatározott, bármely okból (például fizikai hatás, égés, elhasználódás) bekövetkezett szennyeződés, sérülés vagy
egyéb eltérés található, a forintbankjegyet forgalomképtelennek kell minősíteni, és tilos visszaforgatni.
3. A bankjegyvizsgáló gépek által végzett forgalomképességi vizsgálatot követően a forgalomképesnek minősített
forintbankjegyek között található forgalomképtelen forintbankjegyek aránya nem haladhatja meg a 10%-ot.
4. Válogatási kritériumok
4.1. Szennyezett forintbankjegy
A forintbankjegy felületének teljes egészén vagy foltokban szennyeződés található. A forintbankjegyen
található szennyeződés megnöveli a bankjegypapír fedettségét, ezáltal csökkenti fényvisszaverő képességét.
A bankjegyvizsgáló gép válogatási szintjét az MNB által biztosított referencia-bankjegyek segítségével
a bankjegyvizsgáló gépet üzemeltető pénzfeldolgozó, illetve pénzforgalmazó állítja be. A referenciabankjegyekénél magasabb szennyezettségi szintet mutató forintbankjegyek forgalomképtelennek minősülnek.
4.2. Puha bankjegypapír
Szerkezeti romlás vagy elhasználódás miatt a bankjegypapír észrevehetően veszít tartásából, szilárdságából,
puha tapintásúvá válik. Az erősen csökkent szilárdságú forintbankjegy forgalomképtelennek minősül.
4.3. Sarkánál behajtott forintbankjegy
A csonkának látszó forintbankjegy sarka visszahajlott. Ha a behajtás 130 mm2-nél nagyobb területű, és
a behajtás rövidebb élének hossza meghaladja a 10 mm-t, akkor a forintbankjegyet a forgalomképtelen
kategóriába kell sorolni.
4.4. Szakadt forintbankjegy
A forintbankjegy felületén legalább egy szakadás található. Ha a forintbankjegyen található szakadás
meghaladja az alábbi táblázatban megadott méreteket, akkor a forintbankjegy forgalomképtelennek
minősítendő, feltéve, hogy „nyílt” szakadásról van szó, azaz az alábbi táblázatban meghatározott méretű
szakadás teljes mértékben a bankjegyvizsgáló gép szállítási rendszere – szíjak – által el nem takart területen
helyezkedik el, és optikailag észlelhető.
A forgalomképtelennek minősítendő forintbankjegyen található szakadás minimális mértéke
Irány

Szélesség

Hosszúság

1

Függőleges

4 mm

8 mm

2

Vízszintes

4 mm

15 mm

3
Átlós
4 mm
18 mm*
* A forintbankjegyen a szakadás hosszúsága a szakadás csúcsát és a szakadás kiindulópontjához tartozó
bankjegyszélt összekötő egyenes hosszával mérendő (nem a szakadás vonalhosszúságával).
4.5.

4.6.

Lyukas forintbankjegy
A forintbankjegy felületén legalább egy látható lyuk található. Azt a lyukas forintbankjegyet, amelyen a lyukat
a berendezés szállítószalagja(i) részben vagy teljesen fedetlenül hagyják, a forgalomképtelen forintbankjegyek
közé kell sorolni, amennyiben a lyuk fedetlen területe nagyobb 10 mm2-nél.
Csonka forintbankjegy
A forintbankjegy bármely részén tapasztalható felülethiány. Azt a forintbankjegyet, amelynek a hossza, illetve
szélessége minimum 3 mm-rel eltér a forintbankjegy névleges hossz- és szélességméretétől (154 mm × 70 mm),
a forgalomképtelen kategóriába kell válogatni.
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Ragasztott forintbankjegy
A ragasztott bankjegy úgy keletkezik, hogy a bankjegy saját darabjait például ragasztószalaggal vagy
folyékony ragasztóval egymáshoz rögzítik. Bankjegyvizsgáló géppel végzett forgalomképességi vizsgálat
esetén a forgalomképtelen kategóriába kell válogatni azt a ragasztott forintbankjegyet, amelyen
10 mm × 40 mm-nél nagyobb területű, 50 mm-t meghaladó vastagságú ragasztás található. Kézi ellenőrzéssel
végzett forgalomképességi vizsgálat esetén a ragasztott forintbankjegyet a ragasztás mértékétől és módjától
függetlenül a forgalomképtelen kategóriába kell válogatni.
4.8. Foltos forintbankjegy
Amennyiben a forintbankjegy felületén helyi, azaz korlátozott kiterjedésű szennyeződés található,
a forintbankjegy forgalomképtelennek minősül. A foltot a bankjegyvizsgáló gép abban az esetben ismeri fel,
ha amiatt jelentősen megváltozik a bankjegy rajzolata.
4.9. Festékhiányos forintbankjegy
Amennyiben a forintbankjegy teljes vagy részfelületéről láthatóan hiányzik a festék, a forintbankjegy
forgalomképtelennek minősül. A forintbankjegy például akkor válhat festékhiányossá, ha kimossák vagy
vegyszerrel érintkezik. A bankjegyvizsgáló gép kép- vagy (optikai fehérítő tartalom esetén) UV-szenzora által
azonosított ilyen forintbankjegy forgalomképtelennek minősül.
4.10. Grafitis forintbankjegy
A forintbankjegyen a kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben nem szereplő
írásjel, rajz vagy színezés található. A grafitis forintbankjegyre a 4.8. pontban foglaltak az irányadók.
4.11. Hajtogatásból eredő gyűrődés
A forintbankjegy teljes felületén többszörös, véletlenszerű elhelyezkedésű gyűrődések találhatók, amelyek
kedvezőtlenül befolyásolják a forintbankjegy megjelenését, tartását. Az összehajtott forintbankjegy
forgalomképtelennek minősül, amennyiben az összehajtogatás miatt a forintbankjegy hossza, illetve
szélessége több, mint 3 mm-rel csökkent.
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2. melléklet a 19/2019. (V. 13.) MNB rendelethez
A bankjegyvizsgáló gépek funkcióira és működésére vonatkozó részletes szabályok, valamint
a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó és az egyéb gazdasági szereplő ehhez kapcsolódó teendői
1. A bankjegyvizsgáló gépek funkciói
1.1. Alkalmazott által működtetett gépek
Megnevezés

Funkció

1

Bankjegyfeldolgozó és
-válogató gép

A bankjegyek valódiságának és forgalomképességének – a gépet
működtető alkalmazott beavatkozása nélküli – ellenőrzésére alkalmas
gép.

2

Bankjegy-valódiságvizsgáló gép A bankjegyek valódiságának – a gépet működtető alkalmazott
beavatkozása nélküli – ellenőrzésére alkalmas gép.

