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Kormányrendeletek

A Kormány 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelete
az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé
nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

Az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósításával
összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011. (VI. 29.)
Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következõ (8) bekezdéssel egészül ki:
„(8) Az (1) és (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben hozott döntés fellebbezésre tekintet nélkül
végrehajtható.”

2. §

Az R. a következõ 4. §-sal egészül ki:
„4. § E rendeletnek az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósításával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról szóló 97/2011.
(VI. 29.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2012. (X. 26.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított
1. § (8) bekezdését a Módr. hatálybalépése elõtt indult ügyekben is alkalmazni kell.”

3. §

Az R. 1. mellékletében foglalt táblázat C:5 mezõjében az „Útügyi hatósági engedélyek gyorsforgalmi utak és 30 méter
szabad nyílást meghaladó közúti hidak esetében” szövegrész helyébe az „Útügyi hatósági engedélyek” szöveg lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba, és a hatálybalépését követõ napon hatályát veszti.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelete
egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokkal
összefüggõ módosításáról
A Kormány az elektronikus hírközlésrõl szóló 2003. évi C. törvény 182. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás
alapján,
a 2–3. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:

1. A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása
1. §

(1) A kormányzati célú hálózatokról szóló 346/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 6. § (1) bekezdése
helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A kormányzati célú hírközlési szolgáltató kizárólagos jog alapján látja el az alábbi feladatokat:
a) a kormányzati célú hálózat tervezését, a kormányzati célú hálózat elõkészítését, létesítését, bõvítését, fejlesztését, valamint
fenntartására, mûködtetésére és üzemeltetésére irányuló szolgáltatások ellátását (a továbbiakban együtt: mûködtetés);
b) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás igénybevételéhez szükséges szerzõdések megkötését;
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c) a szükséges hatósági engedélyek megszerzését, a szükséges bejelentések megtételét;
d) a kormányzati célú hálózattal és a kormányzati célú hírközlési szolgáltatás nyújtásával kapcsolatos
adatszolgáltatások teljesítését;
e) a kormányzati célú hálózat mûködtetésének, összekapcsolásának, megszüntetésének elõkészítése során az
elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult szervvel és szükség esetén a Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatósággal (a továbbiakban: hírközlési hatóság) történõ egyeztetést;
f) a hálózatra vonatkozóan biztosítja a titkos információgyûjtés és a titkos adatszerzés alkalmazásának a külön
jogszabály szerinti, valamint a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat által meghatározott feltételeit;
g) a kezelésében lévõ, a kormányzati célú hálózatot alkotó eszközök kincstári vagyonként történõ kezelésével
kapcsolatos feladatok ellátását;
h) a miniszter hatáskörén kívüli körben a kormányzati célú hálózatot érintõ veszélyhelyzeti és minõsített idõszaki
felkészítését;
i) a kormányzati célú hírközlési szolgáltatásra vonatkozó igények kielégítésének összehangolását;
j) a nemzetközi kormányzati összeköttetések mûködésének koordinációját és üzemeltetését;
k) a minõsített adat elektronikus biztonságának, valamint a rejtjeltevékenység engedélyezésének és hatósági
felügyeletének részletes szabályairól szóló kormányrendelet alapján a Nemzeti Biztonsági Felügyelet által
meghatározott követelmények teljesítését, amennyiben a kormányzati célú hálózaton minõsített adatot
továbbítanak.”
(2) Az R1. 6. §-a a következõ (3) és (4) bekezdésekkel egészül ki:
„(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglaltakat megfelelõen alkalmazni kell abban az esetben is, ha a kormányzati célú
hírközlési szolgáltatásnak helyt adó infrastruktúra létesítõje, tulajdonosa nem állami vagy nem állami tulajdonú
szervezet.
(4) Az e §-ban foglaltak nem érintik az elkülönült hírközlési tevékenység végzésére jogosult e rendeletben foglalt
jogosultságait.”
2. §

Az R1. 11. §-a a következõ 4. ponttal egészül ki:
(Ezen alcím vonatkozásában:)
„4. EDR mûködtetéséért felelõs szervezet: a Kormány által jogszabályban kijelölt jogi személy vagy szervezet, mely
– az EDR-közremûködõ közremûködésével – kizárólagos jog alapján látja el az egységes digitális rádiótávközlõ
rendszer vonatkozásában a 6. §-ban foglalt feladatokat.”

3. §

Az R1. 33. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az 1. mellékletben meghatározott hálózatokat mûködtetõ központi költségvetési szervek kötelesek a kormányzati
célú hírközlési szolgáltatónak, illetve a számára hálózatot biztosító – többségi állami tulajdonban álló, vagy többségi
állami tulajdonban álló gazdálkodó szervezet 100%-os tulajdonában álló – nyilvános hírközlési szolgáltatónak
a felsorolt hálózatok részét képezõ összes, a mûködtetõ saját kezelésében vagy tulajdonában álló vagyoni elemet
és más erõforrást átadni, valamint kötelesek a kormányzati célú hírközlési szolgáltatóval a felsorolt hálózatok
mûködtetéséhez szükséges, elektronikus hírközlési tevékenységet biztosító szerzõdéses jogviszony átruházása
tárgyában megállapodni, és ennek érdekében a mûködtetõ központi költségvetési szervvel szerzõdést kötõ harmadik
félnél a szükséges módosításokat kezdeményezni.”

4. §

Az R1.
a) 11/A. § (3) bekezdésében a „(2) bekezdésben” szövegrész helyébe a „11. § 4. pontjában” szöveg,
b) 17. § (1) és (2) bekezdésében, valamint a 18. § d) pontjában a „3. melléklet 27. és 29.” szövegrész helyébe
a „3. melléklet 28. és 30.” szöveg
lép.

5. §

Az R1. 11/A. § (2) bekezdése hatályát veszti.
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2. A Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet módosítása
6. §

A Közbeszerzési és Ellátási Fõigazgatóságról szóló 53/2011. (III. 31.) Korm. rendelet
a) 4. § (9) bekezdésében a „Kopint-Datorg Zrt.” szövegrész helyébe a „Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt.”
szöveg,
b) a 4. § (10) bekezdésében a „Kopint Datorg Zrt.” szövegrész helyébe a „Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató
Zrt.” szöveg
lép.

3. A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló
309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása
7. §

A központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokról szóló 309/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R2.) 1. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„1. § Ez a rendelet a közigazgatási informatika infrastrukturális megvalósíthatóságának biztosításáért felelõs miniszter
(a továbbiakban: miniszter) által a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zártkörûen Mûködõ Részvénytársaság
(a továbbiakban: központi szolgáltató) útján nyújtott központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatások körét, az ezen szolgáltatások igénybe vételére kötelezett szervek körét, továbbá azoknak az
informatikai rendszereknek a körét határozza meg, amelyek üzemeltetésérõl vagy fejlesztésérõl a központi szolgáltató
gondoskodik.”

8. §

Az R2. a következõ 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A miniszter az informatikai rendszer mûködtetéséért felelõs szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy
tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével rendeletben határozza meg azoknak az e rendelet szerinti
igénybevételre kötelezett szervezetek és igénybevételre nem kötelezett szervezetek mûködtetési felelõsségébe
tartozó informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetésérõl vagy fejlesztésérõl a központi szolgáltató
gondoskodik, vagy amelyeknek fejlesztésében közremûködik.”

9. §

Az R2. 3. és 4. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„3. § A 2. mellékletben meghatározott költségvetési szervek, és a miniszternek a 12/A. § b) pontja alapján kiadott
rendeletében meghatározott szervezetek számára a központi költségvetési forrásból finanszírozott, az ezen szervek és
szervezetek mûködéséhez szükséges központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatásokat kizárólag
a központi szolgáltató nyújthatja, és e szervek és szervezetek kötelesek e szolgáltatásokat a központi szolgáltatótól
igénybe venni.
4. § A központi szolgáltató feladatát a 2. melléklet 1., valamint 2.1. pontjában meghatározott költségvetési szervek
esetében a miniszterrel kötött közszolgáltatási szerzõdés alapján látja el, amelyben a felek rögzítik az elvárt
szolgáltatások körét és a szolgáltatások elvárt szintjét, valamint az általános informatikai biztonsági követelményeket
(a továbbiakban: központi szolgáltatási megállapodás). A központi szolgáltatási megállapodásban foglalt
szolgáltatások ellátásának fedezetét a miniszter biztosítja.”

10. §

Az R2. 6. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„6. § (1) A miniszter által a 4. § szerint biztosított finanszírozás kizárólag a központi szolgáltatási megállapodás alapján
a 4. § szerint kötelezett szervezetek részére nyújtott szolgáltatásokat fedezi.
(2) A központi szolgáltatási megállapodás által le nem fedett egyedi igények ellátására a 4. § szerint kötelezett szerv
egyedi szolgáltatási szint alapú megállapodást (a továbbiakban: egyedi szolgáltatási megállapodás) köt a központi
szolgáltatóval.
(3) A (2) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás költségvetési fedezetét a megállapodásban érintett
4. § szerint kötelezett szerv biztosítja.
(4) Az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötéséig a központi szolgáltató a központi szolgáltatási megállapodás
alapján végzi a szolgáltatást.
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(5) Ha 4. § szerint kötelezett szervnél a (2) bekezdés szerinti egyedi igény legalább 18 hónapon keresztül fennáll,
a 4. § szerint kötelezett szerv az egyedi szolgáltatási megállapodás megkötésével egyidejûleg a Munkacsoporton
keresztül kezdeményezi a (2) bekezdés szerinti igénynek a következõ költségvetési évtõl a központi szolgáltatási
megállapodásba való felvételét, és gondoskodik az ellátáshoz szükséges költségvetési fedezetnek a miniszterhez
történõ átcsoportosításának kezdeményezésérõl.”
11. §

Az R2. 7. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„7. § (1) A miniszter a szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével
rendeletben állapítja meg azon költségvetési szervek és 100%-os állami tulajdonban levõ gazdasági társaságok körét,
amelyek esetében a központi szolgáltató kötelezõ igénybevétele egyedi szolgáltatási megállapodás útján történik.
Az egyedi szolgáltatási megállapodásban foglalt szolgáltatások ellátásának fedezetét az e bekezdés alapján kötelezett
szerv biztosítja.
(2) A központi szolgáltató jogosult csökkentett szintû szolgáltatást nyújtani az (1) bekezdés szerinti egyedi
szolgáltatási megállapodással kötelezett szerv részére, ha
a) a központi szolgáltató a szerv ellátását átmeneti jelleggel az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás
megkötését megelõzõen megkezdi, és a szolgáltatásnyújtás megkezdését követõ 90 napon belül az (1) bekezdés
szerinti egyedi szolgáltatási megállapodás megkötésére a szervnek felróható okból nem kerül sor, vagy
b) az (1) bekezdés szerinti egyedi szolgáltatási megállapodásban megállapított díjak fizetésével a szerv 90 napot
meghaladó késedelembe esik.
(3) A központi szolgáltató által a (2) bekezdés szerint nyújtott csökkentett szintû szolgáltatás nem veszélyeztetheti
a kötelezett szerv jogszabályban meghatározott közfeladatainak ellátását.
(4) A (3) bekezdésben foglaltak sérelme esetén a kötelezett szerv kezdeményezésére a miniszter – szükség esetén
a minimális szolgáltatási szint meghatározásával – utasíthatja a központi szolgáltatót a (2) bekezdés szerinti
csökkentett szintû szolgáltatásnak a (3) bekezdés szerinti nyújtására.”

12. §

Az R2. a következõ 9/A. §-sal egészül ki:
„9/A. § (1) Az e rendelet szerinti központi szolgáltatási megállapodásban és egyedi szolgáltatási megállapodásokban,
valamint a 2/A. § alapján kötött üzemeltetési vagy fejlesztési szerzõdésekben meghatározott szolgáltatási díjak nem
haladhatják meg a központi szolgáltatónak a szolgáltatásnyújtással összefüggésben felmerült igazolható költségeit,
valamint egy ésszerû nyereséghányadot.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltak teljesülésérõl a miniszter gondoskodik.”

13. §

Az R2. 12. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„12. § A miniszter egyedi kérelemre felmentést ad a központi szolgáltató kötelezõ igénybe vétele alól, ha:
a) a kiemelt biztonsági védelmet igénylõ informatikai eszközök és alkalmazások beszerzése és üzemeltetése ezt
szükségessé teszi, vagy
b) a központi szolgáltató igénybevétele a jogszabályban elõírt feladatok határidõben történõ teljesítését veszélyezteti,
vagy
c) a központi szolgáltató igénybevétele a rendelkezésre álló erõforrások szûkössége miatt a kötelezett szerv
feladatainak teljesítéséhez szükséges fejlesztések határidõben történõ megvalósítását veszélyezteti, vagy
d) a kötelezett szerv jogszabályban meghatározott közfeladatának ellátásához szükséges speciális szolgáltatási
szintek biztosítása az egyedi esetben más szolgáltató által hatékonyabban megvalósítható.”

14. §

Az R2. a következõ 12/A. §-sal egészül ki:
„12/A. § Felhatalmazást kap a miniszter, hogy
a) a központi szolgáltató által a 2/A. § alapján üzemeltetett vagy fejlesztett informatikai rendszerek körét – az
informatikai rendszer mûködtetéséért felelõs szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy tulajdonosi jogokat gyakorló
miniszter egyetértésével –,
b) a központosított informatikai és elektronikus hírközlési szolgáltatások igénybe vételére a 7. § (1) bekezdése szerint
egyedi szolgáltatási megállapodás útján kötelezett szervezetek körét – a szervezet felett felügyeleti, irányítási vagy
tulajdonosi jogokat gyakorló miniszter egyetértésével –
rendeletben állapítsa meg.”
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15. §

Az R2. a következõ 14/A. §-sal egészül ki:
„14/A. § A központi szolgáltató az egyes kormányrendeletek központosított informatikai és elektronikus hírközlési
szolgáltatásokkal összefüggõ módosításáról szóló 300/2012. (X. 26.) Korm. rendelet által megállapított 4. § szerinti
központi szolgáltatási megállapodás elsõ alkalommal történõ megkötését követõen 90 napon belül köteles a központi
szolgáltatási megállapodásban szereplõ szolgáltatások nyújtását megkezdeni.”

16. §

Az R2. 1. melléklet 2.10. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Alapvetõ informatikai és elektronikus hírközlõ eszközök munkaidõben és a központi, illetve az egyedi szolgáltatási
megállapodásban rögzített felhasználói kör munkaidõn túli használatának támogatása, üzemeltetése és karbantartása)
„2.10. Dobozos és egyedi fejlesztésû alkalmazásoknak a központi vagy egyedi szolgáltatási megállapodás szerint
történõ üzemeltetése.”

17. §

Az R2. 2. melléklete 1. pontjának c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(1. A Miniszterelnökség és a következõ minisztériumok:)
„c) Emberi Erõforrások Minisztériuma,”

18. §

Hatályát veszti az R2.
a) 8. §-a,
b) 2. melléklete címében az „és 100%-os állami tulajdonú gazdasági társaságok” szövegrész,
c) 2. melléklet 2.1. pont b) pontja,
d) 2. melléklet 2.2. pontja.

4. Záró rendelkezés
19. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
(2) A 7–18. § 2012. november 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 301/2012. (X. 26.) Korm. rendelete
a Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló
55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosításáról
A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. § d) pontjában, a 11. § tekintetében a kereskedelemrõl szóló 2005. évi
CLXIV. törvény 12. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében
meghatározott feladatkörében eljárva a Kormány a következõket rendeli el:
1. §

A Széchenyi Pihenõ Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: R.) 1. § 3. pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(E rendelet alkalmazásában:)
„3. szolgáltató: az intézménnyel szerzõdéses jogviszonyban álló természetes személy, jogi személy vagy jogi
személyiséggel nem rendelkezõ gazdálkodó szervezet, amely az e rendeletben meghatározott szolgáltatásokat
ténylegesen nyújtja, ide nem értve a szolgáltatás közvetítõjét,”

2. §

Az R. 3. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) Az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontja szerinti Széchenyi Pihenõ Kártya támogatás jogcímén juttatott
támogatásokat az elektronikus utalvány nyilvántartásban elkülönítetten kell nyilvántartani, az elektronikus utalvány
nyilvántartás elkülönített részére kizárólag az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott
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támogatások érkezhetnek. Az elektronikus utalvány nyilvántartás elkülönített részén belül az SZJA törvény 71. §
(1) bekezdés c) pont ca)–cc) alpontja szerinti egyes alszámlákra utalt támogatások másik alszámlára nem utalhatók át,
azokat kizárólag a munkáltató általi utalásban megjelölt alszámlán lehet nyilvántartani, és csak az alszámlának
megfelelõ 5. § (1) bekezdés a)–c) pontja szerinti szolgáltatás tényleges nyújtására – ide nem értve a szolgáltatás
közvetítését – lehet beváltani.”
3. §

Az R. 5. § (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(1) A szolgáltató – a kártyával azonosított elektronikus utalvány elfogadás esetén – kizárólag a szolgáltató
tevékenységi körébe tartozó, a kártya elektronikus utalvány funkciója szerinti felhasználásnak jogszerûen megfelelõ,
és az alábbi felsorolásban szereplõ belföldi szolgáltatást nyújthat a munkavállaló és társkártyával rendelkezõ közeli
hozzátartozója részére:
a) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont ca) alpontja szerinti szálláshely alszámla terhére
aa) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-bõl a családi panzió szolgáltatása),
ab) belföldi utazásszervezés (TEÁOR'08 79.12.-bõl belföldi elõre összeállított utazási csomagok értékesítése),
b) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cb) alpontja szerinti vendéglátás alszámla terhére
ba) éttermi és mozgó vendéglátás (TEÁOR'08 56.10.),
bb) egyéb vendéglátás (TEÁOR'08 56.29.),
bc) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-bõl a családi panzió szolgáltatása),
c) az SZJA törvény 71. § (1) bekezdés c) pont cc) alpontja szerinti szabadidõ alszámla terhére
ca) egyéb humán-egészségügyi ellátás (TEÁOR'08 86.90-bõl a fizikoterápiás szolgáltatás, a dentálhigiéniai kezelés,
a diagnosztikai szolgáltatás, a terhesgondozás, és az egyéb máshová nem sorolt humán egészségügyi ellátás),
cb) elõadó-mûvészet (TEÁOR'08 90.01.),
cc) múzeumi tevékenység (TEÁOR'08 91.02.),
cd) növény-, állatkert és természetvédelmi terület mûködtetése (TEÁOR'08 91.04.),
ce) vidámparki, szórakoztatóparki tevékenység (TEÁOR'08 93.21.),
cf) máshová nem sorolt egyéb szórakoztatás, szabadidõs tevékenység (TEÁOR'08 93.29-bõl a szabadidõpark- és
strandszolgáltatás, sípálya és sporthajó kikötõ szolgáltatásai, valamint a szabadidõs létesítmény mûködtetõje által
nyújtott, a pihenést, szabadidõt szolgáló eszközök kölcsönzése),
cg) fizikai közérzetet javító szolgáltatás (TEÁOR'08 96.04.),
ch) testedzési szolgáltatás (TEÁOR'08 93.13),
ci) egyéb sporttevékenység (TEÁOR'08 93.19-bõl verseny- és lovaglóistállók tevékenysége és a sporthorgászat),
cj) belvízi személyszállítás (TEÁOR'08 50.30.),
ck) egyéb foglalás (TEÁOR'08 79.90-bõl az idegenvezetés),
cl) sportlétesítmény mûködtetése (TEÁOR'08 93.11-bõl a sportpályák bérlése, uszoda belépõ és bérlet értékesítése),
cm) sportegyesületi tevékenység (TEÁOR'08 93.12.),
cn) sport, szabadidõs képzés (TEÁOR'08 85.51.),
co) szabadidõs, sporteszköz kölcsönzése (TEÁOR'08 77.21.),
cp) szálláshely-szolgáltatás (TEÁOR'08 55.10., 55.20., 55.30., 55.90-bõl a családi panzió szolgáltatása).”

4. §

Az R. 7. §-a a következõ (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A szolgáltató által elfogadott elektronikus utalványt az intézmény annak általa történt elfogadása napjától
számított legfeljebb 5 munkanapon belül köteles beváltani.”

5. §

Az R. 9. §-a a következõ (1a) bekezdéssel egészül ki:
„(1a) A munkavállaló halála esetén az intézmény a munkavállaló elektronikus utalvány nyilvántartása alapján
rendelkezésre álló utalványok használatát a hagyatéki eljárás végéig felfüggeszti, ideértve a munkavállaló
társkártyával rendelkezõ közeli hozzátartozója általi használatot is. Ez esetben az (1) bekezdésében meghatározott
lejárati idõt nem kell figyelembe venni. Az intézmény köteles a hagyatékátadó végzésben foglaltak szerinti
megosztásban a hagyatékot az örökösök részére készpénzben kifizetni, a hagyatékátadó végzés intézmény részére
való benyújtástól számítva legkésõbb 15 munkanapon belül.”
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6. §

Az R. 10. § (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(3) A (2) bekezdés szerinti összes költségnek az intézmény által a szolgáltató felé felszámított része tranzakciónként
legalább 12 forint, de nem lehet több, mint a kártya elfogadásáról szóló szerzõdés alapján bonyolított utalvány
beváltási forgalom 1,5%-a, amelyet az intézmény a kártyával közvetlenül összefüggõ mûködési és marketing
költségeire fordít. Az intézmény köteles e költségeit számviteli rendszerében elkülönítetten nyilvántartani.”

7. §

Az R. 13.§-a a következõ d) ponttal egészül ki:
(A kártya kibocsátására olyan, az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban:
Öpt.) 2. § (2) bekezdés d) pontja szerinti szolgáltató – kivéve a természetes személyt és a szolgáltatóval szerzõdött
szolgáltatót – jogosult, amelyet határozatlan idõre vagy a kártyakibocsátás megkezdésétõl számított még legalább 5 év
határozott idõtartamra alapítottak, és amely a vele a gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény szerinti
ugyanazon elismert vagy tényleges vállalatcsoportként mûködõ gazdasági társasággal, illetve a vele legalább 5 éve
szerzõdéses jogviszonyban – kivéve a letétkezelõi tevékenység folytatását és a befektetési üzletmenet kihelyezését – álló
Öpt. 2. § (2) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes kölcsönös biztosító pénztárral együttesen megfelel az alábbi feltételek
mindegyikének:)
„d) vállalja a 14. § (1) bekezdése szerinti nyilvántartás-vezetési, továbbá a 14. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási
kötelezettségnek a többi kibocsátó intézménnyel közös teljesítését.”

8. §

Az R. 14. §-a helyébe a következõ rendelkezése lép:
„14. § (1) Az intézménynek és a szolgáltatónak olyan nyilvántartást kell vezetnie, amelybõl a kötelezettségek és a
rendeltetésszerû joggyakorlás megállapítható.
(2) Az intézmények minden hónap 10. napjáig közösen (mindegyik intézmény adatait összesítve), elektronikus
formában megküldik az elõzõ hónap utolsó napján fennálló állapot szerint az alábbi adatokat a turizmusért felelõs
miniszter által vezetett minisztériumnak:
a) a kártya elfogadására irányuló megkötött szerzõdések darabszáma,
b) a munkáltatókkal megkötött szerzõdések darabszáma,
c) kártyát igényelt munkavállalók darabszáma összesen, és az egyes alszámlákra juttatást igényelt munkavállalók
darabszáma,
d) igényelt társkártyák darabszáma,
e) elkészített és a munkavállalók részére kiadott kártyák darabszáma,
f) a munkavállalók elektronikus utalvány nyilvántartásán szereplõ elektronikus utalványok értéke összesen, és
alszámlánkénti bontásban (ezer forintban),
g) beváltott elektronikus utalványok értéke összesen, és alszámlánkénti bontásban (ezer forintban).”

9. §

Az R. 14. § (2) bekezdése a következõ h), i), j) ponttal egészül ki:
(Az intézmények minden hónap 10. napjáig közösen (mindegyik intézmény adatait összesítve), elektronikus formában
megküldik az elõzõ hónap utolsó napján fennálló állapot szerint az alábbi adatokat a turizmusért felelõs miniszter által
vezetett minisztériumnak:)
„h) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti megyénként,
statisztikai régiónként, turisztikai régiónként összesítve (ezer forintban),
i) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR'08 száma) szerint
összesítve (ezer forintban),
j) beváltott utalványok értéke alszámlánkénti bontásban, a szolgáltatás nyújtásának helye szerinti településenként és
az elfogadóhely tevékenysége (TEÁOR'08 száma) szerint összesítve (ezer forintban).”

10. §

Az R. 16. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„16. § Az e rendeletben foglalt elõírások megtartásának hatósági ellenõrzése a kereskedelmi hatóság (a továbbiakban:
Hatóság) hatáskörébe tartozik.”
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11. §

Az R. 19. §-a helyébe a következõ rendelkezés lép:
„19. § (1) Ha a Hatóság eljárása során megállapítja az e rendeletben meghatározott rendelkezések megsértését, az eset
összes körülményének – így különösen a jogsértés súlyának, a jogsértõ állapot idõtartamának, a jogsértõ magatartás
ismételt tanúsításának és a jogsértéssel elért elõnynek – figyelembevételével és az arányosság követelményének szem
elõtt tartásával az alábbi jogkövetkezményeket alkalmazhatja:
a) elrendeli a jogsértõ állapot megszüntetését,
b) megtiltja a jogsértõ magatartás további folytatását,
c) határidõ tûzésével a feltárt hibák, hiányosságok megszüntetésére kötelezheti az ellenõrzöttet azzal, hogy az a hibák,
hiányosságok megszüntetése érdekében tett intézkedésérõl köteles értesíteni a Hatóságot,
d) a jogszerû állapot helyreállításáig feltételhez kötheti vagy megtilthatja a kártya kibocsátását,
e) elrendelheti a jogsértõ módon kibocsátott kártyák forgalomból való kivonását vagy visszahívását,
f) elrendelheti a jogsértõ módon kibocsátott kártyák megsemmisítését a környezetvédelmi szempontok
figyelembevételével,
g) a jogszerû állapot helyreállításáig terjedõ idõtartamra elrendelheti a jogsértéssel érintett szervezet ügyfelek
számára nyitva álló helyiségének, üzletének ideiglenes bezárását, ha az a kártyával rendelkezõk széles körét érintõ
kárral fenyegetõ veszély elhárítása érdekében szükséges.
(2) A kereskedelemrõl szóló 2005. évi CLXIV. törvény 9. § (4) bekezdés f) pontja szerinti bírság mértéke a jelen
rendeletben foglaltak szolgáltatók általi megsértése esetén 50 000 forinttól 500 000 forintig terjedhet. A (3) bekezdés
szerinti ismételt jogsértés esetén a bírság mértékének felsõ határa 1 000 000 forint.
(3) Amennyiben a Hatóság három éven belül egy szolgáltatónál ismételten megállapítja az e rendeletben
meghatározott valamely rendelkezés megsértését, úgy a Hatóság jogerõs határozata alapján az intézmény köteles a
szolgáltatóval kötött szerzõdését 15 napon belül felmondani, vagy közös megegyezéssel megszüntetni. Ezen
szolgáltatóval a kártya elfogadására irányuló új szerzõdést a szerzõdés felbontásától számított egy évig semelyik
intézmény nem köthet.”

12. §

Az R. a következõ 23. §-sal egészül ki:
„23. § Az az intézmény, amely a kártyakibocsátási tevékenységet 2013. április 1-je elõtt megkezdte, a 14. §
(2) bekezdése szerinti adatszolgáltatást elsõ ízben 2013. április 10-éig teljesíti.”

13. §

Hatályát veszti az R. 10. § (4) bekezdése.

14. §

(1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését követõ 30. napon lép hatályba.
(2) A 7. és 8. § 2013. április 1-jén lép hatályba.
(3) A 9. § 2013. július 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelete
a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnoki Ipari Parkban megvalósuló citromsavat elõállító üzemének
beruházásával összefüggõ közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánításáról
A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerûsítésérõl
szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános
szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

(1) A Kormány kiemelt jelentõségû üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt közigazgatási hatósági ügyeket, amelyek
a BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén fekvõ, az ingatlan-nyilvántartás szerint 0937/114, 0937/132,
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0937/137, 0937/138, 0937/139 helyrajzi számú földrészleteken, illetve az ezekbõl a földrészletekbõl telekalakítási
eljárások jogerõs befejezését követõen kialakított földrészleteken megvalósuló citromsavat elõállító üzemének
beruházásával függenek össze.
(2) A Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben eljáró hatóságként az 1. mellékletben
meghatározott hatóságokat jelöli ki.
(3) Azokban az esetekben, amikor az 1. mellékletben meghatározott ügyfajtára vonatkozó jogszabály az adott ügyben
szakhatóság közremûködését rendeli el, a Kormány az (1) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági ügyekben
szakhatóságként a 2. mellékletben meghatározott hatóságokat jelöli ki.
2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ napon lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

1. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez
A BBCA Szolnok Biokémia Zrt. Szolnok város külterületén megvalósuló citromsavat elõállító üzem
beruházásával kapcsolatos kiemelt jelentõségû ügyek és az azokban eljáró hatóságok
A

1.
2.

3.

4.

5.

6.

Beruházás
megnevezése

Kiemelt
beruházásként
citromsav
elõállító üzem és
annak
építményei

B

C

D

E

Beruházás azonosítója

A beruházás
megvalósításával
kapcsolatos eljárások

Elsõ fokon eljáró hatóság

Másodfokon eljáró hatóság

Az 1. § (1)
bekezdése
szerinti terület

általános építésügyi
Jász-Nagykunépítésügyért felelõs
hatósági
Szolnok Megyei
miniszter
engedélyezési eljárás
Kormányhivatal
környezetvédelmi
Közép-Tiszavidéki
Országos
hatósági
Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
engedélyezési eljárás Természetvédelmi és Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
Vízügyi
Fõfelügyelõség
természetvédelmi
Közép-Tiszavidéki
Országos
hatósági
Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
engedélyezési eljárás Természetvédelmi és Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
Vízügyi
Fõfelügyelõség
útügyi hatósági
Jász-NagykunNemzeti Közlekedési
engedélyezési eljárás
Szolnok Megyei
Hatóság Központ
Kormányhivatal
Közlekedési
Felügyelõség
vízjogi engedélyezési Közép-Tiszavidéki
Országos
eljárás
Környezetvédelmi,
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Természetvédelmi és
Vízügyi Felügyelõség
Vízügyi
Fõfelügyelõség
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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A Magyar
Hajdú-Bihar Megyei Magyar Kereskedelmi
Kereskedelmi
Kormányhivatal
Engedélyezési
Engedélyezési
Debreceni Mérésügyi
Hivatal
Hivatalról és a
és Mûszaki Biztonsági
területi mérésügyi és Hatóság (Debrecen)
mûszaki biztonsági
hatóságokról szóló
320/2010. (XII. 27.)
Korm. rendelet 12. §
(2) bekezdése és
13. § (2) bekezdése
szerinti
engedélyezési eljárás
ingatlan-nyilvánSzolnoki Körzeti
Jász-Nagykuntartási hatósági
Földhivatal
Szolnok Megyei
eljárás
Kormányhivatal
Földhivatal
telekalakítási
Szolnoki Körzeti
Jász-Nagykunhatósági eljárás
Földhivatal
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Földhivatal
földmérési hatósági
Szolnoki Körzeti
Jász-Nagykuneljárás
Földhivatal
Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Földhivatal
Nemzeti Média- és
hírközlési hatósági
Nemzeti Média- és
engedélyezési eljárás Hírközlési Hatóság
Hírközlési Hatóság
Hivatala
Elnöke
bányahatósági
Magyar Bányászati és Magyar Bányászati és
engedélyezési eljárás
Földtani Hivatal
Földtani Hivatal
Szolnoki
Bányakapitányság
talajvédelmi hatósági
Jász-NagykunNemzeti
engedélyezési eljárás
Szolnok Megyei
ÉlelmiszerláncKormányhivatal
biztonsági Hivatal
Növény- és
Talajvédelmi
Igazgatóság
kulturális
Jász-NagykunBudapest Fõváros
örökségvédelmi
Szolnok Megyei
Kormányhivatalának
hatósági
Kormányhivatal
Mûemlékvédelmi és
engedélyezési eljárás
Régészeti
Örökségvédelmi
Szakigazgatási Szerve
vasúti hatósági
Nemzeti Közlekedési Nemzeti Közlekedési
engedélyezési eljárás
Hatóság Útügyi,
Hatóság Központ
Vasúti és Hajózási
Hivatala
nincs
tûzvédelmi hatósági Belügyminisztérium
ügyekben eltérési
Országos
engedélyezési
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
eljárások
a jogszabályban,
Belügyminisztérium
nincs
nemzeti
Országos
szabványban teljes
Katasztrófavédelmi
körûen nem
Fõigazgatóság
szabályozott
beépített tûzoltó
berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
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18.

beépített tûzjelzõ,
tûzoltó berendezések
létesítési és
használatbavételi
eljárások
a jogszabályban
rögzített tûzvédelmi
hatósági
egyeztetésekkel
kapcsolatos hatósági
eljárások

19.

Jász-NagykunSzolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

Jász-NagykunSzolnok Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos
Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság

2. melléklet a 302/2012. (X. 26.) Korm. rendelethez
Az 1. melléklet szerinti kiemelt jelentõségû ügyekben közremûködõ szakhatóságok
A

1.
2.

Szakhatósági közremûködése tárgyköre

építésügy

3.

környezetvédelem,
természetvédelem és vízügy

4.

közlekedés
a) közúti

b)

vasúti

c)

légi

5.

földtan

6.

bányászat

7.

8.

rendészet
a) gyorsforgalmi utak esetén
b) az egyéb országos közutak, a
helyi közutak és a közforgalom
elõl el nem zárt magánutak
esetén
tûzvédelem

9.

honvédelem

10.

katasztrófavédelem

B

C

Elsõfokú szakhatóság

Másodfokú szakhatóság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
Közép-Tiszavidéki
Környezetvédelmi,
Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelõség

építésügyért felelõs miniszter

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Közlekedési
Felügyelõsége
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Útügyi, Vasúti és Hajózási Hivatala
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Légügyi Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal Szolnoki
Bányakapitányság

Országos Környezet-védelmi,
Természet-védelmi és Vízügyi
Fõfelügyelõség

Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
Nemzeti Közlekedési Hatóság
Központ
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal
Magyar Bányászati és Földtani
Hivatal

Országos Rendõr-fõkapitányság
Szolnoki Rendõrkapitányság

rendészetért felelõs miniszter
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Rendõr-fõkapitányság

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Katasztrófa-védelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium
Országos Katasztrófavédelmi
Fõigazgatóság
honvédelemért felelõs miniszter

Honvédelmi Minisztérium
Hatósági Hivatal vezetõje
Jász-Nagykun-Szolnok megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság

Belügyminisztérium Országos
Katasztrófa-védelmi
Fõigazgatóság
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11.

földmûvelésügy:
a) talajvédelem

b)

erdõvédelem

12.

kulturális örökségvédelem

13.

egészségügy

14.
15.

16.

17.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Növény- és
Talajvédelmi Igazgatósága
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Erdészeti
Igazgatósága
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal
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Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Nemzeti
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Budapest Fõváros
Kormányhivatalának
Mûemlékvédelmi és Régészeti
Örökségvédelmi Szakigazgatási
Szerve
Országos Tisztifõorvosi Hivatal

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Kormányhivatal Népegészségügyi
Szakigazgatási Szerv
hírközlés
Nemzeti Média- és Hírközlési
Nemzeti Média- és Hírközlési
Hatóság Hivatala
Hatóság Elnöke
mûszaki biztonság
Hajdú-Bihar Megyei
Magyar Kereskedelmi
Kormányhivatal Debreceni
Engedélyezési Hivatal
Mérésügyi és Mûszaki Biztonsági
Hatóság (Debrecen)
élelmiszer-egészségügy
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei
Nemzeti
Kormányhivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Élelmiszerlánc-biztonsági és
Állategészségügyi Igazgatósága
Területrendezési elõírásokkal való
Hajdú-Bihar Megyei
területfejlesztésért felelõs
összhang
Kormányhivatal Építésügyi
miniszter
Hivatalának Állami Fõépítésze

A Kormány 303/2012. (X. 26.) Korm. rendelete
a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló
145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosításáról
A Kormány a temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következõket rendeli el:
1. §

A temetõkrõl és a temetkezésrõl szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet
(a továbbiakban: Vhr.) 48. §-a a következõ (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Temetõ területén kívül, fekvõbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi intézmény, szanatórium, szociális ellátó
intézmény, lakó- és szállásépület, üdülõ, oktatási, nevelési és kulturális intézmény, vendéglátóhely, vendéglátóüzlet
ingatlanától számított 1000 méteres távolságon belül hamvasztóüzem nem üzemeltethetõ. Temetõ területén belül
hamvasztóüzem akkor üzemeltethetõ, ha a temetõ bármely kerítésétõl számítva minden irányba legalább
200 méteres védõtávolság biztosítható.”

2. §

A Vhr. a következõ 61. §-sal és 62. §-sal egészül ki:
„61. § (1) A 48. § (4) bekezdését a 2012. november 1-jét követõen a mûködési engedély kiadása iránt indított
eljárásokban kell alkalmazni.
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(2) Ha 2012. november 1-jét követõen olyan hamvasztóüzem mûködési engedélyének a kiadását kérelmezik, amely
2012. november 1-jén hatályos építési engedéllyel vagy elvi építési engedéllyel rendelkezik, a hamvasztóüzem
mûködési engedélyének kiadása iránti eljárásban a 48. § (4) bekezdés rendelkezéseit nem kell alkalmazni.
62. § Ez a rendelet a belsõ piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és
tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”
3. §

Ez a rendelet 2012. november 1-jén lép hatályba.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök
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A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei,
valamint az önálló szabályozó szerv vezetõjének
rendeletei

A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelete
a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló
11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelet módosításáról
A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 117. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás
alapján, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletérõl szóló 2010. évi CLVIII. törvény 21. § n) pontjában meghatározott
feladatkörömben eljárva, a következõket rendelem el:
1.§

(1) A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségérõl szóló 11/2011. (VI. 27.)
PSZÁF rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 4. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következõ rendelkezés lép:
(Az adatszolgáltató)
„c) az adatszolgáltató törzsadatairól szóló, tárgyév június 30-i állapotot tükrözõ törzsadat jelentést a második
negyedévre vonatkozó negyedéves jelentéssel egyidejûleg a tárgynegyedévet követõ hónap 20. munkanapjáig,
az idõközi változások miatti törzsadat jelentést eltérõ jogszabályi rendelkezés hiányában, a változást követõ
15 munkanapon belül”
(köteles a Felügyelet részére megküldeni)
(2) A Rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:
„(2) Az adatszolgáltató a felügyeleti alapdíj számításáról szóló éves bevallást a tárgyév január 31. napjáig, a felügyeleti
változó díj számításáról szóló negyedéves jelentést a negyedéves adatszolgáltatási jelentéssel egyidejûleg, annak
részeként, a tárgyévre számított felügyeleti változó díj auditálás utáni esetleges különbözetét a tárgyévet követõ év
második negyedévére vonatkozó bevallásban – külön korrekciós tételként – köteles megküldeni a Felügyelet részére.”

2. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet 2013. január 1. napján lép hatályba.
Dr. Szász Károly s. k.,
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke
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1. melléklet a 17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelethez
„1. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez
ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT
Táblakód

Megnevezés

Adatszolgáltató

Beküldési határidő
Gyakoriság (munkanapok száma a vonatkozási
időhöz viszonyítva, illetve dátum)

Negyedéves jelentés
76N1
76N1A
76N1B
76N2A
76N2B
76N3A
76N3B
76N4
76N5
76N6A
76N6B
76N7
76N8A
76N8B
76N8C
76N8D
76N9A
76N9B
76N10
76N11
76N12
76N13
76N14
76N15
76N16
76N20
76NPA
76NPM
Éves jelentés
77ME
77MF

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki
eredménye
Szolgáltatási tartalék állomány változása
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési
portfóliói
Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója
Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről
Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről
Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak
zárónapján
(állomány piaci értéken)
Befizetések devizánkénti kimutatása
A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása
Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása
Működési eredmény alakulása
Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján
Minimális szavatoló tőke szükséglet
Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletről
Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása a tárgyidőszak végén

FNYSZI

NÉ

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI

NÉ
NÉ
NÉ

20
20
20

20

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI

NÉ
NÉ
NÉ
NÉ
NÉ
NÉ
NÉ

20
20
20
20
20
20
20

FNYSZI

NÉ

20

Tulajdonosok részesedéseinek kimutatása a tárgyidőszakban végén
Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak
végén
Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni
eszközök
Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei
Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai
tartalékok
Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai
tartalékok befektetési portfoliója a tárgyidőszak záró napján

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén
Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása
A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

NÉ

20

Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

FNYSZI
FNYSZI

NÉ
NÉ

20
20

Mérleg - Eszközök
Mérleg - Források

FNYSZI
FNYSZI

É
É

május 31.
május 31.

77EE1A

Intézményi eredménykimutatás – befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció

FNYSZI

É

május 31.

77EE1B

Eredménylevezetés – befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

FNYSZI

É

május 31.

FNYSZI

É

május 31.

FNYSZI

É

május 31.

FNYSZI

NÉ

20

FNYSZI

É

tárgyév január 31.

FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI

É
É
É
É
É
É
É

20
20
20
20
20
20
20

FNYSZI

V
V

Intézményi
eredménykimutatás
–
szolgáltatással
nyugdíjkonstrukció
77EE3
Intézményi eredménykimutatás – működési tevékenység
Felügyeleti díjra vonatkozó táblák
76FNYIVDN
Felügyeleti díj változó része (negyedéves)
77EE2

77FNYIAD

megghatározott

Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása

Törzsadat jelentés (éves)
KTAFNY1
Intézményi alapadatok
KTAFNY2
Vezető állású személyek/egyéb vezetők
KTAFNY3
Tulajdonos adatai
KTAFNY4
Könyvvizsgálói adatok
KTAFNY5
Megbízás/Kiszervezés adatai
KTAFNY6
Telephely adatok
KTAFNY7
Minősített befolyásra vonatkozó adatok
KTAFNY8
Jogutódlás adatok
Törzsadat jelentés (eseti)
KTAFNY1

Intézményi alapadatok

KTAFNY2

Vezető állású személyek/egyéb vezetők

FNYSZI

KTAFNY3

Tulajdonos adatai

FNYSZI

V

KTAFNY4

Könyvvizsgálói adatok

FNYSZI

V

KTAFNY5

Megbízás/Kiszervezés adatai

FNYSZI

V

KTAFNY6

Telephely adatok

FNYSZI

V

KTAFNY7

Minősített befolyásra vonatkozó adatok

FNYSZI

V

KTAFNY8

Jogutódlás adatok

FNYSZI

V

eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában, 15
eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában, 15
eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában, 15
eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában, 15
eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában, 15
eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában, 15
eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában, 15
eltérő jogszabályi rendelkezés
hiányában, 16

Az éves jelentéssel egyidejűleg elektronikusan megküldendő szöveges állományok
Rövid név
merleg
erkim
cashflow
kiegmell
konyvzar
kozgyhat
erfeloszt
uzljel

Adatszolgáltató
Gyakoriság

Megnevezés

Adatszolgáltató

Éves beszámoló – mérleg
Éves beszámoló – eredménykimutatás
Éves beszámoló – cash-flow
Éves beszámoló – kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés
Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv
Adózott eredmény felhasználásásra vonatkozó határozat
Üzleti jelentés

FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI
FNYSZI

Az összefoglaló táblában előforduló rövidítések
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények
Negyedéves
Éves
Változás esetén

FNYSZI
NÉ
É
V

Beküldési határidő
Gyakoriság (munkanapok száma a vonatkozási
időhöz viszonyítva, illetve dátum)
É
május 31.
É
május 31.
É
május 31.
É
május 31.
É
május 31.
É
május 31.
É
május 31.
É
május 31.

24450

76N1
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám PSZÁF kód
001
002
003
004

76N11
76N111
76N112
76N12

Megnevezés

Értékek

Mód

1

2

a

z

Tárgyidőszaki nyitó állomány
Tagi számlák állományát növelő tételek a tárgyidőszakban
Tagi számlák állományát csökkentő tételek a tárgyidőszakban
Tárgyidőszaki záró állomány

Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

24451
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76N1A
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki eredménye
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020

76N1A1
76N1A101
76N1A1011
76N1A1012
76N1A102
76N1A103
76N1A1031
76N1A10311
76N1A10312
76N1A1032
76N1A104
76N1A1041
76N1A1042
76N1A1043
76N1A105
76N1A106
76N1A1061
76N1A10611
76N1A10612
76N1A10613

021

76N1A10614

022
023
024
025

76N1A10615
76N1A10616
76N1A10617
76N1A1062

026

76N1A107

027

76N1A108

028
029
030
031

76N1A109
76N1A110
76N1A2
76N1A201

032

76N1A202

033

76N1A203

Tagokkal kapcsolatos eseti elszámolásokban (tagsági jogviszony
megszűnése, szolgáltatás megállapítása esetén) felmerülő, a
csatlakozásról szóló szerződésben, illetve az alapszabályban
meghatározott költségek, ráfordítások

034

76N1A204

Biometriai kockázatot nem tartalmazó nyugdíjszolgáltatás
fedezetére a szolgáltatási tartalékba átcsoportosítás

035

76N1A205

036

76N1A206

037

76N1A207

Foglalkoztatói hozzájárulások, tagi kiegészítések visszatérítése

038
039

76N1A208
76N1A2081

Befektetési eredményt csökkentő tételek
Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű ráfordítások

Bevételek (befizetések) összesen
Foglalkoztatói hozzájárulás
Alapító foglalkoztatói hozzájárulás
Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás
Tagi kiegészítések
Meg nem fizetett hozzájárulások
Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások
Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások
Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások
Meg nem fizetett tagi kiegészítés
Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások
Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások
Utólag befolyt tagi kiegészítések
Egyéb szolgáltatási célú bevételek
Befektetési eredményt növelő tételek
Tartalék befektetése utáni hozamok bevétele
Kapott kamat
Kapott osztalék, részesedés
Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége
Befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
továbbértékesítéséből származó bevétel
Befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
Más intézményből átlépő, befizetéssel meghatározott
nyugdíjkonstrukcióban taggá váló személyek áthozott
követeléseinek összege
Kedvezményezetti jogon más intézménytől áthozott tagi számla
értéke
Adóhatóság által átutalt tagi adójóváírások
Támogatások, adományok
A tartalékot terhelő kifizetések, ráfordítások összesen
Egyösszegű szolgáltatás a tagnak
Kedvezményezettek, vagy örökösök részére egyösszegben
kifizetett összegek

Biometriai kockázatot tartalmazó szolgáltatásra nyugdíjtechnikai
tartalékok javára átcsoportosítás
Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe átlépő tagok,
illetve kedvezményezettjeik átvitt követelésének piaci értéken
meghatározott összege

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z

24452

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

040

76N1A2082

A tartalék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások

041

76N1A2083

Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált árfolyamvesztesége)

042

76N1A2084

Értékpapírok, részesedések értékesítésének árfolyamvesztesége

043

76N1A2085

044
045

76N1A2086
76N1A2087

Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség

046

76N1A2088

Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek, ráfordítások

047
048
049
050
051
052
053

76N1A209
76N1A210
76N1A2101
76N1A21011
76N1A21012
76N1A2102
76N1A3

Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Vagyonkezelői, letétkezelői díjak
Vagyonkezelői díjak
Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség
Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj
Letétkezelői díjak
Tagi számlák tárgyidőszaki eredménye

Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z

2012. évi 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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76N1B
Szolgáltatási tartalék állomány változása
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

PSZÁF kód

Megnevezés

76N1B1
76N1B11

Nyitó állomány
Állománynövekedés összesen

76N1B111
76N1B112
76N1B113

Átcsoportosítás tagi számlákról szolgáltatási tartalékba
Szolgálatatási céltartlék feloldás

76N1B1131
76N1B11311
76N1B11312
76N1B11313
76N1B11314

Befektetési eredményt növelő tételek
Szolgáltatási tartalék befektetései utáni hozamok
bevétele
Kapott kamat
Kapott osztalék, részesedés
Értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
Befektetési célú ingatlanok, beruházások
hasznosításából, eladásából származó bevétel
Befektetési célú készletek eladásából származó
bevételek
Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
Állománycsökkenés összesen
Határozott idejű járadékszolgáltatás a tagnak
Intézmény által nyújtott szolgáltatás
Kiszervezett szolgáltatónak kifizetés
Biztosítól vásárolt szolgáltatás
Maradékjog alapján való kifizetés

012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

76N1B11315
76N1B11316
76N1B11317
76N1B1132
76N1B12
76N1B121
76N1B1211
76N1B1212
76N1B1213
76N1B1214
76N1B122

022

76N1B1221

023

76N1B1222

024

76N1B12221

025

76N1B12222

026

76N1B12223

027

76N1B12224

Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása

028

76N1B12225

029

76N1B12226

030

76N1B1223

031

76N1B1224

032
033
034
035

76N1B12241
76N1B122411
76N1B122412
76N1B12242

Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Vagyonkezelői, letétkezelői díjak tartalékra felosztott
része
Vagyonkezelői díjak
Saját vagyonkezeléssel kapcsolatos költség
Vagyonkezelőnek számla alapján fizetett díj

036

76N1B13

Szolgáltatási tartalék eredménye (76N1B11-76N1B12)

037

76N1B2

Záró állomány a negyedév záró napján
(76N1B1+76N1B13)

Befektetési eredményt csökkentő tételek
Fizetett, fizetendő kamatok és kamat jellegű
ráfordítások
Szolgáltatási tartalék befektetéseivel kapcsolatos
ráfordítások
Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
Értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal
kapcsolatos ráfordítások

Letétkezelői díjak

Jelmagyarázat
Tilos

Tárgyidőszaki adatok

Mód

1

2

a

z

24454
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76N2A
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési portfóliói
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Negyedév záró napi állomány

Sorszám

001
002
003
004
005
006
007

PSZÁF kód

76N2A1
76N2A101
76N2A1011
76N2A10111
76N2A101111
76N2A101112
76N2A10111201
...
76N2A10111299

Megnevezés

Portfólió mindösszesen
Portfólió azonosítója
Portfólió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla
...
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

008

76N2A101113

009

010

76N2A101113001
...
76N2A101113999
76N2A10112

Értékpapírok összesen

011

76N2A101121

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

012
013

76N2A10112101
Magyar állampapír
76N2A10112101001
...
...
76N2A10112101999

014

76N2A10112102

015

76N2A10112102001
...
...
76N2A10112102999
76N2A10112103
Külföldi állampapír
76N2A10112103001
...
...
76N2A10112103999

016
017

...

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért
a magyar állam készfizető kezességet vállal

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért
külföldi állam készfizető kezességet vállal

018

76N2A10112104

019

76N2A10112104001
...
...
76N2A10112104999
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által
76N2A10112105
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N2A10112105001
...
...
76N2A10112105999
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
76N2A10112106
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N2A10112106001
...
...
76N2A10112106999
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
76N2A10112107
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N2A10112107001
...
...
76N2A10112107999
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
76N2A10112108
forgalomba hozott kötvény
76N2A10112108001
...
...
76N2A10112108999
Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan
76N2A10112109
forgalomba hozott kötvény
76N2A10112109001
...
...
76N2A10112109999
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba
76N2A10112110
hozott kötvény
76N2A10112110001
...
...
76N2A10112110999
76N2A101122
Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
76N2A1011221
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott részvény
76N2A1011221001
...
...
76N2A1011221999

020
021

022
023

024
025

026
027

028
029

030
031

032
033
034

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Piaci érték

Könyv szerinti Mód
érték

5

6

7

e

f

z

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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Negyedév záró napi állomány

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

035

76N2A1011222

036

76N2A1011222001
...
76N2A1011222999

...

037

76N2A1011223

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

038

76N2A1011223001
...
76N2A1011223999

...

039

76N2A1011224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v.
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya

040

76N2A1011224001
...
76N2A1011224999

...
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési
értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési
alapot

041

76N2A101123

042

76N2A1011231

043

76N2A1011231001
...
76N2A1011231999

...

044

76N2A1011232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

045

76N2A1011232001
...
76N2A1011232999

...

046

76N2A1011233

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

047

76N2A1011233001
...
76N2A1011233999

...

048

76N2A1011234

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

049

052

76N2A1011234001
...
76N2A1011234999
76N2A1011235
76N2A1011235001
...
76N2A1011235999
76N2A101124

053

76N2A1011241

054

76N2A1011241001
...
76N2A1011241999

...

055

76N2A1011242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

056

76N2A1011242001
...
76N2A1011242999
76N2A10113
76N2A10113001
...
76N2A10113999
76N2A10114
76N2A10114001
...
76N2A10114999
76N2A10115
76N2A10115001
...
76N2A10115999
76N2A10116
76N2A10116001
...
76N2A10116999
76N2A10117
76N2A10117001

050
051

057
058

059
060

061
062

063
064

065
066

...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Határidős ügyletek
...
Opciós ügyletek
...
Repóügyletek
...
SWAP ügyletek
...
Ingatlan

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Piaci érték

Könyv szerinti Mód
érték

5

6

7

e

f

z
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PSZÁF kód

...
76N2A10117999

Megnevezés

...

067

76N2A10118

Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó
követelések

068

76N2A10118001
...
76N2A10118999
76N2A10119
76N2A10119001
...
76N2A10119999

Kockázatitőkealap-jegy

071

76N2A10120

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett
értékpapír

072

76N2A10120001
...
76N2A10120999
76N2A10121
76N2A10121001
...
76N2A10121999
76N2A10122
76N2A10122001
...
76N2A10122999

069
070

073
074

075
076

….
077
078
079
080
081
082

76N2A199
76N2A1991
76N2A19911
76N2A199111
76N2A199112
76N2A19911201
...
76N2A19911299

...

...

...
Követelés értékpapír ügyletekből
...
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
...

Portfolió azonosítója
Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla
...
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

083

76N2A199113

084

085

76N2A199113001
...
76N2A199113999
76N2A19912

Értékpapírok összesen

086

76N2A199121

Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (kötvények)

087
088

76N2A19912101
Magyar állampapír
76N2A19912101001
...
...
76N2A19912101999

089

76N2A19912102

090

76N2A19912102001
...
...
76N2A19912102999
76N2A19912103
Külföldi állampapír
76N2A19912103001
...
...
76N2A19912103999

091
092

...

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért
a magyar állam készfizető kezességet vállal

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség teljesítéséért
külföldi állam készfizető kezességet vállal

093

76N2A19912104

094

76N2A19912104001
...
...
76N2A19912104999
Magyarországon bejegyzett gazdálkodó szervezet által
76N2A19912105
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N2A19912105001
...
...
76N2A19912105999
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
76N2A19912106
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N2A19912106001
...
...
76N2A19912106999
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
76N2A19912107
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N2A19912107001
...
...
76N2A19912107999
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
76N2A19912108
forgalomba hozott kötvény
76N2A19912108001

095
096

097
098

099
100

101
102

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d
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azonosító
kód
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Könyv szerinti Mód
érték
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6
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e
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103
104

105
106

107
108
109

110

111

112
113

114

115

116
117
118

119
120

121
122

123
124

125
126

127
128
129

130
131

PSZÁF kód

Megnevezés

...
...
76N2A19912108999
Magyarországi helyi önkormányzat által nyilvánosan
76N2A19912109
forgalomba hozott kötvény
76N2A19912109001
...
...
76N2A19912109999
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan forgalomba
76N2A19912110
hozott kötvény
76N2A19912110001
...
...
76N2A19912110999
76N2A199122
Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
76N2A1991221
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon nyilvános
forgalomba hozott részvény
76N2A1991221001
...
...
76N2A1991221999
Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
76N2A1991222
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére vagy
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya
76N2A1991222001
...
...
76N2A1991222999
Tőzsdére vagy más elismert értékpapírpiacra
76N2A1991223
bevezetett, külföldön kibocsátott, nyilvánosan
forgalomba hozott részvény
76N2A1991223001
...
...
76N2A1991223999
Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az általa
76N2A1991224
adott értékpapír fél éven belüli, bármely tőzsdére v.
elismert értékpapírpiacra történő bevezetésére és a
bev-nek nincs törvényi v. egyéb akadálya
76N2A1991224001
...
...
76N2A1991224999
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív befektetési
76N2A199123
értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
76N2A1991231
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési
alapot
76N2A1991231001
...
...
76N2A1991231999
Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési alap
76N2A1991232
befektetési jegye
76N2A1991232001
...
...
76N2A1991232999
Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési jegye,
76N2A1991233
ide nem értve az ingatlan befektetési alapot
76N2A1991233001
...
...
76N2A1991233999
Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
76N2A1991234
befektetési jegye
76N2A1991234001
...
...
76N2A1991234999
76N2A1991235
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
76N2A1991235001
...
...
76N2A1991235999
76N2A199124
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
76N2A1991241
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél
76N2A1991241001
...
...
76N2A1991241999
Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
76N2A1991242
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél
76N2A1991242001
...
...
76N2A1991242999

Tétel
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132
133

134
135

136
137

138
139

140
141

PSZÁF kód

76N2A19913
76N2A19913001
...
76N2A19913999
76N2A19914
76N2A19914001
...
76N2A19914999
76N2A19915
76N2A19915001
...
76N2A19915999
76N2A19916
76N2A19916001
...
76N2A19916999
76N2A19917
76N2A19917001
...
76N2A19917999

Megnevezés

Határidős ügyletek
...
Opciós ügyletek
...
Repóügyletek
...
SWAP ügyletek
...
Ingatlan
...

142

76N2A19918

Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó
követelések

143

76N2A19918001
...
76N2A19918999
76N2A19919
76N2A19919001
...
76N2A19919999

Kockázatitőkealap-jegy

146

76N2A19920

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett
értékpapír

147

76N2A19920001
...
76N2A19920999
76N2A19921
76N2A19921001
...
76N2A19921999
76N2A19922
76N2A19922001
...
76N2A19922999

144
145

148
149

150
151

...

...

...
Követelés értékpapír ügyletekből
...
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
...

Jelmagyarázat
Tilos

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

1

2

3

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)
4

a

b

c

d

ISIN/
azonosító
kód

Piaci érték

Könyv szerinti Mód
érték
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6
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e

f
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76N2B
Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Negyedév záró napi állomány

Sorszám

001
002
003
004
005

PSZÁF kód

76N2B1
76N2B11
76N2B111
76N2B112
76N2B11201
...
76N2B11299

006

76N2B113

007

008

76N2B113001
...
76N2B113999
76N2B12

009

76N2B121

010
011

76N2B12101
76N2B12101001
...
76N2B12101999

Megnevezés

Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla
...
Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg
...
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír
...
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

012

76N2B12102

013

76N2B12102001
...
76N2B12102999
76N2B12103
76N2B12103001
...
76N2B12103999

Külföldi állampapír

016

76N2B12104

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet
vállal

017

76N2B12104001
...
76N2B12104999

...

018

76N2B12105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

019

76N2B12105001
...
76N2B12105999

...

020

76N2B12106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

021

76N2B12106001
...
76N2B12106999

...

022

76N2B12107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

023

76N2B12107001
...
76N2B12107999

...

024

76N2B12108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

025

76N2B12108001
...
76N2B12108999

...

026

76N2B12109

Magyarországi helyi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

027

76N2B12109001
...
76N2B12109999

...

028

76N2B12110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

029

76N2B12110001
...
76N2B12110999
76N2B122

014
015

030

...

...

...
Részvények

ISIN/
azonosító
kód

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke
(Ft)

Tétel
neve

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1
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d

Könyv
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Negyedév záró napi állomány

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

031

76N2B1221

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

032

76N2B1221001
...
76N2B1221999

...

033

76N2B1222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

034

76N2B1222001
...
76N2B1222999

...

035

76N2B1223

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

036

76N2B1223001
...
76N2B1223999

...

037

76N2B1224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

038

76N2B1224001
...
76N2B1224999

...
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot

039

76N2B123

040

76N2B1231

041

76N2B1231001
...
76N2B1231999

...

042

76N2B1232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési
alap befektetési jegye

043

76N2B1232001
...
76N2B1232999

...

044

76N2B1233

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

045

76N2B1233001
...
76N2B1233999

...

046

76N2B1234

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

047

050

76N2B1234001
...
76N2B1234999
76N2B1235
76N2B1235001
...
76N2B1235999
76N2B124

051

76N2B1241

052

76N2B1241001
...
76N2B1241999

...

053

76N2B1242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

054

76N2B1242001
...
76N2B1242999
76N2B13
76N2B13001
...

048
049

055
056

...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Határidős ügyletek
...

ISIN/
azonosító
kód

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke
(Ft)

Tétel
neve

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1
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3
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057
058

059
060

061
062

063
064

PSZÁF kód

76N2B13999
76N2B14
76N2B14001
...
76N2B14999
76N2B15
76N2B15001
...
76N2B15999
76N2B16
76N2B16001
...
76N2B16999
76N2B17
76N2B17001
...
76N2B17999

Megnevezés

Opciós ügyletek
...
Repóügyletek
...
SWAP ügyletek
...
Ingatlan
...
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó
követelések

065

76N2B18

066

76N2B18001
...
76N2B18999
76N2B19
76N2B19001
...
76N2B19999

Kockázatitőkealap-jegy

069

76N2B20

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon
jegyzett értékpapír

070

76N2B20001
...
76N2B20999
76N2B21
76N2B21001
...
76N2B21999
76N2B22
76N2B22001
...
76N2B22999

067
068

071
072

073
074

...

...

...
Követelés értékpapír ügyletekből
...
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
...