3

Pénztárosok kiszolgálására
Pénztáros által működtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetővé
alkalmas bankjegyfeldolgozó és teszi bankjegyek fizetési számlára való befizetését, illetve fizetési
-válogató gép
számla terhére történő felvételét. A gép – a működtető pénztáros
beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett bankjegyek valódiságát és
forgalomképességét. A gép a bankjegyfelvételhez a más ügyfelek korábbi
ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes forintbankjegyeket is
felhasznál(hat)ja.

4

Pénztárosok kiszolgálására
alkalmas bankjegyvalódiságvizsgáló gép

Pénztáros által működtetett bankjegyvizsgáló gép, amely lehetővé teszi
bankjegyek fizetési számlára való befizetését. A gép – a működtető
pénztáros beavatkozása nélkül – vizsgálja a befizetett bankjegyek
valódiságát.
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1.2. Ügyfél által kezelt gépek
Megnevezés

Funkció

1

Bankjegybefizetésre alkalmas
gép

Az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz
használatával fizetési számlára bankjegyet fizessen be, de bankjegyek
kiadására nem alkalmas. A gép vizsgálja az ügyfél által behelyezett
bankjegyek valódiságát, biztosítja a valódinak minősített bankjegyek
ellenértékének fizetési számlán való jóváírásához szükséges adatokat,
továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott nem egyértelműen
valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak összekapcsolását és
visszakereshetőségét.
Ezeknél a gépeknél a bankjegyek forgalomképességének vizsgálatára
való alkalmasság nem elvárt.

2

Bankjegy-visszaforgató gép

Az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz
használatával fizetési számlára bankjegyet fizessen be, valamint
lehetőséget biztosít fizetési számla terhére történő bankjegyfelvételre
is. A gép vizsgálja az ügyfél által behelyezett bankjegyek valódiságát
és forgalomképességét, biztosítja a valódinak minősített bankjegyek
ellenértékének fizetési számlán való jóváírásához, illetve a kiadott
bankjegyek ellenértékének terheléséhez szükséges adatokat,
továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott nem egyértelműen
valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak összekapcsolását
és visszakereshetőségét. A gép a bankjegyfelvételhez a más
ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi és forgalomképes
forintbankjegyeket is felhasznál(hat)ja.

3

Kombinált bankjegy be- és
kifizető gép

Az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz
használatával fizetési számlára bankjegyet fizessen be, illetve fizetési
számla terhére bankjegyet vegyen fel. A gép vizsgálja az ügyfél által
behelyezett bankjegyek valódiságát, biztosítja a valódinak minősített
bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való jóváírásához
szükséges adatokat, továbbá a hamisgyanús bankjegy, a visszatartott
nem egyértelműen valódi forintbankjegy és az ügyfél adatainak
összekapcsolását és visszakereshetőségét. A gép a bankjegyfelvételhez
nem használja fel a más ügyfelek korábbi ügyleteiben befizetett valódi
(és forgalomképes) bankjegyeket.
Ezeknél a gépeknél a bankjegyek forgalomképességének vizsgálatára
való alkalmasság nem elvárt.

4

Bankjegy-kifizető gép

Az ügyfél számára lehetővé teszi, hogy bankkártya vagy más eszköz
használatával fizetési számla terhére bankjegyet vegyen fel. A gép
vizsgálja az üzemeltető/felhasználó által behelyezett bankjegyek
valódiságát és forgalomképességét, továbbá biztosítja a kiadott valódi
és forgalomképes bankjegyek ellenértékének fizetési számlán való
terheléséhez szükséges adatokat.
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2. A bankjegyvizsgáló gépek működésére vonatkozó részletes szabályok, valamint a pénzfeldolgozó, a pénzforgalmazó
és a 2.2.1. pontban foglalt táblázat vonatkozásában az egyéb gazdasági szereplő ehhez kapcsolódó teendői
2.1. Alkalmazott által működtetett gépek
2.1.1. Az alkalmazott által működtetett gépekre vonatkozó általános szabályok
Kategória

Osztály

Tulajdonságok

Teendők

A bankjegyvizsgáló gép által nem
forintbankjegyként azonosított
tárgy szemrevételezendő
az alkalmazott által, és külön
választandó a hamisgyanús
forintbankjegyektől.
Az alkalmazott által
forintbankjegyként azonosított
bankjegy legalább egy alkalommal
a bankjegyvizsgáló géppel
ismételten megvizsgálandó
(amennyiben szükséges,
a gyűrődések, hajtások,
szamárfülek kisimítását vagy
egyéb, a gépi felismerést elősegítő
teendők elvégzését követően).
A bankjegyvizsgáló gép által
az ismételt vizsgálat(ok) során
is ebbe a kategóriába sorolt
valódi forintbankjegy kezelésére
a 4. § (4) bekezdése az irányadó,
az összeg a számlatulajdonos
részére jóváírandó.
A bankjegyvizsgáló gép által
hamisgyanúsként vagy nem
egyértelműen valódiként
azonosított forintbankjegy
a 15. § (3) bekezdése szerint
megvizsgálandó, és az e vizsgálat
alapján is hamisgyanúsnak
minősített forintbankjegy
a forgalomból kivonandó, továbbá
– a 15. § (3) bekezdése szerinti
jegyzőkönyvvel, a felleléstől
számított 20 munkanapon belül –
átadandó vagy megküldendő
az MNB-nek.

A

Nem forintbankjegyként
azonosított tárgy,
hamisgyanús
forintbankjegy
vagy
nem egyértelműen
valódinak minősülő
forintbankjegy

Nem forintbankjegyként azonosítja
a bankjegyvizsgáló gép az adott
tárgyat különösen az alábbi okok
miatt:
– nem forintbankjegy (pl. külföldi
bankjegy, csekk),
– forintbankjegyhez hasonlító
tárgy (pl. üres papír, kézzel rajzolt
forintbankjegy, elválasztó kártya),
– hibás kép vagy formátum,
– nagy szamárfülek vagy hiányzó
darabok,
– feltöltési vagy szállítási hiba
(pl. két forintbankjegy kerül be
egyszerre).
Hamisgyanúsként vagy nem
egyértelműen valódiként
azonosítja a bankjegyvizsgáló gép
a forintbankjegyet az alábbi okok
miatt:
– a kép és a formátum azonosított,
de a valódiságot bizonyító egy
vagy több elem hiányzik, vagy
azok minősége egyértelműen
a toleranciaszinten kívülre esik,
– a kép és a formátum azonosított,
de minőségbeli, illetve
toleranciaszintbeli eltérések miatt
nem az összes valódiságot igazoló
elem azonosított (többnyire sérült
vagy szennyezett bankjegy).

B1

Valódi és forgalomképes
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép
A forintbankjegy visszaforgatható,
által elvégzett valódiság- és
az összeg a számlatulajdonos
forgalomképességi vizsgálat pozitív részére jóváírandó.
eredménnyel járt.

B2

Valódi, de
forgalomképtelen
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiságvizsgálat pozitív,
de a forgalomképességi vizsgálat
negatív eredménnyel járt.

A forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, az MNB részére
átadandó, az összeg
a számlatulajdonos részére
jóváírandó.

2.1.2. Az alkalmazott által működtetett egyes gépekre vonatkozó speciális rendelkezések
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2.1.2.1. A kettő lerakóval felszerelt bankjegyfeldolgozó és -válogató gépnek a valódiság- és forgalomképességi
vizsgálatot ugyanazon áthaladáskor kell elvégeznie, és a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti
B1 kategóriájú minden forintbankjegyet az egyik lerakóba, míg a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti
A és B2 kategóriájú forintbankjegyeket egy különálló (második) – a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti
B1 kategóriájú forintbankjegyekkel fizikailag semmiféle módon nem érintkező – lerakóba kell válogatnia.
A gép második lerakójában található forintbankjegyeken a gépi ellenőrzést ismét le kell futtatni. A második
áthaladás közben a gépnek a hamisgyanús forintbankjegyeket – külön lerakóba történő válogatással – el kell
választania a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B2 kategóriájú forintbankjegyektől.
2.1.2.2. A bankjegy-valódiságvizsgáló gépnek nem kell különbséget tennie a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti B1
és B2 kategóriájú forintbankjegyek között.
2.1.2.3. Az egy lerakóval felszerelt bankjegy-valódiságvizsgáló gépnek a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti
A kategóriájú forintbankjegy észlelésekor a feldolgozást le kell állítania, és az említett kategóriába tartozó
forintbankjegyet olyan helyzetben kell tartania, amely megakadályozza a fizikai érintkezést a valódinak
minősített forintbankjegyekkel. A gépnek a valódiságvizsgálat eredményét a 2.1.1. pontban foglalt táblázat
szerinti A kategóriájú minden egyes forintbankjegy tekintetében meg kell jelenítenie a kijelzőn. A gépnek
a feldolgozás leállásakor ellenőriznie kell a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú forintbankjegy
jelenlétét, és a feldolgozás csak azt követően indulhat újra, ha a kezelő az említett kategóriájú forintbankjegyet
fizikailag eltávolította. A kezelő a feldolgozási üzemmód minden egyes leállásakor legfeljebb egy darab,
a 2.1.1. pontban foglalt táblázat szerinti A kategóriájú forintbankjegyhez férhet hozzá.
2.2. Ügyfél által kezelt gépek
2.2.1. Az ügyfél által kezelt gépekre vonatkozó általános szabályok
Kategória

1

Osztály

Nem forintbankjegyként
azonosított tárgy

Tulajdonságok

Nem forintbankjegyként azonosítja
a bankjegyvizsgáló gép az adott
tárgyat különösen az alábbi okok
miatt:
– nem forintbankjegy (pl. külföldi
bankjegy),
– forintbankjegyszerű tárgy
(pl. kézzel rajzolt forintbankjegy,
elválasztó kártya),
– hibás kép és formátum,
– nagy szamárfülek vagy hiányzó
darabok,
– feltöltési vagy szállítási hiba
(pl. két forintbankjegy kerül be
egyszerre).

Teendők

A nem forintbankjegyként
azonosított tárgy az ügyfélnek
visszaadandó.
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2

Hamisgyanús
forintbankjegy

A kép és a formátum azonosított,
de a valódiságot bizonyító egy
vagy több elem hiányzik, vagy
azok minősége egyértelműen
a toleranciaszinten kívül esik.

A hamisgyanúsként azonosított
forintbankjegy a forgalomból
kivonandó, a 15. § (2), illetve
(3) bekezdése szerint
valódiságvizsgálatra átadandó,
illetve megvizsgálandó,
és az e vizsgálat alapján is
hamisgyanúsnak minősített
forintbankjegy – a 15. §
(2), illetve (3) bekezdése szerinti
jegyzőkönyvvel, az ügyfél által
kezelt gépbe való befizetéstől
számított 20 munkanapon belül –
átadandó vagy megküldendő
az MNB-nek. Az összeg
a számlatulajdonos részére nem
írható jóvá.

3

Nem egyértelműen
valódi forintbankjegy

A kép és a formátum
azonosított, de nem az összes,
valódiságot bizonyító elem
azonosított minőségbeli, illetve
toleranciaszintbeli eltérések miatt.
Többnyire sérült vagy szennyezett
forintbankjegy.

A nem egyértelműen valódiként
azonosított forintbankjegy
a forgalomból kivonandó, a 15. §
(2), illetve (3) bekezdése szerint
valódiságvizsgálatra átadandó,
illetve megvizsgálandó, és
az e vizsgálat alapján
– valódinak minősített
forintbankjegy kezelésére
a 4. § (4) bekezdése irányadó –
hamisgyanúsnak minősített
forintbankjegy – a 15. §
(2), illetve (3) bekezdése szerinti
jegyzőkönyvvel, az ügyfél által
kezelt gépbe való befizetéstől
számított 20 munkanapon belül –
átadandó vagy megküldendő
az MNB-nek.
Az összeg a számlatulajdonos
részére jóváírható, a gép
üzemeltetőjének üzleti döntése
szerint (a befizetéskor azonnal vagy
a valódiságvizsgálatot követően).

4a

Valódi és forgalomképes
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép
által elvégzett valódiság- és
forgalomképességi vizsgálat pozitív
eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra
felhasználható, az összeg
a számlatulajdonos részére
jóváírandó.

4b

Valódi, de
forgalomképtelen
forintbankjegy

A bankjegyvizsgáló gép által
elvégzett valódiságvizsgálat pozitív,
de a fogalomképességi vizsgálat
negatív eredménnyel járt.