Jelmagyarázat
Tilos

ISIN/
azonosító
kód

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke
(Ft)

Tétel
neve

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

4

a

b

c

d

Könyv
szerinti
érték

Mód

5

6

7

e

f

z
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76N3A
Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményéről
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

76N3A1

Portfolió összesen

002

76N3A11

Bankszámlák összesen

003

76N3A12

Értékpapírok befektetései alapján elért hozam

004

76N3A13

Határidős ügyletek befektetései alapján elért hozam

005

76N3A14

Opciós ügyletek befektetései alapján elért hozam

006

76N3A15

Repó ügyletek befektetései alapján elért hozam

007

76N3A16

SWAP ügyletek befektetései alapján elért hozam

008

76N3A17

009

76N3A18

010

76N3A19

Ingatlan befektetései alapján elért hozam
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések
befektetései alapján elért hozam
Kockázatitőkealap-jegy befektetései alapján elért hozam

011

76N3A20

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett értékpapír
befektetései alapján elért hozam

012

76N3A21

Követelés értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért hozam

013

76N3A22

Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért
hozam
Jelmagyarázat
Tilos

Vagyonkezelésre
nem kiadott
állomány
befektetési
eredménye

Befektetések
eredménye
összesen
(1+2)

Azonosítatlan
befizetések
Mód
portfolió
befektetési
eredménye

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

MAGYAR KÖZLÖNY

001

Vagyonkezelésre
kiadott állomány
befektetési
eredménye

•
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Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

001

76N3B1

Portfolió összesen

002

76N3B11

Bankszámlák összesen

003

76N3B12

Értékpapírok befektetései alapján elért hozam

004

76N3B13

Határidős ügyletek befektetései alapján elért hozam

005

76N3B14

Opciós ügyletek befektetései alapján elért hozam

006

76N3B15

Repó ügyletek befektetései alapján elért hozam

007

76N3B16

SWAP ügyletek befektetései alapján elért hozam

008

76N3B17

009

76N3B18

010

76N3B19

Ingatlan befektetései alapján elért hozam
Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó követelések
befektetései alapján elért hozam
Kockázatitőkealap-jegy befektetései alapján elért hozam

011

76N3B20

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon jegyzett
értékpapír befektetései alapján elért hozam

012

76N3B21

Követelés értékpapír ügyletekből befektetései alapján elért
hozam

013

76N3B22

Kötelezettségek értékpapír ügyletekből befektetései alapján
elért hozam

Befektetések
eredménye Mód
összesen

1

2

3

4

a

b

c

z
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Megnevezés

Vagyonkezelésre
nem kiadott
állomány
befektetési
eredménye

•

Sorszám

PSZÁF
kód

Vagyonkezelésre
kiadott állomány
befektetési
eredménye

MAGYAR KÖZLÖNY

76N3B
Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményéről

Jelmagyarázat
Tilos

24463

24464

76N4
Fedezeti tartalékok befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak zárónapján
piaci értéken)

(állomány
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Tagi számlák portfoliója

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005

76N401
76N4011
76N4012
76N4013
76N4014

Összesen
Bankszámla és készpénz
30 napon belül lejáró eszközök
31-90 napon belül lejáró eszközök
91-180 napon belül lejáró eszközök

006

76N4015

181-365 napon belül lejáró eszközök

007
008
009
010

76N4016
76N4017
76N4018
76N402

1-5 éven belül lejáró eszközök
5-10 éven belül lejáró eszközök
10 éven túl lejáró eszközök
Lejárat nélküli eszközök

Befektetett
pénzügyi
eszközök

Mód

Befektetett
pénzügyi
eszközök

Forgatási célú
pénzügyi
eszközök

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

MAGYAR KÖZLÖNY

Jelmagyarázat
Tilos

Forgatási célú
pénzügyi
eszközök

Szolgáltatási tartalék
portfoliója

•
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Sorszám

PSZÁF
kód

Megnevezés

001
002
003
004

76N501
76N502
76N503
76N504

HUF
EUR
GBP
További Európai Uniós valuták összesen

005

76N505

Európai Gazdasági Térség valutái összesen

006
007
008
009
010

76N506
76N507
76N508
76N509
76N510

CHF
USD
JPY
További nem EGT-s valuták összesen
Összesen

Befizetéssel
meghatározott
nyugdíjkonstrukció

Szolgáltatással
meghatározott
nyugdíjkonstrukció

Azonosítatlan
befizetések

1

2

3

4

5

a

b

c

d

z

Intézményi
Mód
összesen

2012. évi 141. szám

Nagyságrend: ezer forint

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:

MAGYAR KÖZLÖNY

76N5
Befizetések devizánkénti kimutatása

Jelmagyarázat
Tilos

24465

24466

76N6A
A felhalmozási szakaszban lévő taglétszám alakulása
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: fő
Befizetéssel meghatározott
nyugdíjkonstrukció

Szolgáltatással maghatározott
nyugdíjkonstrukció

Összesen
Mód.

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

76N6A1
76N6A21

Tárgyidőszaki nyitó taglétszám
Tárgyidőszaki új tagok száma

003

76N6A22

Más intézményből felhalmozási szakaszban belépők

004

76N6A23

Kedvezményezetti jogon létrejött tagsági jogviszony

005

76N6A24

006

76N6A25

007

76N6A26

Elhalálozottak (felhalmozási időszakban)
Más foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézményhez
átlépők
Járadékszolgáltatás miatti megszűnés

008
009

76N6A261
76N6A262

010

76N6A27

011
012

76N6A271
76N6A272

013

76N6A28

014

76N6A3

015

76N6A31

016

76N6A32

Nyugdíjazás
Rokkantság
Egyösszegű szolgáltatás
(de ez nem lehet kombinált)
Nyugdíjazás
Rokkantság
Tagsági jogviszony megszűnése feltételes jogszerzési
időtartam alatt
Tárgyidőszaki záró taglétszám
Ebből: Befizetésre nem kötelezett tagi számlával
rendelkezők
Feltételes jogszerzési időtartam alatt állók

Jelmagyarázat
Tilos

csatlakozott
foglalkoztató

alapítói
foglalkoztató

csatlakozott
foglalkoztató

alapítói
foglalkoztató

csatlakozott
foglalkoztató

1

2

a

b

3

4

5

6

7

c

d

e

f

z

MAGYAR KÖZLÖNY

001
002

alapítói
foglalkoztató

•
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001

76N6B1

002

76N6B21

003

76N6B22

004

76N6B23

005

76N6B24

006

76N6B25

007

76N6B26

008

76N6B3

Megnevezés

5-10 év
közötti
időtartamú
járadék

10-20 év
közötti
időtartamú
járadék

20 évnél
hosszabb
időtartamú
járadék

Összes
határozott
Mód.
idejű
járadékban
részesülő tag

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z
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Sorszám PSZÁF kód

1 éves
2 éves
3 éves
4 éves
5 éves
időtartamú időtartamú időtartamú időtartamú időtartamú
járadék
járadék
járadék
járadék
járadék

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: fő

MAGYAR KÖZLÖNY

76N6B
Határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása

Tárgyidőszak első napján nyitólétszám
Intézmény saját járadékszolgáltatását
igénybevevő tagok
Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban
belépők
Kedvezményezetti jogon létrejött szolgáltatási
jogviszony
Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak
Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási
szakaszban kilépők
Tagsági jogviszony megszűnése a
szolgáltatás teljesítésével
Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám

Jelmagyarázat
Tilos

24467

24468

MAGYAR KÖZLÖNY

76N7
Működési eredmény alakulása
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Tárgyidőszaki
Mód
adatok
1
2
a

001
002
003
004
005
006
007

76N71

Működési célú bevételek összesen

76N711
76N7111
76N7112
76N712
76N713
76N7131

Foglalkoztatói hozzájárulás
Alapító foglalkoztatói hozzájárulás
Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás
Tagi kiegészítések
Meg nem fizetett hozzájárulások
Meg nem fizetett foglalkoztatói hozzájárulások

008

76N71311

009

76N71312

010
011
012

76N7132
76N7133
76N71331

Meg nem fizetett alapítói foglalkoztatói hozzájárulások
Meg nem fizetett csatlakozott foglalkoztatói
hozzájárulások
Meg nem fizetett tagi kiegészítés
Utólag befolyt hozzájárulások és kiegészítések
Utólag befolyt alapítói foglalkoztatói hozzájárulások

013

76N71332

Utólag befolyt csatlakozott foglalkoztatói hozzájárulások

014
015
016
017
018
019

76N71333
76N714
76N715
76N7151
76N71511
76N7152

052
053
054
055
056

Utólag befolyt tagi kiegészítések
Működési célú támogatások
Egyéb működési célú bevételek
Számviteli törvény szerinti egyéb bevételek
Ebből céltartalék felhasználás
Különféle egyéb bevételek
Átlépéshez kapcsolódó díjak működési tartalékban való
76N716
megtérülése
76N72
Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen
76N7201
Anyagköltség
76N7202
Anyagjellegű ráfordítások
76N72021 Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak
76N7203
Személyi jellegű ráfordítások
76N72031 Alkalmazottak munkabére
76N72032 Bérjárulékok
76N72033 Tisztségviselők tiszteletdíja
76N72034 Járulékok
76N72035 Személyi jellegű egyéb kifizetés
76N7204
Értékcsökkenései leírás
76N7205
Egyéb ráfordítás
76N72051 Szt. szerinti egyéb ráfordítások
76N720511 Ebből: céltartalékképzés
76N72052 Különféle egyéb ráfordítások
76N7206
Tagszervezéssel kapcsolatos költségek
Adminisztrációs és nyilvántartási feladatokat ellátó
76N7207
szervezetnek fizetett díjak
76N7208
Marketing-, hirdetés-, propaganda- és reklámköltség
76N7209
Felügyeleti díj
Egyéb (külön soron nem nevesített) működési költségek,
76N7210
ráfordítások
Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések
76N73
értékvesztése, értékvesztés visszaírása eredménye
Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések
76N731
értékvesztése
Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések
76N732
értékvesztés visszaírása
Befektetési eredmény
76N74
(76N741-76N742)
76N741
Befektetési bevételek
76N7411
Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele
76N74111 Kapott kamat
76N74112 Kapott osztalék, részesedés
Értékpapírok, részesedések értékesítésének
76N74113
árfolyamnyeresége
Befektetési célú ingatlanok, beruházások
76N74114
hasznosításából, eladásából származó bevétel
Befektetési célú készletek eladásából származó
76N74115
bevételek
76N74116 Forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
76N74117 Értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
76N7412
Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
76N742
Befektetési ráfordítások
76N7421
Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások

057

76N7422

058

76N74221

059

76N74222

060

76N74223

061

76N74224

062

76N74225

063

76N74226

064
065
066
067
068

76N74227
76N7423
76N75
76N751
76N752

069

76N76

020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051

Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások
Fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
Értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
Befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal
kapcsolatos ráfordítások
Befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
Forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
Befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
Értékelési különbözet céltartalékának képzése
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
Rendkívüli eredmény
Rendkívüli bevételek
Rendkívüli ráfordítások
Működési tevékenység eredménye
(76N71-76N72±76N73+76N74+76N75)

Jelmagyarázat
Tilos

b

•
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PSZÁF kód

001

76N8A1

002

76N8A11

003
004
005
006
007

76N8A12
76N8A13
76N8A14
76N8A15
76N8A16

008

76N8A17

009
010

76N8A18
76N8A19

Megnevezés

Mód

1

2

a

b

2012. évi 141. szám

Összesen
Sorszám

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

MAGYAR KÖZLÖNY

76N8A
Szavatoló tőke a tárgyidőszak záró napján

A rendelkezésre álló szavatoló tőke
Befizetett jegyzett tőke a befizetett
osztalékelsőbbségi részvény nélkül
Tőketartalék
Lekötött tartalék
Az értékelési tartalék *0.2 (20%)
Eredménytartalék
Mérleg szerinti eredmény
Osztalékelsőbbségi, a nyereséges évben az
elmúlt év(ek) elmaradt hozamkifizetésére is
feljogosító, jegyzett és befizetett részvények
Immateriális javak könyv szerinti értéke (-)
Visszavásárolt saját részvények értéke (-)

Jelmagyarázat
Tilos

24469

24470

MAGYAR KÖZLÖNY

76N8B
Minimális szavatoló tőke szükséglet
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám
001

Összeg

PSZÁF
kód

Megnevezés

76N8B1
Jelmagyarázat
Tilos

Mód

1

2

a

b

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

•

24471
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76N8C
Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletről
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Összeg
Sorszám PSZÁF kód
001

Megnevezés

76N8C1

Az intézmény biztonsági tőkéje (003 sor*0,33)

002

76N8C11

Járadékszolgáltatás minimális biztonsági tőkéje
(A 2007. évi CXVII. Tv. 41 §-ban nevesített
biztonsági tőke összege 3,5 M Euronak megfelelő
a 2003. évi LX tv. 9/A. §. (2) bekezdése szint
számított forint összege)

003

76N8C2

Az intézmény minimális szavatoló tőke
szükséglete
Jelmagyarázat
Tilos

Mód

1

2

a

b

24472

MAGYAR KÖZLÖNY

76N8D
Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

001
002
003
004
005

PSZÁF kód

76N8D1
76N8D11
76N8D111
76N8D112
76N8D11201

Megnevezés

Eszközök összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla
...

76N8D11299
006

76N8D113

007

76N8D11301

008

76N8D11399
76N8D12

009

76N8D121

010
011

76N8D1211
76N8D1211001

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg
...
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír
...

76N8D1211999
012

76N8D1212

013

76N8D1212001

014
015

76N8D1212999
76N8D1213
76N8D1213001

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal
...
Külföldi állampapír
...

76N8D1213999
016

76N8D1214

017

76N8D1214001

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet
vállal
...

76N8D1214999
018

76N8D1215

019

76N8D1215001

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény
...

76N8D1215999
020

76N8D1216

021

76N8D1216001

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1216999
022

76N8D1217

023

76N8D1217001

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1217999
024

76N8D1218

025

76N8D1218001

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1218999
026

76N8D1219

027

76N8D1219001

Magyarországi helyi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
...

76N8D1219999
028

76N8D1219

029

76N8D1219001

030

76N8D1219999
76N8D122

031

76N8D1221

032

76N8D1221001

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény
...
Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény
...

76N8D1221999

ISIN/
azonosító
kód

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

Darabszám
illetve kötvény
névértéke (Ft)

Piaci érték

Mód

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

•
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MAGYAR KÖZLÖNY

•
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033

76N8D1222

034

76N8D1222001

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya
...

76N8D1222999
035

76N8D1223

036

76N8D1223001

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

76N8D1223999

037

76N8D1224

038

76N8D1224001

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya
...

76N8D1224999
039

76N8D123

040

76N8D1231

041

76N8D1231001

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot
...

76N8D1231999
042

76N8D1232

043

76N8D1232001

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési
alap befektetési jegye
...

76N8D1232999
044

76N8D1233

045

76N8D1233001

046

76N8D1233999

047

76N8D1234

048

76N8D1234001

049
050

76N8D1234999
76N8D1235
76N8D1235001

051

76N8D1235999
76N8D124

052

76N8D1241

053

76N8D1241001

Külföldön bejegyzett befektetési alap befektetési
jegye, ide nem értve az ingatlan befektetési
alapot
...
Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye
...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél
...

76N8D1241999
054

76N8D1242

055

76N8D1242001

056
057

76N8D1242999
76N8D13
76N8D13001

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél
...
Egyéb eszközök

76N8D13999
Jelmagyarázat
Tilos

24473

24474

76N9A
Tulajdonosok részesedésének kimutatása a tárgyidőszak végén
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

001
002
……
003

PSZÁF kód

76N9A1
76N9A101
…….
76N9A199

Megnevezés

Tulajdonrész
aránya a
jegyzett
tőkében
(%)

Befizetési
kvóta
(%)

Tulajdonosok
megnevezése

Honosság
megjelölése

A
tulajdonrész
névértéke
(ezer Ft)

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

Szavazati
Mód
arány (%)

Összesen
…..

Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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A jegyzett
tőkében való
részesedés
aránya
(%)

1

2

3

4

5

6

a

b

c

d

e

z

Vállalkozás megnevezése
Sorszám

001
002
……
003

PSZÁF kód

76N9B1
76N9B101
……
76N9B199

Megnevezés

Befizetési
kvóta
(%)

Szavazati
Mód
arány (%)

2012. évi 141. szám

Részesedés
névértéke
(ezer Ft)

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

MAGYAR KÖZLÖNY

76N9B
Más vállakozásban való tulajdonosi részesedések kimutatása a tárgyidőszak végén

Összesen
…..

Jelmagyarázat
Tilos

24475

24476

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 141. szám

76N10
Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni eszközök
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

001
002

76N101
76N1011

003

76N10111

004
005

76N1011101
76N1011101001
...
76N1011101999

Megnevezés

Eszközök összesen
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír
...
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal

006

76N1011102

007

76N1011102001
...
76N1011102999
76N1011103
76N1011103001
...
76N1011103999

Külföldi állampapír

010

76N1011104

Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet
vállal

011

76N1011104001
...
76N1011104999

...

012

76N1011105

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

013

76N1011105001
...
76N1011105999

...

014

76N1011106

Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

015

76N1011106001
...
76N1011106999

...

016

76N1011107

Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

017

76N1011107001
...
76N1011107999

...

018

76N1011108

Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

019

76N1011108001
...
76N1011108999

...

020

76N1011109

Magyarországi helyi önkormányzat által
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény

021

76N1011109001
...
76N1011109999

...

022

76N1011110

Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
forgalomba hozott kötvény

023

024

76N1011110001
...
76N1011110999
76N10112

025

76N101121

026

76N101121001
...
76N101121999

...

76N101122

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

008
009

027

...

...

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

ISIN/
azonosító
kód

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke (Ft)

Beszámítás
szerinti érték

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

028

•

24477

2012. évi 141. szám

PSZÁF kód

Megnevezés

76N101122001
...
76N101122999

...

029

76N101123

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

030

76N101123001
...
76N101123999

...

031

76N101124

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

032

76N101124001
...
76N101124999

...
Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot

033

76N10113

034

76N101131

035

76N101131001
...
76N101131999

...

036

76N101132

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési
alap befektetési jegye

037

76N101132001
...
76N101132999

...

038

76N101133

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

039

76N101133001
...
76N101133999

...

040

76N101134

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

041

045

76N101134001
...
76N101134999
76N101135
76N101135001
...
76N101135999
76N10114

046

76N101141

047

76N101141001
...
76N101141999

...

048

76N101142

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

049

76N101142001
...
76N101142999
76N1012
76N1012001
...
76N1012999

042
043
044

050
051

...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Egyéb eszközök

Jelmagyarázat
Tilos

ISIN/
azonosító
kód

Tétel
neve

Ár (Ft)
illetve
árfolyam
(%)

Darabszám
illetve
Piaci érték
kötvény
névértéke (Ft)

Beszámítás
szerinti érték

Mód

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z

24478

76N11
Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007

76N111
76N1111
76N11111
76N11112
76N1112
76N1113
76N1114

Megnevezés

Tárgyidőszaki
adatok

Mód

1

2

a

b

Bevételek összesen
Foglalkoztatói rendszeres hozzájárulás
Alapító foglalkoztatói hozzájárulás
Csatlakozott foglalakoztatói hozzájárulás
Tag egyéni rendszeres kiegészítés
Tag egyéni eseti befizetés
Foglalkoztatói rendkívüli befizetések
Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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001

76N121

002

76N1211

003
004

76N1212
76N1213

005

76N12131

006

76N12132

007

76N1214

008
009

76N1215
76N1216

Megnevezés

Mód.

1

2

a

b

2012. évi 141. szám

Sorszám PSZÁF kód

Tartalék értéke
tárgyidőszak záró
napján

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

MAGYAR KÖZLÖNY

76N12
Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok

Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen
Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi
kiegészítések tartaléka
Matematikai tartalékok
Függőkár tartalékok
Bekövetkezett és bejelentett károk tartaléka (tételes
függőkár)
Bekövetkezett de még be nem jelentett károk
tartaléka (IBNR)
Eredménytől függő hozzájárulás-visszatérítési
tartalék
Törlési tartalék
Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok

Jelmagyarázat
Tilos

24479

24480

76N13
Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója a tárgyidőszak záró napján
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Matematikai tartalék

Sorszám

002
003
004
005
006

PSZÁF kód

76N13011
76N130111
76N1301111
76N1301112
76N130111201
...
76N130111299

Megnevezés

009

76N1301113001
...
76N1301113999
76N130112

010

76N1301121

011
012

76N130112101
76N130112101001
...
...
76N130112101999
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
76N130112102
teljesítéséért a magyar állam készfizető
kezességet vállal
76N130112102001
...
...
76N130112102999
76N130112103
Külföldi állampapír
76N130112103001
...
...
76N130112103999
Értékpapír, melyben foglalt kötelezettség
76N130112104
teljesítéséért külföldi állam készfizető kezességet
vállal
76N130112104001
...
...

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
névértéke (Ft)

...
Értékpapírok összesen
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
(kötvények)
Magyar állampapír

•
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018

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

MAGYAR KÖZLÖNY

017

Tétel
neve

Lekötött betét (betétszerződés): hitelintézeti
betétszámlán lekötött pénzösszeg

008

015
016

Piaci érték

További tartalékok

...

76N1301113

014

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)

Portfolió összesen
Bankszámlák és készpénz összesen
Házipénztár (forint és valuta)
Pénzforgalmi számla és befektetési számla

007

013

ISIN/
azonosító
kód

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

76N130112105

020

76N130112105001
...
...
76N130112105999
Külföldön bejegyzett gazdálkodó szervezet által
76N130112106
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N130112106001
...
...
76N130112106999
Magyarországon bejegyzett hitelintézet által
76N130112107
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N130112107001
...
...
76N130112107999
Külföldön bejegyzett hitelintézet által nyilvánosan
76N130112108
forgalomba hozott kötvény
76N130112108001
...
...
76N130112108999
Magyarországi helyi önkormányzat által
76N130112109
nyilvánosan forgalomba hozott kötvény
76N130112109001
...
...
76N130112109999
Külföldi önkormányzat által nyilvánosan
76N130112110
forgalomba hozott kötvény
76N130112110001
...
...
76N130112110999
76N1301122
Részvények
A Budapesti Értéktőzsdére vagy más elismert
76N13011221
értékpapírpiacra bevezetett Magyarországon
nyilvános forgalomba hozott részvény
76N13011221001
...
...
76N13011221999

021
022

023
024

025
026

027
028

029
030

031
032
033

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
névértéke (Ft)

2012. évi 141. szám

Magyarországon bejegyzett gazdálkodó
szervezet által nyilvánosan forgalomba hozott
kötvény

019

Piaci érték

Tétel
neve

•

76N130112104999

ISIN/
azonosító
kód

További tartalékok

MAGYAR KÖZLÖNY

Matematikai tartalék
Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)

24481

24482

Matematikai tartalék

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

034

76N13011222

Ma-on kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére vagy elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

035

76N13011222001
...
76N13011222999

...