A forintbankjegy visszaforgatásra
nem használható fel, az MNB
részére átadandó, az összeg
a számlatulajdonos részére
jóváírandó.
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2.2.2. Az ügyfél által kezelt egyes gépekre vonatkozó speciális rendelkezések
2.2.2.1. Amennyiben az ügyfél által kezelt gép nem képes a nem egyértelműen valódi forintbankjegyek fizikai
elkülönítésére, az ilyen bankjegyeket a 2.2.1. pontban foglalt táblázat szerinti 2 vagy 4b kategóriába kell sorolni.
2.2.2.2. A bankjegybefizetésre alkalmas gépnek és a kombinált bankjegy be- és kifizető gépnek nem kell különbséget
tennie a 2.2.1. pontban foglalt táblázat szerinti 4a és 4b kategóriába sorolt forintbankjegyek között.
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3. melléklet a 19/2019. (V. 13.) MNB rendelethez
A bankjegyvizsgáló gép MNB általi bevizsgálása és az MNB jegyzékbe való felvétele iránti igény bejelentése
1. Az igény bejelentőjére
– gyártó, forgalmazó, üzemeltető* –
vonatkozó adatok

Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Elektronikus levélcím (e-mail):
Honlapcím:

2. Az igény bejelentőjének
Név:
kapcsolattartásra kijelölt képviselője Távközlési úton való elérhetőség
adatai
(telefonszám előhívószámmal együtt):
Elektronikus levélcím (e-mail):
3. Ha az igény bejelentője nem
azonos a gyártóval, akkor a gyártóra
vonatkozó adatok

Név:
Székhely:
Levelezési cím:
Elektronikus levélcím (e-mail):
Honlapcím:

4. A gyártó kapcsolattartásra kijelölt
képviselőjének adatai

Név:
Távközlési úton való elérhetőség
(telefonszám előhívószámmal együtt):
Elektronikus levélcím (e-mail):

5. A bevizsgálandó bankjegyvizsgáló A gép funkciója**:
gép adatai

Alkalmazott által működtetett
– bankjegyfeldolgozó és -válogató gép
– bankjegy-valódiságvizsgáló gép
– pénztárosok kiszolgálására alkalmas
bankjegyfeldolgozó és -válogató gép
– pénztárosok kiszolgálására alkalmas
bankjegy-valódiságvizsgáló gép
Ügyfél által kezelt
– bankjegybefizetésre alkalmas gép
– bankjegy-visszaforgató gép
– kombinált bankjegy be- és kifizető gép
– bankjegy-kifizető gép

A gép származási helye (ha nem
EU-tagállam):
A gép típusa:
A hardver verziója:
A szoftver verziója:
* aláhúzással jelölendő
** aláhúzással jelölendő a 2. melléklet 1. pontjában foglalt funkcióleírás alapján
Dátum: ...................................................................................
		
		

...................................
cégszerű aláírás
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4. melléklet a 19/2019. (V. 13.) MNB rendelethez
A bankjegyek szakértői vizsgálatához kapcsolódó jegyzőkönyv tartalmi elemei
1. A jegyzőkönyvnek – a 2. pontban foglalt eltérésekkel – a következő adatokat kell tartalmaznia:
1.1. A szakértői vizsgálat kezdeményezésének oka*:
a)
hamisgyanús bankjegy,
b)
olyan hiányos forintbankjegy, amelynél nem állapítható meg egyértelműen, hogy a felülete
meghaladja-e az 50%-ot,
c)
olyan hiányos forintbankjegy, amelynek felülete nem haladja meg az 50%-ot.
1.2. A szakértői vizsgálatra beküldött bankjegyre vonatkozó adatok:
a)
a bankjegy adatai (valutanem, címlet, kibocsátás éve, darabszám, sorszám),
b)
a bankjegy befizetőjének (birtokosának) adatai (természetes személynél: családi és utónév, lakcím,
azonosító okmány megnevezése és száma; jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezetnél: a jogi személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése,
székhelye, a képviseletében eljáró természetes személy jelen pont szerinti azonosító adatai),
c)
a bankjegy fellelésének helye és időpontja,
d)
a fellelés körülményeinek rövid ismertetése,
e)
a befizető (birtokos) nyilatkozata a bankjegy eredetéről,
f)
a befizető (birtokos) aláírása,
g)
a jegyzőkönyvet felvevő pénzfeldolgozó vagy pénzforgalmazó székhelye,
h)
a jegyzőkönyv felvételének helye, időpontja, kiállítóinak aláírása, valamint
i)
a jegyzőkönyv sorszáma.
2. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó különös rendelkezések
2.1. A pénzfeldolgozó a jegyzőkönyvet azzal az eltéréssel készíti el, hogy az 1.2. pont e) és f ) alpontjában
meghatározott adatokat nem tünteti fel, az 1.2. pont b) alpontjában meghatározott adatoknál a megbízójának,
valamint a megbízó érintett telephelyének adatait, valamint – amennyiben a pénzfeldolgozó a szakértői
vizsgálatra küldött bankjegyet olyan befizetési egységben lelte fel, amelyre vonatkozóan a tényleges befizető
adatai a rendelkezésére állnak – a befizető adatait tünteti fel.
2.2. Amennyiben a bankjegy befizetője (birtokosa) az 1.2. pont szerinti adatok valamelyikét felhívás ellenére sem
közli, ezt a körülményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
2.3. Az ügyfél által kezelt gépből származó hamisgyanús bankjegyre vonatkozóan a jegyzőkönyvet az 1.2. pont
e) és f ) alpontjában meghatározott adatok nélkül kell elkészíteni.
* A megfelelő ok aláhúzással jelölendő.
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5. melléklet a 19/2019. (V. 13.) MNB rendelethez
A készpénzforgalmazás szempontjából kritikus hitelintézeti, illetve postai fiókok, ATM-ek,
ügyfél által kezelt gépek listája
A kritikus infrastrukturális elem címe, illetve működési területe
Irányítószám

Település

Utca

Házszám

Telefonszám*

Típus**

Átlagos napi forint
készpénzforgalom

1
2
[…]
* Amennyiben releváns
** A kritikus infrastrukturális elem típusa lehet: állandó vagy mobil fiók, állandó vagy mobil ATM, állandó vagy mobil ügyfél által
kezelt gép. A mobil infrastrukturális elemek esetében csak az ellátott település(ek) nevét és irányítószámát kell feltüntetni.
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének 20/2019. (V. 13.) MNB rendelete
az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról
A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés e), f ) és i) pontjában, valamint a 171. § (2) bekezdés b)
és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) és (6) bekezdésében
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. A rendelet alkalmazási köre
1. §		
E rendeletet kell alkalmazni
a)
a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) által kibocsátott, forgalomban lévő, továbbá a forgalomból
bevont, de törvényes fizetőeszközre még átváltható forintérmék (a továbbiakban: forintérme), valamint
b)
a 3. § (1) bekezdése, a 3. § (2) bekezdés b) pontja, a 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, a 6–9. § tekintetében
– az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június
28-i 1338/2001/EK tanácsi rendeletben (a továbbiakban: Tanácsi rendelet) nem szabályozott kérdésekben –
a pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézmény által kibocsátott, forgalomban lévő, továbbá a forgalomból
bevont, de törvényes fizetőeszközre még átváltható külföldi érmék (a továbbiakban: külföldi érme)
[a továbbiakban az a) és b) pont alatti érmék együtt: érme] feldolgozására, forgalmazására, valamint hamisítás elleni
védelmére.

2. Értelmező rendelkezések
2. §		
E rendelet alkalmazásában
1.
átváltási határnap: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
2.
bevonási határnap: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
3.
ERA-rendszer: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
4.
érme-visszaforgatás: a készpénzforgalmazás keretében teljesített
a)
érmekifizetés,
b)
érmekiadás,
c)
érmeátadás;
5.
érmevizsgáló gép: olyan gép, amelyet a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az érmék valódiságának, illetve
forgalomképességének – a gép működtetőjének beavatkozása nélküli – ellenőrzésére működtet;
6.
forgalomból bevont érme: törvényes fizetőeszköznek már nem minősülő, az MNB 2004. május 1. előtt közzétett
hirdetményében (a továbbiakban: MNB hirdetmény) vagy MNB rendeletben, illetve a pénzkibocsátásra
jogosult külföldi intézmény jogi aktusában vagy hivatalos közleményében ilyenként meghatározott érme;
7.
forgalomképes érme: olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
a)
forintérme, amely az 1. mellékletben foglalt kritériumok,
b)
külföldi érme, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
alapján érme-visszaforgatásra alkalmas;
8.
forgalomképtelen érme:
a)
a forgalomból bevont valódi érme,
b)
olyan, törvényes fizetőeszköznek minősülő, valódi
ba)
forintérme, amely az 1. mellékletben foglalt kritériumok,
bb)
külföldi érme, amely a kibocsátó forgalomképességre vonatkozó rendelkezései
alapján érme-visszaforgatásra nem alkalmas;
9.
forintérme átváltása: a hitelintézet és a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény (a továbbiakban:
posta) által, a pénztárral rendelkező hitelintézeti, postai fiók pénztárában
a)
a forgalomból bevont forintérmének a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény
(a továbbiakban: MNB tv.) 23. § (3) bekezdése szerinti határidőn belül,
b)
a nehezen felismerhető és sérült forintérmének
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azonos címletű, forgalomképes forintérmére történő cseréje.
Nem minősül forintérme átváltásának a forgalomból bevont, a nehezen felismerhető és a sérült forintérme
fizetésül való elfogadása, ideértve az ügyfél saját fizetési számlájára történő befizetést is;
forintérmék címletváltása: a forgalomképes, valamint a törvényes fizetőeszköznek minősülő forgalomképtelen
forintérméknek – azok névértékével egyező összegben – más címletű, forgalomképes forintbankjegyekre,
illetve forintérmékre történő cseréje;
hamis érme: a valódi érme technikai jellemzőinek (pl. anyagának, méretének, súlyának) vagy címletértékének
felhasználásával, illetve a valódi érme képének utánzásával vagy módosításával, megtévesztési szándékkal
készített hamisítvány;
hamisgyanús érme: olyan – akár törvényes fizetőeszköznek minősülő, akár már forgalomból bevont – érme,
amelynek valódiságát illetően – a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó által a 4. § (1) és (2) bekezdése, illetve
a 6. § szerint elvégzett valódiságvizsgálat alapján szakmailag megalapozott – kétség merül fel;
készpénzforgalmazás: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
pénzfeldolgozás: a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló törvényben (a továbbiakban: Hpt.)
meghatározott tevékenység;
pénzfeldolgozó: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott szervezet;
pénzforgalmazó: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott szervezet;
pénztár: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos
technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott helyiség;
törvényes fizetőeszköz: a bankjegyek feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével
kapcsolatos technikai feladatokról szóló MNB rendeletben meghatározott fogalom;
ügyfél: a készpénzforgalmazás keretében a pénzfeldolgozó vagy a pénzforgalmazó szolgáltatását igénybe
vevő természetes és jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet.

3. Az érmék forgalmazására vonatkozó szabályok
3. §

(1) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – csak azt követően forgathatja vissza
az érméket, ha azok valódiságát és forgalomképességét teljeskörűen vagy mintavétellel megvizsgálta, és azokat
valódinak és forgalomképesnek minősítette.
(2) A valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot ismételten nem kell elvégezni
a)
az MNB-től átvett forintérme vonatkozásában,
b)
az eurót törvényes fizetőeszközként bevezető tagállam nemzeti központi bankjától átvett euróérme
vonatkozásában,
c)
a b) pontban nem szabályozott, pénzkibocsátásra jogosult külföldi intézménytől átvett külföldi érme
vonatkozásában, valamint
d)
a más pénzfeldolgozótól, pénzforgalmazótól átvett azon érme vonatkozásában, amelynek valódiság- és
forgalomképességi vizsgálatát valamely pénzfeldolgozó, pénzforgalmazó
da)
forintérme esetén a 4. §-ban,
db)
euróérme esetén a 6. §-ban,
dc)
a db) alpontban nem szabályozott külföldi érme esetén a 6. § (2) és (3) bekezdésében
foglaltak szerint már igazoltan elvégezte.

4. §

(1) A forintérme valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát érmevizsgáló géppel vagy kézi ellenőrzéssel kell elvégezni.
(2) A forintérme valódiságvizsgálatát a kibocsátásáról rendelkező MNB hirdetményben, illetve MNB rendeletben, valamint
az MNB-nek az adott címlet leírását tartalmazó kiadványában foglaltak figyelembevételével, forgalomképességi
vizsgálatát az 1. mellékletben foglalt szempontok szerint kell elvégezni.
(3) Teljeskörűen kell megvizsgálni az ötvenforintos és annál nagyobb címletű forintérmék valódiságát és
forgalomképességét.
(4) Mintavétellel is elegendő megvizsgálni az ötvenforintosnál kisebb címletű forintérmék valódiságát és
forgalomképességét azzal, hogy a valódiság- és forgalomképességi vizsgálatot a pénzforgalmazó által évente
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kifizetett, illetve a pénzfeldolgozó által évente feldolgozott forintérmék címletenkénti mennyiségének legalább
10%-a tekintetében el kell végezni.
5. §

(1) Érmevizsgáló gép üzembe helyezését a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles előzetesen – legkésőbb
a tervezett üzembe helyezést 3 munkanappal megelőzően – az ERA rendszeren keresztül, az alábbi adatok
megküldésével bejelenteni az MNB-nek:
a)
az üzemeltető adatai (megnevezés, székhely, a kapcsolattartó szervezeti egység megnevezése és elérhetőségei),
b)
az üzembe helyezendő érmevizsgáló gép adatai (típus, egyedi azonosító, a hardver- és a forintérmék
valódiságvizsgálatára szolgáló szoftververzió azonosítója, vizsgálati módok és vizsgálati paraméterek leírása),
c)
az üzembe helyezés helyszíne, több üzemeltetési helyszín esetén minden helyszín külön megjelölésével,
d)
az üzembe helyezés tervezett időpontja,
e)
a gyártó, forgalmazó cég megnevezése, székhelye,
f)
a karbantartást, javítást végző cég megnevezése, székhelye, a karbantartás gyakorisága.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adatok változását a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó legkésőbb a változás életbelépését
követő 5 munkanapon belül, az (1) bekezdésben meghatározott módon köteles bejelenteni az MNB-nek.