036

76N13011223

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

037

76N13011223001
...
76N13011223999

...

038

76N13011224

Külföldön kibocsátott, nyilvánosan forg-ba hozott
részvény, melynek kibocsátója köt. vállalt az
általa adott értékpapír fél éven belüli, bármely
tőzsdére v. elismert értékpapírpiacra történő
bevezetésére és a bev-nek nincs törvényi v.
egyéb akadálya

039

76N13011224001
...
76N13011224999

...

041

76N13011231

042

76N13011231001
...
76N13011231999

...

043

76N13011232

Magyarországon bejegyzett ingatlan befektetési
alap befektetési jegye

044

76N13011232001
...
76N13011232999

...

045

76N13011233

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

046

76N13011233001
...

Tétel
neve

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
névértéke (Ft)

•

76N1301123

Piaci érték

További tartalékok

MAGYAR KÖZLÖNY

Befektetési jegyek, illetve egyéb kollektív
befektetési értékpapír
Magyarországon bejegyzett befektetési alap
befektetési jegye, ide nem értve az ingatlan
befektetési alapot

040

ISIN/
azonosító
kód

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)

2012. évi 141. szám

...

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

76N13011234

048

051

76N13011234001
...
76N13011234999
76N13011235
76N13011235001
...
76N13011235999
76N1301124

052

76N13011241

053

76N13011241001
...
76N13011241999

...

054

76N13011242

Külföldön bejegyzett jelzáloghitel-intézet által
kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

055

76N13011242001
...
76N13011242999
76N130113
76N130113001
...
76N130113999
76N130114
76N130114001
...
76N130114999
76N130115
76N130115001
...
76N130115999
76N130116
76N130116001
...
76N130116999

049
050

056
057

058
059

060
061

062
063

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
névértéke (Ft)

2012. évi 141. szám

Külföldön bejegyzett ingatlan befektetési alap
befektetési jegye

047

Piaci érték

Tétel
neve

•

76N13011233999

ISIN/
azonosító
kód

További tartalékok

MAGYAR KÖZLÖNY

Matematikai tartalék
Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)

...
Egyéb kollektív befektetési értékpapír
...
Jelzáloglevél
Magyarországon bejegyzett jelzáloghitel-intézet
által kibocsátott, nyilvánosan forgalomba hozott
jelzáloglevél

...
Határidős ügyletek
...
Opciós ügyletek
...
Repóügyletek
...
SWAP ügyletek
...

24483

24484

Matematikai tartalék

Sorszám

064
065

PSZÁF kód

76N130117
76N130117001
...
76N130117999

Megnevezés

Ár (Ft) illetve
árfolyam (%)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

a

b

c

d

e

f

g

h

i

z

Darabszám
Mód
Könyv
Könyv
illetve kötvény Piaci érték
szerinti érték
szerinti érték
névértéke (Ft)

Értékpapír-kölcsönzési ügyletekből származó
követelések

067

76N130118001
...
76N130118999
76N130119
76N130119001
...
76N130119999

Kockázatitőkealap-jegy

070

76N130120

Egyéb, tőzsdén vagy más szabályozott piacon
jegyzett értékpapír

071

76N130120001
...
76N130120999
76N130121
76N130121001
...
76N130121999
76N130122
76N130122001
...
76N130122999

074
075

Tétel
neve

...

76N130118

072
073

Piaci érték

További tartalékok

Ingatlan

066

068
069

ISIN/
azonosító
kód

Darabszám
illetve
kötvény
névértéke
(Ft)

...

...

...
Követelés értékpapír ügyletekből
...
Kötelezettségek értékpapír ügyletekből
...

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 141. szám

001

76N1401

002

76N1402

003
004

76N1403
76N1404

005

76N1405

006

76N1406

Megnevezés

1

2

3

a

b

z

2012. évi 141. szám

Sorszám PSZÁF kód

Tartalékok összege A tartalék fedezetének
Mód.
a tárgyidőszak
átlagos hátralévő
végén
futamideje (év)

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint

MAGYAR KÖZLÖNY

76N14
A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén

Nyugdíjtechnikai tartalékok összesen
Meg nem szolgált hozzájárulások és tagi
kiegészítések tartaléka
Matematikai tartalékok
Függőkár tartalékok
Befektetési egységekhez kötött
nyugdíjkonstrukciók tartaléka
Egyéb nyugdíjtechnikai tartalékok
Jelmagyarázat
Tilos

24485

24486

76N15
Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Időszak (a tárgyidőszak végétől számítva)
Matematikai tartalék
Sorszám

001
002
003

PSZÁF kód

76N1501
76N1502
76N1503

Megnevezés

1

Várható
kifizetés
2

a

b

Likvid eszköz

További nyugdíjtechnikai
tartalék
Várható
Likvid eszköz
kifizetés
3
4
c

d

Mód

5
z

1-30 nap
31-90 nap
91-180 nap

Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 141. szám

001

76N161

002

76N1611

003

76N1612

004

76N1613

005

76N1614

006

76N1615

007

76N162

Mód.

Megnevezés
1

2

a

b

2012. évi 141. szám

Életjáradék
Sorszám PSZÁF kód

•

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: fő

MAGYAR KÖZLÖNY

76N16
Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása

Tárgyidőszak első napján nyitólétszám
Intézmény saját járadékszolgáltatását
igénybevevő tagok
Más foglalkoztatótól szolgáltatási szakaszban
belépők
Kedvezményezetti jogon létrejött szolgáltatási
jogviszony
Járadékszolgáltatási szakaszban elhunytak
Más foglalkoztatóhoz szolgáltatási szakaszban
kilépők
Tárgyidőszak utolsó napi zárólétszám

Jelmagyarázat
Tilos

24487

24488

76N20
A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén
Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám PSZÁF kód

001
002
003
004

76N201
76N2011
76N20111
76N20112

005

76N2012

Megnevezés

Létszám
(fő)

Bérköltség
Mód
és
közterhei

1

2

3

a

b

z

MINDÖSSZESEN
Alkalamzotti jogviszony
Felsővezetés
Dolgozók
Megbízásos jogviszonyban
foglakoztatottak
Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 141. szám

Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen
Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen

003

76NPA03

Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első napján)

004

76NPA04

Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó napján)

005
006
007
008

76NPA05
76NPA051
76NPA052
76NPA053

009

76NPA06

010

76NPA071

011

76NPA072

012

76NPA073

013

76NPA074

014

76NPA08

PERESÍTETT PANASZÜGYEKRE VONATKOZÓ ADATOK:
Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma
Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
PANASZÜGYEK RENDEZÉSE MIATT KIFIZETETT KÁRTÉRÍTÉS ÖSSZEGE
ÖSSZESEN, EZER FORINTBAN
Pénzügyi Békéltető Testület elé került panaszügyek száma
Pénzügyi békéltető testületi eljárásban az intézmény által tett alávetési nyilatkozatok
száma a tárgyidőszakban
Az intézmény által végrehajtott pénzügyi békéltető testületi döntések száma a
tárgyidőszakban
Pénzügyi Békéltető Testület elé vitt ügyekben az intézmény és a panaszos között létrejött
egyezségek száma a tárgyidőszakban
Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)

Hozamok (elszámolása,
nagysága)

Egyéb jogcímen történő
jogviszony megszűnések

Tájékoztatás tagok,
munkáltatók részére (a tagsági
jogviszony fennállása alatt, az
előbb nevesített jogcímeken
kívül)

Egyéb (az előzőekben
nevesítetteken kívüli ügyek)

A jogszabályban meghatározott
határidőn belül

Jogszabályban meghatározott
határidőn túl

Elutasított panaszügyek

Részben megalapozott

Megalapozott

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

a2

b

c

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

n

o

p

q

z

Szolgáltatások (elszámolás,
kifizetés)

Tagi számla értesítő

1
a1

Nyilvántartásba vett
panaszügyek: Előző
negyedéves tábla "19/r" és
Mód
a tárgy negyedéves tábla
"1/a2" oszlopaiban
szereplő adatok összege

2012. évi 141. szám

76NPA01
76NPA02

Nagyságrend: ezer forint
Tárgyévi halmozott adatok összesen

•

001
002

Tárgyidőszakban
nyilvántartásba
vett panaszok
összesen

Tagszervezői tevékenység

Megnevezés

Panaszügyek

Lezárt panaszügyek:
Előző negyedéves tábla
"18/q" és a tárgy
negyedéves tábla "1/a1"
oszlopaiban szereplő
adatok összege

Tárgyidőszakban
lezárt panaszok
összesen
(negyedéves)

Tagsági jogviszony létrejötte
(Tagszervezői panaszok nélkül)

Sorszám PSZÁF kód

Panaszkezelés

Panasztípusok szerinti megoszlás
Tagdíjelszámolások (bevallás,
befizetés, korrekció,
munkáltatói adatszolgáltatás)

Tárgyidőszaki adatok összesen

MAGYAR KÖZLÖNY

76NPA
Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek

Jelmagyarázat
Tilos

24489

24490

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 141. szám

76NPM
Pénzmosással és terrorizmusfinanszírozásával kapcsolatos adatok

Tárgyidőszak
Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

Darabszám Összeg
1
a

001
002
003
004
005
006
007
008
009

76NPM1
76NPM11
76NPM12
76NPM2
76NPM21
76NPM22
76NPM221
76NPM23
76NPM31

Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
ebből: ügyfélkövetelés
ebből: ügyfél kötelezettség
Összes ügyfél-átvilágítás
Egyszerűsített ügyfél átvilágítás
Fokozott ügyfél átvilágítás
ebből: kiemelt közszereplő (PEP) ügyfél átvilágítása
Normál ügyfél átvilágítás
Első kifizetéskor történt átvilágítás
Hárommillió-hatszázeszer forintot elérő vagy meghaladó
összegű tarnzakció miatti átvilágítás
Több, egymással ténylegesen összefüggő, hárommillióhatszázezer forintot meghaladó összegű tranzakció
miatti átvilágítás
Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával
kapcsolatos kétség felmerülése miatti átvilágítás

010

76NPM32

011

76NPM33

012

76NPM34

013

76NPM35

Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele

014
015
016

76NPM36
76NPM41
76NPM42

017

76NPM431

018
019
020
021

76NPM432
76NPM433
76NPM434
76NPM435

022

76NPM44

Közvetítők által végzett átvilágítás
Saját bejelentések
Bejelentésekből a devizában lebonyolított ügyletek
Bejelentésekből:
1. legnagyobb összegű bejelentés
2. legnagyobb összegű bejelentés
3. legnagyobb összegű bejelentés
4. legnagyobb összegű bejelentés
5. legnagyobb összegű bejelentés
Bejelentésekből: Közvetítők által végzett tranzakciók
bejelentése

023

76NPM5

Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció

024

76NPM6

Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések

025

76NPM7

Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés

026

76NPM8

Terrorista lista alapján zárolt követelések
Jelmagyarázat
Tilos

2
b

Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Halmozott (naptári év elejétől
kumulált)
Mód
Darabszám
Összeg
3
c

4
d

5
z

MAGYAR KÖZLÖNY

•

24491

2012. évi 141. szám

76FNYIVDN
Felügyeleti díj változó része (negyedéves)
Adatszolgáltató:
Vonatkozási időszak:
Nagyságrend: ezer forint
Sorszám

PSZÁF kód

001
002

76FNYIVDN01
76FNYIVDN02

003

76FNYIVDN03

004

76FNYIVDN04

Megnevezés
Tárgynegyedév működési napjainak száma (nap)
Tárgynegyedévi változó díj alapja (vagyon piaci értéke)
Tárgynegyedévre számított változó díj összesen
piaci értéke alapján)
Tárgynegyedévi változó díj fiuetési kötelezettsége összesen
(76N142-76N1411)

76FNYIVDN05

006

76FNYIVDN06

007

76FNYIVDN07

008

76FNYIVDN08

009

76FNYIVDN09

010

76FNYIVDN10

011

76FNYIVDN101

012

76FNYIVDN102

013

76FNYIVDN11

Előző évi működés napjainak száma (nap)
Előző évi változó díj alapja - vagyon piaci értéke után -auditált adatok
alapján*
Előző évre számított változó díj - a vagyon piaci értéke után - auditált
adatok alapján
Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj
Előző évre számított változó díj korrekciója
(76N1408 - 76N1407)
Előző éven összesen tényleges befizetett felügyeleti változó díj
( 76N14101 +76N14102)
Előző évben a korábbi évekre vonatkozóan befizetett felügyeleti változó
díj
(korábbi évekre vonatkozó korrekció)
Előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó
díjként pénzügyileg rendezett összeg
(korábbi évekre vonatkozó korrekció nélkül)
Előző évre számított pénzügyileg rendezendő korrekció összesen
(túlfizetés + / hiány -)
(76N14102-76N1407)
Jelmagyarázat
Tilos

Mód

1
a

2
b

(vagyon

Előző évi változó díjra vonatkozó adatok:
005

Tárgynegyedévi érték

Csak II. negyedévben
töltendő

24492

77ME
Mérleg - Eszközök

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

77ME1122

010
011
012
013
014
015

77ME1123
77ME1124
77ME1125
77ME1126
77ME1127
77ME1128

016

77ME1129

9. Befektetési célú tárgyi eszközök értékelési különbözete

017
018
019
020

77ME113
77ME1131
77ME1132
77ME1133

021

77ME1134

022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037

77ME1135
77ME1136
77ME11361
77ME11362
77ME11363
77ME12
77ME121
77ME1211
77ME1212
77ME12121
77ME12122
77ME1213
77ME1214
77ME122
77ME12201
77ME12202

III. Befektetett pénzügyi eszközök
1.Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
2. Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásnak
3. Befektetési célú egyéb tartós részesedések
4. Befektetési célú tartós hitelviszonyt megtestesítő
értékpapírok
5. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
a) kamatból, osztalékból
b) deviza-árfolyamkülönbözetből
c) egyéb piaci értékítéletből
B. Forgóeszközök
I. Készletek
1. Anyagok
2. Áruk
a) követelés fejében kapott eladási célú eszközök
b) eladási célú ingatlanok
3. Készletekre adott előlegek
4. Készletek értékelési különbözete
II. Követelések
1. Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2. Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

2
b

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

4
d

5
e

2012. évi 141. szám

009

Eszközök (aktívák) összesen
A. Befektetett eszközök
I. Immateriális javak
1. Immateriális javak
2. Immateriális javakra adott előlegek
3. Immateriális javak értékhelyesbítése
II. Tárgyi eszközök
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2. Befektetési célú ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű
jogok
3. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek
4. Beruházások, felújítások
5. Befektetési célú beruházások, felújítások
6. Beruházásokra adott előlegek
7. Befektetési célú beruházásokra adott előlegek
8. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1
a

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
3
c

•

77ME1
77ME11
77ME111
77ME1111
77ME1112
77ME1113
77ME112
77ME1121

Megállapított
eltérések (+/-)

MAGYAR KÖZLÖNY

001
002
003
004
005
006
007
008

Előző évi
beszámoló záró
adatai

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint
Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
7
f
z

PSZÁF kód

039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070

77ME12204
77ME12205
77ME12206
77ME12207
77ME12208
77ME12209
77ME122091
77ME122092
77ME122093
77ME12210
77ME123
77ME1231
77ME1232
77ME1233
77ME12331
77ME12332
77ME12333
77ME124
77ME1241
77ME1242
77ME1243
77ME1244
77ME1245
77ME1246
77ME1247
77ME1248
77ME12481
77ME12482
77ME13
77ME131
77ME132
77ME133

3. követelés egyéb részesedési viszonyban lévő
vállalkozással szemben
4. Váltókövetelések
5. Foglalkoztatóval szembeni követelések
6. Tagokkal szembeni követelések
7. Értékpapírkölcsön követelések
8. Egyéb követelések
9. Követelések értékelési különbözete
a) kamatból, osztalékból
b) deviza-árfolyamkülönbözetből
c) egyéb piaci értékítéletből
Származékos ügyletek értékelési különbözete
III. Értékpapírok
1. Egyéb forgatási célú részvény, részesedés
2. Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
3. Értékpapírok értékelési különbözete
a) kamatból, osztalékból
b) deviza-árfolyamkülönbözetből
c) egyéb piaci értékítéletből
IV. Pénzeszközök
1. Forint pénztár
2. valuta pénztár
3. Csekkek
4. Elszámolási betétszámla
5. Befektetési számla
6. Egyéb forint bankbetétek
7. Deviza betétszámla
8. Pénzeszközök értékelési különbözete
a) kamatból, osztalékból
b) deviza-árfolyamkülönbözetből
C. Aktív időbeli elhatárolások
1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3. Halasztott ráfordítások

2
b

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

4
d

5
e

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
6
f

Mód
7
z
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77ME12203

1
a

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai
3
c

•

038

Megnevezés

Megállapított
eltérések (+/-)

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

Előző évi
beszámoló záró
adatai

Jelmagyarázat
Tilos

24493

24494

77MF
Mérleg - Források
Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

77MF123

014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024

77MF13
77MF131
77MF1311
77MF13111
77MF13112
77MF13113
77MF1312
77MF13121
77MF13122
77MF13123
77MF132

025

77MF1321

026
027

77MF1322
77MF133

028

77MF1331

029
030

77MF1332
77MF1333

Megállapított
eltérések (+/-)

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z
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013

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN
D. Saját tőke
I. Jegyzett tőke
II. Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)
III. Tőketartalék
IV. Eredménytartalék
V. Lekötött tartalék
VI. Értékelési tartalék
VII. Mérleg szerinti eredmény
E. Céltartalékok
1. Céltartalék a várható kötelezettségekre
2. Céltartalék a jövőbeni költségekre
3. Működési tevékenységet szolgáló befektetések értékelési
különbözetének céltartaléka
F. Nyugdíjtartalékok
I. Fedezeti tartalék
1. Egyéni számla tartalék
a) szolgáltatási célú bevételekből
b) realizált hozambevételekből
c) értékelési különbözetből
2. Szolgáltatási tartalék
a) egyéni számláról átvezetett
b) realizált hozambevételekből
c) értékelési különbözetből
II. Szolgáltatási céltartalék
a) szolgáltatási céltartalék befektetései értékelési
különbözetének tartaléka
b) szolgáltatási céltartalék egyéb része
III. Nyugdíjtechnikai tartalékok
1.Meg nem szolgálta hozzájárulások és tagi kiegészítések
tartaléka
2. matematikai tartalék
3. Függőkár tartaléka

Előző évi
Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
beszámoló záró
adatai
adatai

•

77MF1
77MF11
77MF111
77MF112
77MF113
77MF114
77MF115
77MF116
77MF117
77MF12
77MF121
77MF122

Megállapított
eltérések (+/-)

MAGYAR KÖZLÖNY

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012

Megnevezés

Előző évi
beszámoló záró
adatai

PSZÁF kód

Megnevezés

036

77MF1337

037

77MF134

038

77MF14

039

77MF141

040

77MF142

041

77MF143

042
043
044
045

77MF15
77MF151
77MF152
77MF1521

a) tételes függőkár tartalék
b) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartaléka
4. Eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék
5. Törlési tartalék
6. Egyéb nyugdíjtechnikai tartalék
7. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetései értékelési
különbözetének tartaléka
IV. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
nyugdíjtechnikai tartaléka
G. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartaléka
I. Működési tevékenységhez kapcsolódóan
II. Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz
kapcsolódóan
III. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukcióhoz
kapcsolódóan
H. Kötelezettségek
I. Hosszúlejáratú kötelezettségek
II. Rövidlejáratú kötelezettségek
1. Vevőktől kapott előlegek

046

77MF1522

2. Kötelezettségek árúszállításból és szolgáltatásból (szállítók)

047

77MF1523

048
049
050
051
052
053
054

77MF1524
77MF1525
77MF1526
77MF16
77MF161
77MF162
77MF163

Megállapított
eltérések (+/-)

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai

1

2

3

4

5

6

7

a

b

c

d

e

f

z
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77MF13331
77MF13332
77MF1334
77MF1335
77MF1336

Előző évi
Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
beszámoló záró
adatai
adatai

•

031
032
033
034
035

Megállapított
eltérések (+/-)

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

Előző évi
beszámoló záró
adatai

3. Rövidlejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással
szemben
4. Foglalkoztatóval szembeni kötelezettségek
5. Tagokkal szembeni kötelezettségek
6. Egyéb rövidlejáratú kötelezettségek
I. Passzív időbeli elhatárolások
1. Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3. Halasztott bevételek

Jelmagyarázat
Tilos

24495

24496

77EE1A
Intézményi eredménykimutatás - befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

Előző évi
Tárgyévi
Előző évi
Tárgyévi
Megállapított
Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
beszámoló záró
eltérések (+/-) beszámoló záró
eltérések (+/-) beszámoló záró
adatai
adatai
adatai
adatai
1
a

001
002
003
004

77EE1A
77EE1A1
77EE1A101
77EE1A102

005

77EE1A103

006

77EE1A104

007

77EE1A105

008

77EE1A106

009

77EE1A107

010

77EE1A108

011
012
013
014

77EE1A109
77EE1A110
77EE1A1101
77EE1A1102

015

77EE1A1103

016

77EE1A1104

017

77EE1A1105

e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek

018
019
020
021
022

77EE1A1106
77EE1A1107
77EE1A111
77EE1A112
77EE1A113

f) forgalmoban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
12. Befektetési bevételek (77EE1A110+77EE1A111)
13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások

023

77EE1A114

14. Fedezeti taralék befektetéseivel kapcsolatos ráfordítások

024

77EE1A1141

025

77EE1A1142

026

77EE1A1143

027
028

77EE1A1144
77EE1A1145

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
z

Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
I. Fedezeti tartalékot érintő eredménylevezetés
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartlékának képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések
(77EE1A101+77EE1A102+77EE1A103+77EE1A104)
6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
7. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú bevételek
(77EE1A105+77EE1A106)
8. Egyéni számla tartalékát érintő szolgáltatási célú
ráfordítások
9.Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás
10. Fedezeti tartalék utáni hozamok bevétele
a) Kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség

PSZÁF kód

Megnevezés

1
a

77EE1A115

031

77EE1A116

032

77EE1A117

033
034

77EE1A118
77EE1A1181

035

77EE1A11811

036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049

77EE1A11812
77EE1A11813
77EE1A11814
77EE1A1182
77EE1A11821
77EE1A11822
77EE1A11823
77EE1A11824
77EE1A1182
77EE1A11821
77EE1A11822
77EE1A11823
77EE1A11824
77EE1A1183

050

77EE1A119

051
052
053

77EE1A2
77EE1A201
77EE1A202

054

77EE1A203

055

77EE1A204

056

77EE1A205

057

77EE1A206

058
059

77EE1A2061
77EE1A2062

060

77EE1A2063

061

77EE1A2064

062

77EE1A2065

5
e

6
f

7
z

aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből
(77EE1A107-77EE1A108)
ab) befektetések nettó hozamából
ac) értékelési különbözetből
ad) szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredményből
b) egyéni számla tartalékának felhasználása
ba) egyösszegű kifizetésben történő nyugdíjszolgáltatásra
bb) szolgáltatási tartalékba való átvezetésre
bc) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre
bd) szolgáltatási céltartalékba való átvezetés miatt
c) szolgáltatási tartalék képzése
ca) befektetések nettó hozamából
cb) értékelési különbözetből
cc) egyéni számla tartalékából
cd) szolgáltatási céltartalékból
d) szolgáltatási tartalék felhasználása nyugdíjszolgáltatásokra
19. Fedezeti tartalékot érintő eredmény (77EE1A10777EE1A108-77EE1A109±77EE1A117±77EE1A118)
II. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredménylevezetés
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartalékának képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen
(77EE1A201+77EE1A202-77EE1A203+77EE1A204)
6. Szolgáltatási céltartalék befektetései utáni hozamok
bevétele
a) kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel
e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek

24497

030

f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
16. Befektetési ráfordítások
(77EE1A113+77EE114+77EE115)
17. Befektetési eredmény
(77EE112-77EE1A116)
18. Fedezeti tartalék képzése/felhasználása (+/-)
a) egyéni számlák tartalékának képzése

4
d
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77EE1A1146

3
c

•

029

2
b

MAGYAR KÖZLÖNY

Sorszám

Előző évi
Tárgyévi
Előző évi
Tárgyévi
Megállapított
Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
beszámoló záró
eltérések (+/-) beszámoló záró
eltérések (+/-) beszámoló záró
adatai
adatai
adatai
adatai

PSZÁF kód

Megnevezés

1
a
063
064
065

77EE1A2066
77EE1A2067
77EE1A207

066

77EE1A208

067

77EE1A209

068

77EE1A210

069

77EE1A2101

070

77EE1A2102

071

77EE1A2103

072
073

77EE1A2104
77EE1A2105

074

77EE1A2106

075
076

77EE1A2107
77EE1A211

077

77EE1A212

078

77EE1A213

079

77EE1A214

080

77EE1A215

081

77EE1A216

082

77EE1A217

Jelmagyarázat
Tilos

3
c

4
d

5
e

6
f

7
z
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f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
7. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
8. Befektetési bevételek
(77EE1A206+77EE1A207)
9. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások
10. Szolgáltatási céltartalék befektetéseivel kapcsolatos
ráfordítások
a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
g) értékelési különbözet céltartalékának képzése
11. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
12. Befektetési ráfordítások
(77EE1A209+77EE1A210+77EE1A211)
13. Befektetési eredmény
(77EE1A208-77EE1A212)
14. Szolgáltatási céltartalék képzés/felszabadítás
15. Szolgáltatási céltartalék fedezetére szolgáló eredmény
(77EE1A205±77EE1A213±77EE1A214)
16. Szolgáltatási céltartalék felhasználás szolgáltatási tartalék
kiegészítésére
17. Szolgáltatási céltartalékot érintő eredmény
(77EE1A215+77EE1A216)

2
b

24498

Sorszám

Előző évi
Tárgyévi
Előző évi
Tárgyévi
Megállapított
Megállapított
felülvizsgált
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
beszámoló záró
eltérések (+/-) beszámoló záró
eltérések (+/-) beszámoló záró
adatai
adatai
adatai
adatai

•
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Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

001

77EE1B1

002
003

77EE1B101
77EE1B102

004

77EE1B103

005

77EE1B104

006

77EE1B105

007

77EE1B106

008

77EE1B107

009
010
011
012
013

77EE1B108
77EE1B109
77EE1B110
77EE1B1101
77EE1B1102

014

77EE1B1103

015

77EE1B1104

016
017
018
019
020
021
022

77EE1B1105
77EE1B1106
77EE1B1107
77EE1B111
77EE1B112
77EE1B113
77EE1B114

023

77EE1B1141

024

77EE1B1142

025

77EE1B1143

026
027

77EE1B1144
77EE1B1145

028

77EE1B1146

Megnevezés

A befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
eredménylevezetése
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartalékának képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen
(77EE1B101+77EE1B102-77EE1B103+77EE1B104)
6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
7. Szolgáltatási célú bevételek összesen
(77EE1B105+77EE1B106)
8. Szolgáltatási célú ráfordítások
9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítás
10. Befektetések utáni hozamok bevétele
a) kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel
e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
11. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
12. Befektetési bevételek (77EE1B110+77EE1B111)
13. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások
14. Befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások
a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+/-)

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
f

7
z
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PSZÁF kód

Megállapított
eltérések
(+/-)

•

Sorszám

Előző évi
beszámoló
záró adatai

MAGYAR KÖZLÖNY

77EE1B
Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció

24499

24500

Sorszám

PSZÁF kód

029

77EE1B115

030

77EE1B116

031

77EE1B117

032

77EE1B118

033

77EE1B1181

034
035

77EE1B1182
77EE1B1183

036

77EE1B119

037
038

77EE1B1191
77EE1B1192

039

77EE1B120

Megnevezés

Előző évi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+/-)

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló
záró adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések
(+/-)

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
f

7
z

15. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
16. Befektetési ráfordítások
(77EE1B113+77EE1B114+77EE1B115)
17. Befektetési eredmény (77EE1B112-77EE1B116)
18. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
tartalékának képzése
aa) szolgáltatási célú bevételek, ráfordítások különbözetéből
(77EE1B107-77EE1B108)
ab) befektetések nettó hozamából
ac) értékelési különbözetből
19. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
tartalékának felhasználása
a) nyugdíjszolgáltatások kifizetésére
b) nyugdíjtechnikai tartalékokba való átvezetésre
20. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció tartalékát
érintő eredmény
(77EE1B107-77EE1B108-77EE1B109±77EE1B11777EE1B118+77EE1B119)

Jelmagyarázat
Tilos
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Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

77EE2
77EE201
77EE202

004

77EE203

005

77EE204

006

77EE205

007
008
009
010
011

77EE206
77EE207
77EE208
77EE209
77EE210

012

77EE211

013

77EE2111

014
015
016

77EE2112
77EE2113
77EE21131

017

77EE21132

018
019
020

77EE2114
77EE2115
77EE2116

021

77EE212

022

77EE213

023
024

77EE2131
77EE2132

025

77EE2133

026

77EE2134

027
028
029
030

77EE2135
77EE2136
77EE2137
77EE214

031

77EE215

032

77EE216

033

77EE217

Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartlékáűnak képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi kiegészítések
(77EE201+77EE202+77EE203+77EE204)
6. Szolgáltatási célú egyéb bevételek
7. Szolgáltatási célú bevételek (77EE205+77EE206)
8. Szolgáltatási célú ráfordítások
9. Szolgáltatások kifizetése miatti ráfordítások
10. Hozzájárulás visszatérítési ráfordítások
11. Nyugdíjtechnikai tartalékok képzésének, felhasználásának
különbözete (±)
a) meg nem szolgált hozzájárulások és tagi kiegészítések
tartalékának változása
b) matematikai tartalék változása
c) függőkár tartaléka változása
ca) tételes függő kár tartalék változása
cb) bekövetkezett, de még be nem jelentett károk tartalékának
változása
d) eredménytől függő hozzájárulás visszatérítési tartalék
e) törlési tartalék
f) egyéb nyugdíjtechnikai tartalék
12. Befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
nyugdíjtechnikai tartalékának változása (±)
13. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetései utáni hozamok
bevétele
a) kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel
e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
14. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
15. Befektetési bevételek
(77EE213+77EE214)
16. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások
17. Nyugdíjtechnikai tartalékok befektetéseivel kapcsolatos
ráfordítások

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
f

7
z

2012. évi 141. szám

001
002
003

Megnevezés

Megállapított
eltérések (+/-)

•

Sorszám PSZÁF kód

Előző évi
beszámoló záró
adatai

MAGYAR KÖZLÖNY

77EE2
Intézményi eredménykimutatás - szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció

24501

24502

Sorszám PSZÁF kód

Megnevezés

034

77EE2171

035

77EE2172

036

77EE2173

037
038

77EE2174
77EE2175

039

77EE2176

040
041

77EE2177
77EE218

a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
g) értékelési különbözet tartalékának képzése
18. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai

042

77EE219

19. Befektetési ráfordítások (77EE216+77EE217+77EE218)

043

77EE220

044

77EE221

20. Befektetési eredmény (77EE215-77EE219)
21. Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
eredménye
(77EE207-77EE208-77EE20977EE210±77EE211±77EE212±77EE220)

Előző évi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
beszámoló záró
adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

Tárgyévi
felülvizsgált
Mód
beszámoló záró
adatai
6
f

7
z

Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 141. szám

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

77EE3
77EE301
77EE302

004

77EE303

005

77EE304

006

77EE305

007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

77EE306
77EE3061
77EE30611
77EE3062
77EE307
77EE3071
77EE30711
77EE3072
77EE30721
77EE30722
77EE30723
77EE3073
77EE308
77EE3081
77EE30811
77EE3082

023

77EE309

024

77EE310

025
026
027

77EE311
77EE3111
77EE3112

028

77EE3113

029

77EE3114

030
031
032
033

77EE3115
77EE3116
77EE3117
77EE312

034

77EE313

035

77EE314

Működési tevékenység
1. Foglalkoztatói hozzájárulás
2. Tagi kiegészítés
3. Meg nem fizetett hozzájárulások, tagi kiegészítések
tartalékának képzése
4. Utólag befolyt hozzájárulások, tagi kiegészítések
5. Foglalkoztatói és tagi befizetések összesen
(77EE301+77EE302-77EE303+77EE304)
6. Egyéb bevételek
a) Szt. szerinti egyéb bevételek
Ebből: céltartalék felhasználás
b) Különféle egyéb bevételek
7. Működési költségek
a) anyagjellegű ráfordítások
Ebből: kiszervezett tevékenységért fizetett díjak
b) személyi jellegű ráfordítások
ba) bérköltség
bb) személyi jellegű egyéb kifizetés
bc) bérjárulék
c) értékcsökkenései leírás
8. Egyéb ráfordítás
a) Szt. szerinti egyéb ráfordítások
Ebből: céltartalékképzés
b) Különféle egyéb ráfordítások
9. Szokásos működési tevékenység eredménye
(77EE305+77EE306-77EE307-77EE308)
10. Kapcsolt vállalkozásokban lévő tartós részesedések
értékvesztése, értékvesztés visszaírása (±)
11. Működési célú befektetések utáni hozamok bevétele
a) kapott kamat
b) kapott osztalék, részesedés
c) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamnyeresége
d) befektetési célú ingatlanok, beruházások hasznosításából,
eladásából származó bevétel
e) befektetési célú készletek eladásából származó bevételek
f) forgalomban realizált deviza-árfolyamnyereség
g) értékelési különbözetben elszámolt várható hozam
12. Pénzügyi műveletek egyéb realizált bevételei
13. Befektetési bevétek
(77EE310+77EE311+77EE312)
14. Fizetett, fizetendő kamatok, kamatjellegű ráfordítások

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Mód

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
z

2012. évi 141. szám

001
002
003

Megnevezés

Megállapított
eltérések (+/-)

•

Sorszám PSZÁF kód

Előző évi
beszámoló
záró adatai

MAGYAR KÖZLÖNY

77EE3
Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység

24503

036

77EE315
77EE3151

038

77EE3152

039

77EE3153

040
041

77EE3154
77EE3155

042

77EE3156

043
044

77EE3157
77EE316

045

77EE317

046

77EE318

047
048

77EE319
77EE320

049

77EE321

050

77EE322

051

77EE323

052

77EE324

053

77EE325

054

77EE326

055
056

77EE327
77EE328

057

77EE329

Megállapított
eltérések (+/-)

Előző évi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Tárgyévi
beszámoló
záró adatai

Megállapított
eltérések (+/-)

Tárgyévi
felülvizsgált
beszámoló záró
adatai

Mód

1
a

2
b

3
c

4
d

5
e

6
f

7
z

15. Működési célú befektetésekkel kapcsolatos ráfordítások
a) fizetett kamat (befektetési jegyek realizált
árfolyamvesztesége)
b) értékpapírok, részesedések értékesítésének
árfolyamvesztesége
c) befektetési célú ingatlanokkal, beruházásokkal kapcsolatos
ráfordítások
d) befektetési célú készletek értékesítésének ráfordítása
e) forgalomban realizált deviza-árfolyamveszteség
f) befektetési tevékenységgel kapcsolatos költségek,
ráfordítások
g) értékelési különbözet céltartalékának képzése
16. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai
17. Befektetési ráfordítások
(77EE314+77EE315+77EE316)
18. Befektetési eredmény
(77EE313-77EE317)
19. Rendkívüli bevétel
20. Rendkívüli ráfordítás
21. Rendkívüli eredmény
(77EE319-77EE320)
22. Működési tevékenység adózás előtti eredménye (9±18±21)
23. Nyugdíjkonstrukciók eredménye
(77EE1A119±77EE1A217±77EE221)
24. Adózás előtti eredmény
(77EE322±77EE323)
25. Adófizetési kötelezettség
26. Adózott eredmény
(77EE324-77EE325)
27. Eredménytartalék igénybevétele osztalék kifizetésére
28. Fizetett (jóváhagyott) osztalék
29. Mérleg szerinti eredmény
(77EE326+77EE327-77EE328)

Jelmagyarázat
Tilos

MAGYAR KÖZLÖNY

037

Megnevezés

24504

Sorszám PSZÁF kód

Előző évi
beszámoló
záró adatai

•
2012. évi 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

77FNYIAD
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása

•

(éves)

Érték
Sorszám PSZÁF kód
001
002

Megnevezés

Mód

1

2

a

b

2012. évi 141. szám

Adatszolgáltató:
Vonatkozási idő:
Nagyságrend: ezer forint

77FNYIAD1 Előírt alapdíj
77FNYIAD2 Megfizetett alapdíj

Jelmagyarázat
Tilos

24505

24506

MAGYAR KÖZLÖNY

KTAFNY1
Intézményi alapadatok
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény neve*
Rövid név*
Intézmény régi neve*
Névváltozás időpontja (éééé.hh.nn)*
Gazdálkodási forma megjelölése*
Gt. szerinti zártkörűen működő
magyarországi székhelyű
részvénytársaság
EGT tagállamban székhellyel
rendelkező foglalkoztató magyarországi
fióktelephelye
Adószám*
Intézmény jogi státusza*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Levelezési cím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Postafiók*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézmény alapítója*
Adószáma*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Alapítás időpontja (éééé.hh.nn)*
Tevékenység kezdetének dátuma
(éééé.hh.nn)*

001

KTAFNY11

002
003
004
005

KTAFNY1101
KTAFNY1102
KTAFNY1103
KTAFNY1104

006

KTAFNY1105

007

KTAFNY1106

008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022

KTAFNY1107
KTAFNY1108
KTAFNY1109
KTAFNY1110
KTAFNY1111
KTAFNY1112
KTAFNY1113
KTAFNY1114
KTAFNY1115
KTAFNY1116
KTAFNY1117
KTAFNY1118
KTAFNY1119
KTAFNY1120
KTAFNY1121

023

KTAFNY12

024
025
026
027
028
029

KTAFNY1201
KTAFNY1202
KTAFNY1203
KTAFNY1204
KTAFNY1205
KTAFNY1206

030

KTAFNY1207

031

KTAFNY1208

Cégbírósági végzés kelte (éééé.hh.nn)*

032
033
034
035
036
037
038
039

KTAFNY1209
KTAFNY1210
KTAFNY1211
KTAFNY1212
KTAFNY1213
KTAFNY1214
KTAFNY1215
KTAFNY1216

040

KTAFNY1217

041

KTAFNY13

042
043

KTAFNY131
KTAFNY132

044

KTAFNY14

045
046

KTAFNY141
KTAFNY142

047

KTAFNY15

048
049

KTAFNY151
KTAFNY152

Számlavezető intézmény neve*
Adószáma*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám,emelet, ajtó*
Ország*
Pénzforgalmi számla száma*
Számlanyitás dátuma (éééé.hh.nn)*
Számla megszüntetésének dátuma
(éééé.hh.nn)
A felügyeleti kapcsolattartásért felelős
személy neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Fogyasztóvédelmi ügyekért felelős
kapcsolattartó neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Adatszolgáltatásért felelős személy
neve*
Telefonszáma*
E-mail címe*
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
b

•

2012. évi 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

24507

2012. évi 141. szám

KTAFNY2
Vezető állású személyek/egyéb vezetők
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

KTAFNY201

Tisztség/alkalmazotti pozíció megnevezése*

002
003
004
005
006
007
008
009

KTAFNY20101
KTAFNY20102
KTAFNY20103
KTAFNY20104
KTAFNY20105
KTAFNY20106
KTAFNY20107
KTAFNY20108

010

KTAFNY20109

011
012
013
014
015

KTAFNY20110
KTAFNY20111
KTAFNY20112
KTAFNY20113
KTAFNY20114

Bejelentés oka
Név*
Születési név*
Anyja neve*
Születési helye*
Születési ideje (éééé.hh.nn)*
Személyi igazolvány száma*
Útlevélszám*
Egyéb azonosító dokumentum
megnevezése*
Állampolgársága*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*

016

KTAFNY20115

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)*

017
018
019
020
021
022
023
024

KTAFNY20116
KTAFNY20117
KTAFNY20118
KTAFNY20119
KTAFNY20120
KTAFNY20121
KTAFNY20122
………..

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)*
Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
Vezető állású személy*
Képviseleti joggal rendelkezik*
Cégjegyzési joggal rendelkezik*
Tisztség betöltésének alapja*
Az intézmény alkalmazottja*
…………………

025

KTAFNY299

Tisztség/alkalmazotti pozíció megnevezése*

026
027
028
029
030
031
032
033

KTAFNY29901
KTAFNY29902
KTAFNY29903
KTAFNY29904
KTAFNY29905
KTAFNY29906
KTAFNY29907
KTAFNY29908

034

KTAFNY29909

035
036
037
038
039

KTAFNY29910
KTAFNY29911
KTAFNY29912
KTAFNY29913
KTAFNY29914

Bejelentés oka
Név*
Születési név*
Anyja neve*
Születési helye*
Születési ideje (éééé.hh.nn)*
Személyi igazolvány száma*
Útlevélszám*
Egyéb azonosító dokumentum
megnevezése*
Állampolgársága*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*

040

KTAFNY29915

Tisztség betöltésének kezdete (éééé.hh.nn)

041
042
043
044
045
046
047

KTAFNY29916
KTAFNY29917
KTAFNY29918
KTAFNY29919
KTAFNY29920
KTAFNY29921
KTAFNY29922

Tisztség betöltésének vége (éééé.hh.nn)
Újraválasztás dátuma (éééé.hh.nn)
Vezető állású személy*
Képviseleti joggal rendelkezik*
Cégjegyzési joggal rendelkezik*
Tisztség betöltésének alapja*
Az intézmény alkalmazottja*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

………

Mód
2
z

…..

24508

MAGYAR KÖZLÖNY

KTAFNY3
Tulajdonos adatai
Nagyságrend: forint
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001

KTAFNY3101

002
003
004
005
006
007

KTAFNY310101
KTAFNY310102
KTAFNY310103
KTAFNY310104
KTAFNY310105
KTAFNY310106

008

KTAFNY310107

009
010

KTAFNY310108
KTAFNY310109

Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi
személy)
Tulajdonos neve*
Adószáma*
Székhely (város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Tulajdonszerzés időpontja (szerződés
kelte éééé.hh.nn)*
Tulajdoni rész %*
Tulajdoni rész Ft*

011

KTAFNY310110

Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*

012
013
014

KTAFNY310111
KTAFNY310112
KTAFNY310113
......