6. §

(1) Az euróérme valódiságvizsgálatát a Tanácsi rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kell elvégezni.
(2) Az (1) bekezdésben nem szabályozott külföldi érme valódiság- és forgalomképességi vizsgálatát, valamint az euróérme
forgalomképességi vizsgálatát érmevizsgáló géppel vagy kézi ellenőrzéssel kell elvégezni.
(3) A külföldi érme tekintetében az (1) és (2) bekezdés szerinti vizsgálatok során igazodni kell a kibocsátó ilyen irányú
rendelkezéseihez, jogi aktusában vagy hivatalos közleményében szereplő leíráshoz, illetve az ilyen leírás alapján
– az erre szakosodott információszolgáltató szervezet által – az érmékről készített kiadványokban foglaltakhoz.

4. A hamisgyanús érme kezelésére vonatkozó előírások
7. §

(1) A természetes és a jogi személy, valamint a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet – a (2) bekezdésben
foglalt kivétellel – az érme valódisága iránti legcsekélyebb kétsége esetén köteles az érmét a fellelést követően
szakértői vizsgálat céljából a hitelintézetnek, a postának vagy az MNB-nek átadni. A hitelintézet és a posta köteles
az érmét átvenni, valódiságát megvizsgálni, és az általa hamisgyanúsnak minősített érmét – az átvételre vonatkozó
jegyzőkönyvvel az átvételtől számított 20 munkanapon belül – továbbítani az MNB-nek.
(2) A pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles a valódiság- és forgalomképességi vizsgálat során fellelt és az általa
elvégzett valódiságvizsgálat alapján is hamisgyanúsnak minősített érmét – az átvételre vonatkozó jegyzőkönyvvel,
a felleléstől számított 20 munkanapon belül – átadni vagy megküldeni az MNB-nek.
(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti jegyzőkönyv tartalmi elemeit a 2. melléklet határozza meg.

8. §

(1) A hamisgyanús érme szakértői vizsgálatát az MNB végzi.
(2) Az MNB szakértői vizsgálata szerint hamis érme ellenértékének megtérítése sem az azt fellelő vagy szakértői vizsgálat
céljából továbbító pénzfeldolgozótól, illetve pénzforgalmazótól, sem az MNB-től nem igényelhető.
(3) Az MNB a szakértői vizsgálat eredményéről a vizsgálat kezdeményezőjét vagy annak MNB-nél eljárt megbízottját
értesíti, és a szakértői vizsgálat szerint valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi külföldi érmét – a szakértői
vizsgálat eredményéről szóló értesítéssel egyidejűleg – visszajuttatja a szakértői vizsgálat kezdeményezőjének vagy
annak MNB-nél eljárt megbízottjának.
(4) A hamis érme őrzését és kezelését – uniós jogi aktus vagy jogszabály eltérő rendelkezése hiányában – az MNB végzi.
(5) Az MNB a pénzhamisítás megelőzése és felderítése érdekében együttműködik a bűnüldöző szervekkel, és
kérésükre – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvényben és az MNB tv. 24. §
(2) bekezdésében foglaltak figyelembevételével – pénzhamisításra vonatkozó adatokat ad át részükre.

9. §

(1) A pénzfeldolgozó a 8. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi
külföldi érmét a megbízójával kötött megállapodásban foglalt, ilyen megállapodás hiányában a (2) bekezdés szerinti
határidőn belül köteles a megbízó részére átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.
(2) A pénzforgalmazó a 8. § (3) bekezdése szerint részére visszajuttatott valódi forintérme ellenértékét, illetve a valódi
külföldi érmét – annak kézhezvételét követő 10 munkanapon belül – köteles az érme befizetőjének (birtokosának)
átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.
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(3) Az MNB szakértői vizsgálata szerint hamis érme esetén a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó az MNB szakértői
vizsgálatának eredményéről köteles – az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 10 munkanapon belül – az érme
befizetőjét (birtokosát) értesíteni.
(4) A hitelintézet és a posta a 7. § (1) bekezdése alapján átvett, de általa valódinak minősített érmét köteles
forgalomképtelennek minősíteni, és annak ellenértékét köteles az általa elvégzett vizsgálatot követő
10 munkanapon belül az érme befizetőjének (birtokosának) átadni, megküldeni, vagy köteles vele elszámolni.

5. A forintérmék címletváltásának és átváltásának szabályai
10. §		
A hitelintézet és a posta a 11–13. §-ban foglaltak szerint köteles a forintérmék címletváltását és átváltását végezni.
11. §

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

12. §

(1) A hitelintézet, illetve a posta
a)
a forintérmék 11. § (2) bekezdése szerinti címletváltásáért díjat számíthat fel, amelynek maximális mértéke
– ideértve a címletváltással összefüggésben egyéb címen felszámított különdíjat is – a becserélt forintérme
névértékének 10 százaléka,
b)
a forintérmék 11. § (2) bekezdése szerinti címletváltását a nála vezetetett fizetési számla meglétéhez, illetve
az általa nyújtott szolgáltatás igénybevételéhez kötheti,
c)
a forintérmék 11. § (2) bekezdése szerinti címletváltását a saját üzemeltetésű postai fiókokra korlátozhatja.
(2) A hitelintézet és a posta
a)
a forintérmék átváltásáért díjat nem számíthat fel,
b)
a forintérmék átváltását a nála vezetett számla meglétéhez, illetve az általa nyújtott szolgáltatás
igénybevételéhez nem kötheti.

13. §

(1) A hitelintézet és a posta a forintérmék címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjaiban jól látható helyen,
hirdetményben köteles közzétenni a címletváltás és az átváltás igénybevételének lehetőségét, a 12. § (1) bekezdése
szerint meghatározott feltételeket és díjat, valamint a címletváltás és az átváltás végrehajtásával kapcsolatos
információkat, különös tekintettel a 11. § (4) bekezdésében foglaltakra.
(2) A hitelintézet és a posta a forintérmék címletváltását és átváltását ténylegesen nem végző fiókjaiban jól látható
helyen, hirdetményben köteles közzétenni a forintérmék címletváltását és átváltását ténylegesen végző legközelebbi
fiókjának címét, valamint az (1) bekezdésben meghatározott információkat.
(3) A hitelintézet és a posta internetes honlap működtetése esetén köteles azon folyamatosan és könnyen hozzáférhető
módon elérhetővé tenni a forintérmék címletváltását és átváltását ténylegesen végző fiókjainak listáját, valamint
az (1) bekezdésben meghatározott információkat.

A hitelintézet és a posta a forintérmék címletváltását és átváltását a pénztárral rendelkező fiókokban köteles végezni.
A forintérmék címletváltása keretében egy alkalommal legfeljebb 50 darab forintérme cseréjét kell elvégezni.
A forintérmék átváltására mennyiségi korlátozás nem alkalmazható.
A hitelintézet és a posta a forintérmék átváltását ténylegesen végző fiókok készpénzkészlete függvényében az átváltás
végrehajtását előzetes bejelentéshez kötheti.
(5) A forintérmék címletváltásának és átváltásának kötelezettsége nem terjed ki a szándékosan megcsonkított
(pl. félbevágott, átlyukasztott, esztergált) forintérmére, valamint arra a forintérmére, amelynek a valódisága vagy
névértéke nem állapítható meg egyértelműen. A nem egyértelműen valódi forintérme tekintetében a hitelintézet
és a posta köteles valódiságvizsgálatot végezni, és az általa hamisgyanúsnak minősített forintérmét a 7. §
(2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az MNB-nek átadni vagy megküldeni. A hitelintézet és a posta a 9. §
(2) és (3) bekezdése szerint köteles az ügyfelét az MNB által lefolytatott szakértő vizsgálat eredményéről értesíteni,
és a szakértői vizsgálat szerint valódi forintérme ellenértékét az ügyfelének átadni, megküldeni vagy vele elszámolni.

6. A pénzfeldolgozóra vonatkozó speciális előírások
14. §		
A pénzfeldolgozó az egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások végzése feltételeinek részletszabályairól szóló
536/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § f ) pontjában előírt belső ügyviteli szabályzatot az e rendeletben foglaltak
figyelembevételével köteles kidolgozni.
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7. Záró rendelkezések
15. §		
Ez a rendelet 2019. július 15-én lép hatályba.
16. §		
E rendelet hatálybalépésekor már üzemben lévő érmevizsgáló gépek 5. § (1) bekezdésében meghatározott adatait
a pénzfeldolgozó és a pénzforgalmazó köteles 2019. augusztus 15-ig az 5. § (1) bekezdésében meghatározott módon
bejelenteni az MNB-nek.
17. §		
E rendelet 3. § (1) bekezdése, 3. § (2) bekezdés b) pontja, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontja, 6. § (1) és (3) bekezdése,
7–9. §-a – az MNB tv. 24. § (1) bekezdés b)–d) pontjával és (2)–(6) bekezdésével, valamint a bankjegyek feldolgozásáról,
forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai feladatokról szóló 19/2019. (V. 13.)
MNB rendelet 3. § (1) bekezdésével, 3. § (2) bekezdés b) pontjával, 3. § (2) bekezdés d) pont db) alpontjával, 3. §
(4) bekezdésével, 7. §-ával és 15–17. §-ával együtt –
1.
az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló, 2001. június 28-i
1338/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 44/2009/EK tanácsi rendelet,
2.
az euró pénzhamisítás elleni védelméhez szükséges intézkedések megállapításáról szóló 1338/2001/EK
rendelet hatásainak az eurót közös valutaként el nem fogadó tagállamokra történő kiterjesztéséről szóló, 2001.
június 28-i 1339/2001/EK tanácsi rendelet és az azt módosító 45/2009/EK tanácsi rendelet
végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
18. §		
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 első, második és harmadik
francia bekezdése szerinti előzetes bejelentése megtörtént.
19. §		
Hatályát veszti az érmék feldolgozásáról, forgalmazásáról, valamint hamisítás elleni védelmével kapcsolatos technikai
feladatokról szóló 12/2011. (IX. 6.) MNB rendelet.
		

Nagy Márton s. k.,

		