015

KTAFNY3199

016
017
018
019
020
021

KTAFNY319901
KTAFNY319902
KTAFNY319903
KTAFNY319904
KTAFNY319905
KTAFNY319906

022

KTAFNY319907

023
024

KTAFNY319908
KTAFNY319909

Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog*
......
Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos jogi
személy)
Tulajdonos neve*
Adószáma*
Székhely (város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Tulajdonszerzés időpontja (szerződés
kelte éééé.hh.nn)*
Tulajdoni rész %*
Tulajdoni rész Ft*

025

KTAFNY319910

Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*

026
027
028

KTAFNY319911
KTAFNY319912
KTAFNY319913

029

KTAFNY3201

030
031
032
033
034
035
036
037
038

KTAFNY320101
KTAFNY320102
KTAFNY320103
KTAFNY320104
KTAFNY320105
KTAFNY320106
KTAFNY320107
KTAFNY320108
KTAFNY320109

039

KTAFNY320110

040
041

KTAFNY320111
KTAFNY320112

Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog*
Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos
természetes személy)
Tulajdonos neve
Születési név
Születési helye
Születés ideje (éééé.hh.nn)
Anyja neve
Lakcím (Város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonszerzés időpontja (szerződés
kelte éééé.hh.nn)
Tulajdoni rész (%)
Tulajdoni rész (Ft)

042

KTAFNY320113

Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)

043
044
045

KTAFNY320114
KTAFNY320115
KTAFNY320116
......

046

KTAFNY3299

047
048
049
050
051
052
053
054
055

KTAFNY329901
KTAFNY329902
KTAFNY329903
KTAFNY329904
KTAFNY329905
KTAFNY329906
KTAFNY329907
KTAFNY329908
KTAFNY329909

056

KTAFNY329910

057
058

KTAFNY329911
KTAFNY329912

Értékpapír ISIN kódja
Értékpapír mennyisége
Szavazati jog (%)
......
Tulajdonos adatai (ha a tulajdonos
természetes személy)
Tulajdonos neve
Születési név
Születési helye
Születés ideje (éééé.hh.nn)
Anyja neve
Lakcím (Város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Tulajdonszerzés időpontja (szerződés
kelte éééé.hh.nn)
Tulajdoni rész (%)
Tulajdoni rész (Ft)

059

KTAFNY329913

Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)

060
061
062

KTAFNY329914
KTAFNY329915
KTAFNY329916

Értékpapír ISIN kódja
Értékpapír mennyisége
Szavazati jog (%)
Jelmagyarázat
Tilos

Adat

Mód

1

2

a

z

•
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KTAFNY4
Könyvvizsgálói adatok
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011

KTAFNY401
KTAFNY40101
KTAFNY40102
KTAFNY40103
KTAFNY40104
KTAFNY40105
KTAFNY40106
KTAFNY40107
KTAFNY40108
KTAFNY40109
KTAFNY40110

012

KTAFNY40111

013
014

KTAFNY40112
KTAFNY40113

015

KTAFNY40114

Pénztári, biztosítói vagy befeketetési
vállalkozási minősítés száma*

016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026

KTAFNY40115
KTAFNY40116
KTAFNY402
KTAFNY40201
KTAFNY40202
KTAFNY40203
KTAFNY40204
KTAFNY40205
KTAFNY40206
KTAFNY40207
KTAFNY40208

Megbízás kezdete (éééé.hh.nn)*
Megbízás vége (éééé.hh.nn)*
Könyvvizsgáló személy neve*
Születési név*
Anyja neve*
Születési helye*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Kamarai státusz*

027

KTAFNY40209

Pénztári, biztosítói vagy befeketetési
vállalkozási minősítés száma*

028

KTAFNY40210

029

KTAFNY40211

Könyvvizsgáló társaság neve*
Adószáma*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*
Kamarai tagság száma*
Kamarai tagság kezdete
(éééé.hh.nn)*
Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)*
Kamarai státusz*

Kamarai tagság kezdete
(éééé.hh.nn)*
Kamarai tagság vége (éééé.hh.nn)*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z

24510

MAGYAR KÖZLÖNY

KTAFNY5
Megbízás/Kiszervezés adatai
Sorszám

PSZÁF kód

001

KTAFNY501

002

KTAFNY50101

003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021

KTAFNY50102
KTAFNY50103
KTAFNY50104
KTAFNY50105
KTAFNY50106
KTAFNY50107
KTAFNY50108
KTAFNY50109
KTAFNY50110
KTAFNY50111
KTAFNY50112
KTAFNY50113
KTAFNY50114
KTAFNY50115
KTAFNY50116
KTAFNY50117
KTAFNY50118
KTAFNY50119
KTAFNY50120

022

KTAFNY50120

023
024

KTAFNY50121
......
KTAFNY599

025

KTAFNY59901

026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044

KTAFNY59902
KTAFNY59903
KTAFNY59904
KTAFNY59905
KTAFNY59906
KTAFNY59907
KTAFNY59908
KTAFNY59909
KTAFNY59910
KTAFNY59911
KTAFNY59912
KTAFNY59913
KTAFNY59914
KTAFNY59915
KTAFNY59916
KTAFNY59917
KTAFNY59918
KTAFNY59919
KTAFNY59920

045

KTAFNY59920

046

KTAFNY59921

Megnevezés
Megbízás/Kiszervezés
Megbízott/Kiszervezett tevékenységet végző
intézmény neve*
Adószám*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*
Megbízott személy neve*
Születési neve
Anyja neve
Születési helye
Születési ideje (éééé.hh.nn)
Lakcím (Város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Megbízás/Kiszervezés típusa*
Megbízás/Kiszervezés kezdete
(éééé.hh.nn)*
Megbízás/Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)*
......
Megbízás/Kiszervezés
Megbízott/Kiszervezett tevékenységet végző
intézmény neve*
Adószám*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mailWeblap*
Megbízott személy neve*
Születési neve
Anyja neve
Születési helye
Születési ideje (éééé.hh.nn)
Lakcím (Város)
Irányítószám
Utca, házszám, emelet, ajtó
Ország
Megbízás/Kiszervezés típusa:
Megbízás/Kiszervezés kezdete
(éééé.hh.nn)*
Megbízás/Kiszervezés vége (éééé.hh.nn)*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z

•
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KTAFNY6
Telephely adatok
Sorszám

PSZÁF kód

001
002
003
004
005
006
007
008
009

KTAFNY601
KTAFNY60101
KTAFNY60102
KTAFNY60103
KTAFNY60104
KTAFNY60105
KTAFNY60106
KTAFNY60107
KTAFNY60108

010

KTAFNY60109

011

KTAFNY60110

012
013
014
015
016
017
018
019
020

…..
KTAFNY699
KTAFNY69901
KTAFNY69902
KTAFNY69903
KTAFNY69904
KTAFNY69905
KTAFNY69906
KTAFNY69907
KTAFNY69908

021

KTAFNY69909

022

KTAFNY69910

Megnevezés
Telephely neve*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó *
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*
Tevékenység megkezdésének időpontja
(ééé.hh.nn)*
Tevékenység befejezésének időpontja
(éééé.hh.nn)*
…..
Telephely neve*
Címe (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Telefon*
Telefax*
E-mail*
Weblap*
Tevékenység megkezdésének időpontja
(éééé.hh.nn)*
Tevékenység befejezésének időpontja
(éééé.hh.nn)*

Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z

24512
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KTAFNY7
Minősített befolyásra vonatkozó adatok
Sorszám

PSZÁF kód

001

KTAFNY7A0101

002
003
004
005
006
007
009
010

KTAFNY7A0101011
KTAFNY7A0101012
KTAFNY7A0101013
KTAFNY7A0101014
KTAFNY7A0101015
KTAFNY7A0101016
KTAFNY7A0101017
KTAFNY7A0101018

011

KTAFNY7A010102

012

KTAFNY7A010103

013

KTAFNY7A010104

014
015
016
017
018
019
020
021
022
023

KTAFNY7A010105
KTAFNY7A010106
KTAFNY7A010107
KTAFNY7A010108
KTAFNY7A010109
KTAFNY7A010110
KTAFNY7A010111
KTAFNY7A010112
KTAFNY7A010113
KTAFNY7A010114

024

KTAFNY7A010115

025
026
027
028
029
030
032
033
034
035
036

KTAFNY7A01011501
KTAFNY7A01011502
KTAFNY7A01011503
KTAFNY7A01011504
KTAFNY7A01011505
KTAFNY7A01011506
KTAFNY7A01011507
KTAFNY7A01011508
KTAFNY7A01011509
KTAFNY7A01011510
KTAFNY7A01011511

037

KTAFNY7A010116

038
039
040
042
043
044

KTAFNY7A0101161
KTAFNY7A0101162
KTAFNY7A0101163
KTAFNY7A0101164
KTAFNY7A0101165
KTAFNY7A0101166
......

045

KTAFNY7A9901

046
047
048
049
050
051
052
053

KTAFNY7A9901011
KTAFNY7A9901012
KTAFNY7A9901013
KTAFNY7A9901014
KTAFNY7A9901015
KTAFNY7A9901016
KTAFNY7A9901017
KTAFNY7A9901018

054

KTAFNY7A990102

055

KTAFNY7A990103

056

KTAFNY7A990104

057
058
059
060

KTAFNY7A990105
KTAFNY7A990106
KTAFNY7A990107
KTAFNY7A990108

Megnevezés
Minősített befolyást szerző személy (ha a befolyásoló
természetes személy)
Minősített befolyást szerző neve*
Születési név*
Születési helye*
Anyja neve*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés
kelte - éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának típusa (növekedés,
csökkenés, megszűnés)*
Tulajdoni rész (%)*
Tulajdoni rész (Ft)*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog (%)*
Összes befolyás %*
Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
Közzététel helye*
Minősített befolyás típusa*
Minősített befolyásnál figyelembe veendő közeli
hozzátartozó személy azonosító adatai
Közeli hozzátartozó neve*
Születési név
Születési helye*
Anyja neve*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*
Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*
Közeli hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás
azonosító adatai
Név*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelt, ajtó*
Ország*
Adószám*
......
Minősített befolyást szerző személy
(ha a befolyásoló természetes személy)*
Minősített befolyást szerző neve*
Születési név*
Születési helye*
Anyja neve*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés
kelte - éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának típusa (növekedés,
csökkenés, megszűnés)*
Tulajdoni rész (%)*
Tulajdoni rész (Ft)*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*

Adat
1
a

Mód
2
z
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Sorszám

PSZÁF kód

061
062
063
064
065
066

KTAFNY7A990109
KTAFNY7A990110
KTAFNY7A990111
KTAFNY7A990112
KTAFNY7A990113
KTAFNY7A990114

067

KTAFNY7A990115

068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078

KTAFNY7A99011501
KTAFNY7A99011502
KTAFNY7A99011503
KTAFNY7A99011504
KTAFNY7A99011505
KTAFNY7A99011506
KTAFNY7A99011507
KTAFNY7A99011508
KTAFNY7A99011509
KTAFNY7A99011510
KTAFNY7A99011511

079

KTAFNY7A990116

080
081
082
083
084
085
…….

KTAFNY7A9901161
KTAFNY7A9901162
KTAFNY7A9901163
KTAFNY7A9901164
KTAFNY7A9901165
KTAFNY7A9901166
…….

089

KTAFNY7B01

090
091
092
093
095
096

KTAFNY7B0101
KTAFNY7B0102
KTAFNY7B0103
KTAFNY7B0104
KTAFNY7B0105
KTAFNY7B0106

097

KTAFNY7B0107

098

KTAFNY7B0108

099

KTAFNY7B0109

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109

KTAFNY7B0110
KTAFNY7B0111
KTAFNY7B0112
KTAFNY7B0113
KTAFNY7B0114
KTAFNY7B0115
KTAFNY7B0116
KTAFNY7B0117
KTAFNY7B0118
KTAFNY7B0119

110

KTAFNY7B0120

111
112
113
115
116
117

KTAFNY7B01201
KTAFNY7B01202
KTAFNY7B01203
KTAFNY7B01204
KTAFNY7B01205
KTAFNY7B01206
......

118

KTAFNY7B99

119
120
121
122
124
125

KTAFNY7B9901
KTAFNY7B9902
KTAFNY7B9903
KTAFNY7B9904
KTAFNY7B9905
KTAFNY7B9906

126

KTAFNY7B9907

Megnevezés

Adat
1
a

Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog (%)*
Összes befolyás (%)*
Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
Közzététel helye*
Minősített befolyás típusa*
Minősített befolyásnál figyelembe veendő közeli
hozzátartozó személy azonosító adatai*
Közeli hozzátartozó neve*
Születési név*
Születési helye*
Anyja neve*
Lakcím (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (%)*
Közeli hozzátartozó közvetlen tulajdoni része (Ft)*
Közeli hozzátartozó közvetlen szavazati joga (%)*
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás
azonosító adatai*
Név*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Adószám*
…….
…….
Minősített befolyást szerzett intézmény (ha a
befolyásoló jogi személy)*
Intézmény neve*
Adószáma*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés
kelte - éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának típusa (növekedés,
csökkenés, megszűnés)*
Tulajdoni rész (%)*
Tulajdoni rész (Ft)*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog (%)*
Összes befolyás (%)*
Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
Közzététel helye*
Minősített befolyás típusa*
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás
azonosító adatai*
Név*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám*
Ország*
Adószám*
......
......
Minősített befolyást szerzett intézmény (ha a
befolyásoló jogi személy)
Intézmény neve*
Adószáma*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Minősített befolyás szerzés időpontja (szerződés kelte (éééé.hh.nn)*

Mód
2
z

…….

......
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Sorszám

PSZÁF kód

127

KTAFNY7B9908

128

KTAFNY7B9909

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138

KTAFNY7B9910
KTAFNY7B9911
KTAFNY7B9912
KTAFNY7B9913
KTAFNY7B9914
KTAFNY7B9915
KTAFNY7B9916
KTAFNY7B9917
KTAFNY7B9918
KTAFNY7B9919

139

KTAFNY7B9920

140
141
142
144
145
146

KTAFNY7B99201
KTAFNY7B99202
KTAFNY7B99203
KTAFNY7B99204
KTAFNY7B99205
KTAFNY7B99206

Megnevezés
Minősített befolyás változásának időpontja (szerződés
kelte - éééé.hh.nn)*
Minősített befolyás változásának típusa (növekedés,
csökkenés, megszűnés)*
Tulajdoni rész (%)*
Tulajdoni rész (Ft)*
Értékpapír neve (Rt. esetében kötelező)*
Értékpapír ISIN kódja*
Értékpapír mennyisége*
Szavazati jog (%)*
Összes befolyás (%)*
Közzététel dátuma (éééé.hh.nn)*
Közzététel helye*
Minősített befolyás típusa*
Közvetett tulajdonlás esetén a köztes vállalkozás
azonosító adatai
Név*
Székhely (Város)*
Irányítószám*
Utca, házszám, emelet, ajtó*
Ország*
Adószám*
Jelmagyarázat
Tilos

Adat
1
a

Mód
2
z

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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KTAFNY8
Jogutódlás adatok
Sorszám

PSZÁF kód

Megnevezés

001
002
003
004
005
006
007
008

KTAFNY8101
KTAFNY81011
KTAFNY81012
KTAFNY810121
KTAFNY810122
KTAFNY810123
KTAFNY810124
KTAFNY81013

009

KTAFNY81014

010
011
012

KTAFNY81015
KTAFNY81016
KTAFNY8201

Bejelentő intézmény neve
Adószáma
Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám
Ország
Érintett intézmény szerepe
Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
(éééé.hh.nn)
Átalakulás napja
Jogutódlás típusa
Jogutódlásban érintett másik intézmény neve

013

KTAFNY82011

Adószáma

014
015
016
017

KTAFNY82012
KTAFNY820121
KTAFNY820122
KTAFNY820123

Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám

018
019

KTAFNY820124
KTAFNY82013

020

KTAFNY82014

021
022
023
024
025
026
027
028

......
KTAFNY8299
KTAFNY82991
KTAFNY82992
KTAFNY829921
KTAFNY829922
KTAFNY829923
KTAFNY829924
KTAFNY82993

029

KTAFNY82994

Ország
Másik érintett intézmény szerepe
Átalakulásról határozó közgyűlés időpontja
(éééé.hh.nn)
......
Jogutódlásban érintett másik intézmény neve
Adószáma
Székhely
Irányítószám
Város
Utca, házszám
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2. melléklet a 17/2012. (X. 26.) PSZÁF rendelethez
„2. melléklet a 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF rendelethez

KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ
I. RÉSZ
AZ ADATSZOLGÁLTATÁSRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK
1. Kapcsolódó jogszabályok
A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.)
A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Szmt.)
A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.)
A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény (a továbbiakban:
Bit.)
A gazdasági társaságokról szóló 2006. évi IV. törvény
A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a
továbbiakban: Fnytv.)
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények éves beszámoló készítési és könyvvezetési
kötelezettségének sajátosságairól szóló 399/2007. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban:
Fnykr.)
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló
2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: Pmt.)
2. Fogalmak
Adatfeldolgozás: a személyes adat, illetve üzleti, foglalkoztatói nyugdíjtitkot képező adat
tekintetében végzett, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló törvényben meghatározott adatfeldolgozási tevékenység.
Adatkezelés: a személyes adat, illetve üzleti, foglalkoztatói nyugdíjtitkot képező adat
tekintetében végzett, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
szóló törvényben meghatározott adatkezelési tevékenység.
Állampapír: a magyar vagy külföldi állam, a Magyar Nemzeti Bank, az Európai Központi
Bank vagy az Európai Unió más államának jegybankja által kibocsátott hitelviszonyt
megtestesítő értékpapír.
Befektetési egységekhez kötött nyugdíjkonstrukció, illetve nyugdíjszolgáltatás (unit
linked): olyan biometriai kockázatot tartalmazó, szolgáltatással meghatározott
nyugdíjkonstrukció vagy olyan nyugdíjszolgáltatás, amelynél a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény a nyugdíjtechnikai tartalékot az általa létrehozott, önálló
befektetési politikával rendelkező, elkülönítetten kezelt – azonos értékű, elméleti elszámolási
részekből (befektetési egységekből) álló – eszközállományokba (eszközalapokba) vagy más,
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befektetési alapkezelésre jogosult társaság által kezelt befektetési alapokba helyezi befektetés
céljából, a csatlakozott foglalkoztató vagy a tag választásától függően, a csatlakozásról szóló
szerződésben előre meghatározott szabályok szerint.
Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció: meghatározott mértékű és rendszerességű
foglalkoztatói, vagy foglalkoztatói és tagi befizetések és azok befektetéséből származó hozam
felhalmozása alapján számított összegű nyugdíjszolgáltatást tartalmazó nyugdíjkonstrukció.
Biometriai kockázat: a tag élettartamának hosszával, valamint megrokkanásával összefüggő
bizonytalanságból eredő kockázat.
EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló
megállapodásban részes más állam, továbbá olyan állam, amelynek állampolgára az Európai
Közösség és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban
nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági
Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez.
Életjáradék: a járadékos számára élete végéig, előre meghatározott, rendszeres időközönként
folyósított előleges vagy utólagos járadék.
Feltételes jogszerzési időtartam: az a munkaviszonyban töltött legrövidebb időtartam,
amelynek elteltével az addig jóváírt foglalkoztatói hozzájárulások és azok hozamai, illetve az
addig keletkezett jogosultságok a tag tulajdonává válnak.
Foglalkoztató: az, akivel a tag munkaviszonyban áll, és aki hozzájárulást fizet a
foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézménybe.
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatás: a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény által a
nyugdíjkorhatár elérésekor a járadékos részére folyósított kifizetés.
Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény: olyan az Fnytv. alapján létrehozott zártkörűen
működő részvénytársaság, továbbá valamely más EGT-államban bejegyzett intézmény, amely
foglalkoztatótól vagy szakmai szervezettől elkülönítetten működik, és amelynek célja
munkaviszonyhoz kapcsolódó nyugellátás biztosítása a foglalkoztatók és a munkavállalók
vagy képviselőik között megkötött tagi, illetve több munkavállalót érintő megállapodás
alapján, feltéve, hogy az intézmény a megállapodásban foglaltak szerinti tevékenységet
folytat.
Járadékos: foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatást igénybevevő tag a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltatás megállapításának időpontjától, valamint a kedvezményezett és a
hozzátartozó a jogosultság hatálybalépésétől.
Kiszervezés: a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény feladatkörébe tartozó
tevékenységének e tevékenység ellátásával üzletszerűen foglalkozó szervezet által, szerződés
alapján történő ellátása.
Közeli hozzátartozó: a Ptk. 685. § b) pontjában megjelölt közeli hozzátartozók.
Minimális biztonsági tőke: a tevékenység megkezdésekor és folytatásakor a felvállalt
kockázatokból adódó kötelezettségek teljesítésére szolgáló tőkerész.
Minősített befolyás: a befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint
az általuk végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvényben
meghatározott fogalom.
Munkavállaló: a foglalkoztatóval az
munkaviszonyban álló személy.