a Magyar Nemzeti Bank alelnöke
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1. melléklet a 20/2019. (V. 13.) MNB rendelethez
A forintérmék forgalomképességi vizsgálatának részletes szempontjai
1. Érme-visszaforgatásra alkalmas az a forintérme, amely
a)
mechanikai hibáktól mentes,
b)
külső felületének állapota lehetővé teszi a névérték és az érmekép felismerését.
2. Érme-visszaforgatásra nem alkalmas az a forintérme, amely
a)
nehezen felismerhető,
b)
sérült.
3. Nehezen felismerhetőnek minősül az a forintérme, amely megkopott, jelentősen elszíneződött, illetve a külső
felületének állapota nem teszi lehetővé a névérték vagy az érmekép felismerését (pl. korrodált forintérme).
4. Sérültnek minősül az a forintérme, amely eredeti alakját elveszítette.
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2. melléklet a 20/2019. (V. 13.) MNB rendelethez
A hamisgyanús érmére vonatkozó jegyzőkönyv tartalmi elemei
1. A jegyzőkönyvnek – a 2. pontban foglalt eltérésekkel – a következő adatokat kell tartalmaznia:
a)
az érme adatai (valutanem, címlet, kibocsátás éve, darabszám),
b)
az érme befizetőjének (birtokosának) adatai (természetes személynél: családi és utónév, lakcím, azonosító
okmány megnevezése és száma, jogi személynél és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnél: a jogi
személy vagy a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet megnevezése, székhelye, a képviseletében
eljáró természetes személy jelen pont szerinti azonosító adatai),
c)
az érme fellelésének helye és időpontja,
d)
a fellelés körülményeinek rövid ismertetése,
e)
a befizető (birtokos) nyilatkozata az érme eredetéről,
f)
a befizető (birtokos) aláírása,
g)
a jegyzőkönyvet felvevő pénzfeldolgozó vagy pénzforgalmazó székhelye,
h)
a jegyzőkönyv felvételének helye, időpontja, kiállítóinak aláírása, valamint
i)
a jegyzőkönyv sorszáma.
2. A jegyzőkönyv tartalmára vonatkozó különös rendelkezések
2.1. A pénzfeldolgozó a jegyzőkönyvet azzal az eltéréssel készíti el, hogy az 1. pont e) és f ) alpontjában
meghatározott adatokat nem tünteti fel, az 1. pont b) alpontjában meghatározott adatoknál a megbízójának,
valamint a megbízó érintett telephelyének adatait, valamint – amennyiben a pénzfeldolgozó a hamisgyanús
érmét olyan befizetési egységben lelte fel, amelyre vonatkozóan a tényleges befizető adatai a rendelkezésére
állnak – a befizető adatait tünteti fel.
2.2. Amennyiben az érme befizetője (birtokosa) az 1. pont szerinti adatok valamelyikét felhívás ellenére sem közli,
ezt a körülményt a jegyzőkönyvben rögzíteni kell.
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A Kormány 1286/2019. (V. 15.) Korm. határozata
a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és
az OECD Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat módosításáról
1. A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezetben (OECD) való magyar részvétel összehangolásáról és az OECD
Nemzeti Tanács létrehozásáról szóló 1182/2011. (VI. 6.) Korm. határozat (a továbbiakban: Korm. határozat) 2. pontja
helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. Az OECD Nemzeti Tanács tagjait a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról, valamint egyes kapcsolódó
törvények módosításáról szóló 2018. évi V. törvény 1. §-ában megjelölt minisztériumok vezetői, valamint a nemzeti
vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter, továbbá az OECD együttműködésben érdekelt kormányzati
főhivatalok, központi hivatalok, valamint – a Kormány felkérése alapján – önálló szabályozó szervek, autonóm
államigazgatási szervek és egyéb intézmények vezetői jelölik ki. Az OECD Nemzeti Tanács tagjaként miniszter által
történő kijelölés esetén államtitkár vagy helyettes államtitkár, a minisztériumtól eltérő szerv vagy szervezet vezetője
által történő kijelölés esetén pedig vezetői munkakört vagy álláshelyet betöltő személy jelölhető ki.
2.1. Az OECD együttműködésben a következő kormányzati főhivatalok és központi hivatalok érdekeltek:
2.1.1. Központi Statisztikai Hivatal
2.1.2. Országos Atomenergia Hivatal
2.1.3. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala
2.1.4. Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2.1.5. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
2.1.6. Magyar Államkincstár.
2.2. A Kormány felkéri a
2.2.1. Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság
2.2.2. Gazdasági Versenyhivatal
2.2.3. Magyar Nemzeti Bank
2.2.4. Magyar Export-Import Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság
vezetőjét, hogy jelöljön tagot az OECD Nemzeti Tanácsba.”
2. A Korm. határozat 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„7. Az OECD Nemzeti Tanács működésének szabályait annak ügyrendjében az OECD Nemzeti Tanács elnöke határozza
meg a tagok véleményének kikérését követően.”
3. A Korm. határozat 8. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„8. Az OECD Nemzeti Tanács működtetésével kapcsolatos operatív feladatokat a nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
felelős miniszter által vezetett minisztériumban működő szakmai titkárság látja el.”
4. A Korm. határozat
a)
3. és 4. pontjában a „nemzetgazdasági miniszter” szövegrész helyébe a „nemzetközi pénzügyi kapcsolatokért
felelős miniszter” szöveg,
b)
5. pontjában a „Magyar Köztársaság OECD melletti Állandó Képviseletét” szövegrész helyébe a „Magyarország
OECD és UNESCO melletti Állandó Képviseletét” szöveg
lép.
5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.
		
		

Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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HIRDETMÉNYEK
Felhívjuk t. hirdetőink figyelmét arra, hogy az érvénytelenített bélyegzőkkel és iratokkal kapcsolatos hirdetési megbízásukat a
következő két cím bármelyikére küldhetik postán vagy faxon:
Pénzügyminisztérium, Pénzügyi Közlöny Szerkesztősége
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.
Tájékoztatjuk t. megrendelőinket, hogy a hirdetésnek nem minősülő közlemények, hirdetmények közzétételi díja megkezdett kéziratoldalanként 19 239 Ft; a bélyegzők, okiratok stb. érvénytelenítése egységesen 22 737 Ft, melyet a kiadó a megjelenést követően kiszámláz.

(A Szerkesztőség)

Érvénytelenített iratok
(alfabetikus sorrendben)
Gazdicskó János (3997 Füzérkomlós, Dr. Molnár u. 38.) bejelentése:
TZBSA 0619551-0619600
sorszámú számlatömb használata 2019. május 2-től érvénytelen.
*
A Groupama Biztosító Zrt. (1146 Budapest, Erzsébet királyné útja 1/C) bejelentése:
1256201-1256230
sorszámú nyugtatömb használata 2019. április 11-től érvénytelen.
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A Pénzügyminisztérium közleménye
a Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsának Megállapodásáról
A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (a továbbiakban: KOMT) 2019. március 25. napján tartott plenáris
ülésén a kormányzati, a szakszervezeti és az önkormányzati oldal képviselői konzultációt folytattak a közalkalmazotti
törvény hatálya alá tartozó intézményi körben 2019-ben esedékes szakszervezeti reprezentativitás megállapításának
feltételeiről.
A konzultáció során az oldalak konszenzusos megállapodásukban javasolták, hogy a közalkalmazottakat képviselő
szakszervezetek 2014-ben megállapított reprezentativitása maradjon hatályban 2020. december 31-ig, vagyis az idei
évben esedékes reprezentativitás megállapításra ne kerüljön sor.
A KOMT egyúttal felkérte a Kormányt, hogy a megállapodásban foglaltak érvényesítése érdekében tegye meg a
szükséges jogszabálymódosítási intézkedéseket.
A KOMT megállapodása a következő.
„Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa
Megállapodása
A Közalkalmazottak Országos Munkaügyi Tanácsa (továbbiakban: KOMT) 2019. március 25. napján megállapodott
abban, hogy a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 6/A. § (5) bekezdése, valamint
a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény hatálya alá tartozó munkáltatóknál működő
szakszervezetek reprezentativitásának megállapításáról szóló 24/2011. (III. 9.) Korm. rendelet alapján a 2014. március
31. napjával megállapított reprezentativitási eredményeket 2020. december 31. napjáig javasolja hatályában
fenntartani.
A KOMT egyúttal kéri a Kormányt, hogy a megállapodásban foglaltak érvényesítése érdekében 2019. október
31. napjáig tegye meg a szükséges jogszabálymódosítási intézkedéseket.
A KOMT szakszervezeti oldala vállalja, hogy a közalkalmazotti szakszervezeti reprezentativitás megállapítás kapcsán
2019. május 15. napjáig tervezetet készít, melyben a reprezentativitás megállapítás szabályainak átalakítására tesz
javaslatot.
Budapest, 2019. március 25.
		

Marczinkó Zoltán István

		

kormányzati oldal képviseletében

		

Fehér József

		

szakszervezeti oldal képviseletében
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