Fnytv. 2. §

23. pontjában meghatározott
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Munkaviszony: a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény szerinti munkaviszony,
továbbá minden olyan, munkavégzésre irányuló jogviszony, amelyre külön törvény szerint a
Munka Törvénykönyve rendelkezéseit is alkalmazni kell. E rendelet alkalmazásában, a
közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény szerinti közszolgálati
jogviszonyt, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény szerinti
közalkalmazotti jogviszonyt, a legfőbb ügyész, az ügyészek és más ügyészségi alkalmazottak
jogállásáról és az ügyészi életpályáról szóló 2011. évi CLXIV. törvény szerinti ügyészségi
szolgálati viszonyt, a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi CLXII. törvény
szerinti bírói szolgálati viszonyt, az igazságügyi alkalmazottak szolgálati jogviszonyáról szóló
1997. évi LXVIII. törvény szerinti szolgálati jogviszonyt, a fegyveres szervek hivatásos
állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény szerinti szolgálati
viszonyt, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról
szóló 2001. évi XCV. törvény szerinti szolgálati jogviszonyt, is munkaviszonynak, valamint
az egyházi személyt is munkaviszonyban állónak kell tekinteni.
Nyugdíjkonstrukció: egy foglalkoztató munkavállalói részére nyújtott foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltatás feltétel- és teljesítésrendszere.
Nyugdíjkorhatár:
a) az az életkor, melyet a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI.
törvény az öregségi nyugdíjra való jogosultság feltételeként meghatároz,
b) az az időpont, amelytől a tag öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati
járandóságban, balettművészeti életjáradékban, átmeneti bányászjáradékban, a Magyar
Alkotóművészeti Közalapítvány által folyósított ellátásokról szóló kormányrendelet alapján
folyósított öregségi, rokkantsági nyugdíj segélyben (nyugdíjban) vagy növelt összegű
öregségi, munkaképtelenségi járadékban részesül,
c) határon átnyúló tevékenység esetében a foglalkoztató székhelye szerinti állam irányadó
szociális és munkajoga alapján a tagra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár;
Szavatoló tőke: a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény rendelkezésére álló, Fnytv.
szabályai szerint megállapított tőkeösszeg, amely a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézménnyel szemben fennálló követelések kielégítésébe tőkeként azonnal, harmadik fél
hozzájárulása nélkül bevonható, és amely arra szolgál, hogy a foglalkoztatói
nyugdíjszolgáltató intézmény akkor is teljesíteni tudja kötelezettségeit, ha erre a beérkezett
hozzájárulások, illetve a nyugdíjtechnikai tartalékok nem nyújtanak fedezetet.
Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció: előre meghatározott
nyugellátás nyújtásáról szóló ígéretet tartalmazó nyugdíjkonstrukció.

mértékű

Szolgáltató: olyan vállalkozás, amely a nyugdíjszolgáltató intézmény számára a kiszervezett
tevékenységet végzi.
Tag: az a természetes személy, aki munkaviszonya vagy más EGT-állam jogszabálya szerinti
munkaviszonya alapján a foglalkoztatói nyugellátás feltételeit meghatározó alapszabályban,
csatlakozásra vonatkozó szerződésben, munkaszerződésben, kollektív szerződésben
meghatározott foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatásra vonatkozó jogosultságokat szerez vagy
feltételes jogszerzés alapján várhatóan jogosultságot szerez.
Tagszervezés: alatt e rendelet alkalmazásában a foglalkoztató szervezést kell érteni.
Tagi számla: az a nyilvántartás, amelyen a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció
esetén a felhalmozási időszakban a tag követelése, illetve nyugdíjba vonuláskor a részére járó
nyugdíjszolgáltatás megállapítása alapul.
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Várakozási idő: a tagsági jogviszonynak a belépéstől számított, a nyugdíjkonstrukció által
előírt azon időszaka, amelynek elteltével a tag a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltatáshoz – az
egyéb feltételek teljesülése esetén – legkorábban hozzájuthat.
3. Az adatszolgáltatás formai követelményei
Az adatszolgáltatást elektronikus úton a Felügyelet jelentésfogadó rendszerén keresztül kell
teljesíteni. Az adatküldés formai és technikai követelményeit a Kihelyezett Adatküldő
Program Felhasználói kézikönyve részletesen tartalmazza.
Az Felügyelet adatbefogadó rendszere a beküldött jelentés státuszáról – a feltöltött küldemény
jogosultsági, tartalmi és technikai ellenőrzésének eredménye függvényében – a beküldéstől
számított 24 órán belül automatikus üzenetet küld az adatszolgáltatónak. Hibás
adatszolgáltatás esetén „visszautasított”, az adatszolgáltatás sikeres teljesítése esetén pedig (a
küldeményazonosító számot is tartalmazó) „feldolgozott” üzenetet kap az adatszolgáltató.
Az adatszolgáltatást a Felügyelet akkor tekinti teljesítettnek, ha az adatszolgáltató
elektronikus úton megküldött felügyeleti jelentése az adatbefogadó rendszerben
„feldolgozott” státuszt kapott.
A törzsadatokról szóló rendszeres jelentést a második negyedévre vonatkozó negyedéves
jelentéssel egyidejűleg, de két különböző jelentésállományként csatolva kell a Felügyelet
KAP jelentésfogadó rendszerén keresztül feltölteni.
Amennyiben a dokumentumok nem a „Jelentésállomány csatolása” gomb használatával
kerülnek feltöltésre, a KAP jelentésfogadó rendszer nem tekinti az adatszolgáltatási
kötelezettség teljesítésének a kísérletet.
Ha egy jelentés valamely táblájának adattartalma nemleges, az adott táblát akkor is be kell
küldeni. Ilyen esetben a tábla első sorát nulla („0”) értékkel kell kitölteni.
Ha a Felügyelet megállapítja, hogy az adatszolgáltatás javítást igényel (pl. téves adatközlés
miatt), a javított jelentést a felszólítás kézhezvételétől számítva 2 munkanapon belül a
Felügyelet részére meg kell küldeni.
Ha az adatszolgáltató önellenőrzési vagy belső ellenőrzési tevékenysége során kiderül, hogy a
jelentett adatok korrekcióra szorulnak (mert a Számviteli politikában meghatározott jelentős
mértékű eltérés mutatkozik), akkor a módosítást visszamenőleg is végre kell hajtani. A
feltárástól számított 15 munkanapon belül kell a módosított jelentést beküldeni, minden olyan
időszakra vonatkozóan, amelyet az adatmódosítás érint.
Az adatszolgáltató a módosító jelentés beküldésével egyidejűleg tájékoztatja a felügyeletet
ellátó szakfőosztályt a módosításról és annak indokairól.
A módosított jelentésben az érintett tábla javítás miatt módosuló minden sorát (beleértve az
összegző sorokat is) a „Mód” oszlopban „M”-mel kell megjelölni. A teljes jelentést (javított
adatot nem tartalmazó, és a nemleges táblát is) ismételten meg kell küldeni.
Nem kell értéket beírni
- az ismétlő sorok mezőibe akkor, ha az adatszolgáltatónak nincs jelentenivalója, vagyis
az ismétlő sor minden jelentett értéke nulla lenne,
- a valós értékelést bemutató mezőkbe, ha az adatszolgáltató még nem alkalmaz valós
értékelést.
Minden egyéb esetben értéket (legalább nullát) kell szerepeltetni a mezőben.
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A táblák „Megnevezés” mezőibe az adatszolgáltatók nem írhatnak adatot, szöveget.
A táblák szöveges mezőibe történő adatbevitelkor vessző karakter nem használható.
A pénznemben kifejezett adatok nagyságrendje: ezer Ft, illetve az adott deviza egysége. Az
ettől eltérő mértékegységet minden tábla esetében egyedileg jelezzük. A felügyeleti
jelentéssel egyidejűleg az elektronikus úton, pdf formátumban, kötelezően beküldendő
file-okat az alábbi általános formai előírások figyelembe vételével kell csatolni:
x a file név nem tartalmazhat szóközt, a megnevezésben az elválasztás egy aláhúzás
karakterrel történik,
x a file név felépítése: törzsszám_vonatkozás vége_melléklet típusa.pdf
A törzsszám az adatszolgáltató adószámának első nyolc karaktere.
A vonatkozás vége a tárgyidőszak záró napja, vagyis az éves auditált felügyeleti jelentéssel
egyidejűleg küldendő dokumentumok esetén a vonatkozás vége a mérleg fordulónapja. Pl. a
2012. évre vonatkozóan: „20121231”.
A melléklet típusa a Felügyelet részére elektronikusan megküldendő alábbi dokumentumok
rövid megnevezését tartalmazza a következők szerint:
Megnevezés
Éves beszámoló – mérleg
Éves beszámoló – eredménykimutatás
Éves beszámoló – cash-flow
Éves beszámoló – kiegészítő melléklet
Könyvvizsgálói záradék vagy jelentés
Közgyűlési határozat vagy jegyzőkönyv
Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat
Üzleti jelentés

Rövid név
merleg
erkim
cashflow
kiegmell
konyvzar
kozgyhat
erfeloszt
uzljel

A fentiekben foglaltak szerint például:
- az éves beszámoló mellékletét képező eredménykimutatás melléklet azonosítója
xxxxxxxx_20121231_erkim.

4. Az adatszolgáltatás tartalmi követelményei
Az érvényes számviteli jogszabályok szerint az adatszolgáltatónak saját magának kell az
adatgyűjtését, analitikáját, nyilvántartását megszervezni és gondoskodni arról, hogy minden
táblába csak bizonylattal alátámasztott, és az adatszolgáltató nyilvántartásaiban rögzített
gazdasági eseményekről kerüljön be adat.
A nyilvántartási rendszernek meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, és felügyeleti
ellenőrzésre is alkalmasnak kell lennie. Biztosítani kell, hogy az adatszolgáltató működését
szolgáló belső szabályzatok, előírások, az ügyletekre vonatkozó dokumentációk, szerződések,
valamint a számviteli és egyéb nyilvántartások magyar nyelven álljanak rendelkezésre.
A felügyeleti jelentésben szereplő állományoknak meg kell egyezniük a negyedév végére
lezárt mérleg- és mérlegen kívüli tételek állományaival. Az éves jelentés sorait a
könyvvizsgáló által ellenőrzött (auditált) mérlegadatok és mérlegen kívüli nyilvántartások
alapján kell a Felügyelet részére megküldeni.
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Az egyes (eszköz- és forrás-, illetve eredménykimutatási) tételek részletezése az Szmt.,
valamint az Fnykr. szerinti előírásoknak megfelelően történik.
A forgalmi típusú jelentéseknél a forintra átszámítás az ügylet napján érvényes árfolyammal
történik az intézmény számviteli politikájában lefektetetteknek megfelelően.

5. Értékelési alapelvek a piaci érték megállapításához
Az Szmt. és az Fnykr. előírásai alapján készült intézményi számviteli politika részét képező
belső szabályzatban meghatározott irányelvekben javasolt a következő szempontok
érvényesítése is:
- A tőzsdén nem forgalmazott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír esetében a piaci
érték meghatározása a tőzsdén kívüli kereskedelem szerinti, a Felügyelet honlapján
közzétett utolsó, forgalommal súlyozott nettó átlagár és a fordulónapig felhalmozott
kamat felhasználásával történik, ha ez az adat nem régebbi 30 napnál. Ha az adott
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírnak nincs 30 napnál nem régebbi árfolyama,
akkor a nettó beszerzési árat kell felhasználni oly módon, hogy a piaci érték
meghatározásakor hozzá kell adni az utolsó kamatfizetés óta a fordulónapig
felhalmozott kamatokat.
- A tőzsdén nem forgalmazott részvény esetében a tőzsdén kívüli kereskedelem
szerinti, a Felügyelet honlapján közzétett utolsó, forgalommal súlyozott átlagárfolyam
alapján kell meghatározni az eszköz értékelési árfolyamát, ha az nem régebbi 30
napnál. Ha az adott részvénynek nincs 30 napnál nem régebbi árfolyama, akkor
függetlenül annak régiségétől, az utolsó, tőzsdén kívüli árfolyam, illetve a beszerzési
ár közül az alacsonyabbat kell figyelembe venni.
- Egyéb, a fentiekben nem szabályozott értékpapírok esetében a nyilvántartási értéket
kell feltüntetni.
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II. RÉSZ
AZ ÉVES JELENTÉS TÁBLÁIRA VONATKOZÓ RÉSZLETES SZABÁLYOK
Általános szabályok
A táblázatok értékadatait alapértelmezésben ezer Ft-ban kell kitölteni, az ettől eltérő
mértékegységet minden táblázat esetében egyedileg jelezzük.
77ME Mérleg - Eszközök; 77MF Mérleg - Források
Az éves beszámoló mérlegének tartalmán az Fnykr 4 - 6. §-ai előírásait, formáján az 1. számú.
melléklete előírásait kell értelmezni és alkalmazni.
Az éves beszámoló mérlegét számítógépes feldolgozásra alkalmas módon ezen táblázatok
kitöltésével is teljesíteni kell.
77EE1A
Intézményi
nyugdíjkonstrukció

eredménykimutatás

-

befizetéssel

meghatározott

A táblázatot az Fnykr. 13. §-ban meghatározott tartalom, és a 2. számú melléklet A) pontban
előírt forma szerint kell értelmezni és alkalmazni.
77EE1B Eredménylevezetés - befektetési egységhez kötött nyugdíjkonstrukció
A táblázatot az Fnykr. 13. § és 14. § (3) és (4) bekezdésben meghatározott tartalom, és a 3.
számú mellékletben előírt forma szerint kell értelmezni és alkalmazni.
77EE2
Intézményi
nyugdíjkonstrukció

eredménykimutatás

-

szolgáltatással

meghatározott

A táblázatot az Fnykr. 13. § és 14. § (1), (2) és (5) bekezdéseiben meghatározott tartalom, és
a 2. számú melléklete B) pontjában előírt forma szerint kell értelmezni és alkalmazni.
77EE3 Intézményi eredménykimutatás - működési tevékenység
Az éves beszámoló eredménykimutatásait az Fnykr. 15. § (1), (2), (3) bekezdéseiben
meghatározott tartalom, és a 2. számú melléklete C) pontjában előírt forma szerint kell
értelmezni és alkalmazni.
77FNYIAD Foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény felügyeleti alapdíj számítása
A táblázatban kell megadni az Fnytv. 71. § (3) bekezdése rendelkezése alapján számított
felügyeleti éves alapdíj összegét.
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III. RÉSZ
A NEGYEDÉVES JELENTÉS TÁBLÁIRA VONATKOZÓ RÉSZLETES
SZABÁLYOK
A foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmény az Fnykr. 16. § (3) és (4) bekezdései szerinti
negyedéves jelentési kötelezettségét az alábbi táblázatok kitöltésével teljesíti.
Tárgyidőszakon az adott negyedévet kell érteni. Az ettől eltérő időszakokat egyedileg
jelezzük.
76N1 Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tartalékainak állománya
A befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciót kialakított foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató
intézménynek a szolgáltatások fedezetének gyűjtésére és a biometriai kockázatot nem
tartalmazó szolgáltatások finanszírozására fedezeti tartalékot köteles létrehozni.
A fedezeti tartalékon belül elkülönítetten kell kezelni a tagi számlákat és a szolgáltatási
tartalékot.
A felhalmozási időszakban lévő tagok összes nyilvántartott követelése megegyezik a tagi
számláik egyenlegének összegével.
A táblázat az intézmények tagi számlák állományának negyedéves alakulását mutatja be.
A tárgyidőszak első napján nyilvántartott állományhoz hozzá kell adni a fedezeti tartalék
állományában bekövetkezett növelő tételeket, és le kell vonni a tartalék állományát csökkentő
tételeket.
A Tárgyidőszaki nyitó állomány (76N11) értéke meg kell egyezzen az előző negyedévi,
illetve az utolsó módosított jelentésben közölt, a Tárgyidőszaki záró állomány (76N12)
adatmezőben közölt értékkel.
76N1A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák tárgyidőszaki
eredménye
A táblázatban kell szerepeltetni a tárgyidőszak során elszámolt bevételeket, ezen belül a tagi
kiegészítéseket és a foglalkoztatói hozzájárulásokat, a befektetésekből képződött hozamokat,
a kifizetett szolgáltatások összegét, a tagi számlákat érintő nem szolgáltatás célú kifizetéseket
és a nyugdíjkonstrukció vagyonkezelésének költségeit a táblázatban jelzett jogcímenkénti
bontásban.
A nyugdíjkonstrukció tárgyidőszaki bevételeinek és ráfordításainak növelő és csökkentő
értékét (előjel helyesen) kell szerepeltetni a 76N1 táblázat megfelelő adatsoraiban.
Abban az esetben, ha a tag egyösszegű szolgáltatást igényelt, és ezen taggal vagy tagokkal az
intézmény már elszámolt, de a tag követelésének pénzügyi rendezése nem történt meg
maradéktalanul, a tag követelését nem lehet átvezetni a szolgáltatási tartalékba. Ezen tagok
követelésének állományát a tagokkal szembeni kötelezettségek közé kell átvezetni a teljes
pénzügyi rendezés időpontjáig.
76N1B Szolgáltatási tartalék állományváltozása
A szolgáltatási tartalék azon tagok követelésállományának összessége, akik az intézmény által
kialakított, befizetéssel meghatározott, kizárólag járadéktípusú nyugdíjkonstrukciók
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valamelyikét választották, és ennek kifizetését kérték az intézménytől. A tartalékba a taggal
való elszámolást követően kell átvezeti a járadékszolgáltatás fedezetét.
A táblázat a szolgáltatási tartalék állományának növelő és csökkentő tételeit mutatja be,
jogcím szinti bontásban, a tárgyidőszak záró napjára vonatkozóan.
76N2A Befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi számlák befektetési
portfoliója
A táblázatban kell megjeleníteni a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukció tagi
számláinak befektetési portfoliónak állományát a tárgyidőszak záró napján.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell
bemutatni.
Ha az intézmény a tagi számlákat több, választható portfolióra megbontotta, az egyes
portfoliókat az adatszolgáltatónak egyedi beazonosítására alkalmas kóddal (lehetőég szerint
négy jegyű számmal), kell megkülönböztetnie, melyet a táblázat 1. oszlopában kell megadni.
A 2. oszlopban a portfolió rövid elnevezését kell megadni.
Az egyedi portfoliókhoz rendelt értékpapírok összetételét a táblázatban 001-999 szám közötti
ismétlő blokkos rendszerben kell bemutatni.
Az egyedi portfoliókhoz rendelt értékpapírok azonosítására, az értékpapír ISIN kódját és tétel
pontos nevét kötelező kitölteni. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal,
akkor a vagyonkezelő által használt egyedi azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a tagi befektetett portfolió állományát a tárgyidőszak záró napján
érvényes, az Szmt., az Fnykr. és az intézmény hatályos belső szabályzatai előírásai
figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni az intézményi
analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői
adatszolgáltatásokkal egyezően.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek
állományi adatait bruttó módon kell feltüntetni.
76N2B Szolgáltatási tartalék befektetési portfoliója
A táblázat a befizetéssel meghatározott nyugdíjkonstrukciók szolgáltatási tartaléka állománya
befektetési portfoliójának eszközösszetételét mutatja be a tárgyidőszak záró napjára
vonatkozóan, könyv szerinti és piaci értéken.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell
bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és tétel pontos nevét egyedileg kötelező
kitölteni. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a vagyonkezelő
által használt egyedi azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát a tárgyidőszak záró napján
érvényes Szmt. és a Fnykr. előírásai figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci
értékét kell megadni az intézményi analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a
vagyon- és letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek
állományi adatait bruttó módon kell feltüntetni.
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76N3A Kimutatás a tagi számlák befektetési eredményeiről
A tagi számlák befektetéseinek eredményét az Fnytv. „Befektetési és likviditási szabályok”
című III. fejezete 47. § - 49. § és a Fnykr. 7. § és 8. §-ai előírásainak figyelembevételével kell
megállapítani.
Ebben a táblázatban a nyugdíjszolgáltató intézmény, a tagi követelések fedezetét képező
befektetésein, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját befektetett eszközein, valamint az
azonosítatlan (függő) befizetések befektetései alapján elért, pénzügyileg realizált, nettó
hozamot mutatja be, eszközcsoportonkénti bontásban.
76N3B Kimutatás a szolgáltatási tartalék befektetési eredményeiről
A szolgáltatási tartalék befektetéseinek hozamelszámolását az Fnytv. „Befektetési és
likviditási szabályok” című III. fejezete 47-49. §-ai és az Fnykr. 7. és 8. §-ai előírásainak
figyelembevételével kell elvégezni.
Ebben a táblázatban a nyugdíjszolgáltató intézmény szolgáltatási tartalékának fedezetét
biztosító, ezen belül a vagyonkezelésbe adott és saját eszközei befektetéseivel elért,
pénzügyileg realizált, nettó hozamot kell bemutatni főbb eszközcsoportonkénti bontásban.
76N4 Fedezeti tartalék befektetéseinek lejárat szerinti megoszlása tárgyidőszak
zárónapján (állomány piaci értéken)
A táblában a negyedév zárónapján a nyugdíjszolgáltató intézmény birtokában befektetési
céllal nyilvántartott eszközök piaci értéke szerint számított állományát kell bemutatni az
értékpapírok lejáratig hátralévő időszak szerinti bontásban.
A táblázatban a fedezeti tartalékban nyilvántartott befektetett eszközök állományát tovább
kell bontani a tagi számlák, illetve a szolgáltatási tartalék eszközeire. Az egyes tartalékok
eszközei között külön kell kimutatni a forgatási célú, és a befektetett pénzügyi eszközöket,
rövid, közép, hosszú lejárat szerinti, valamint a lejárat nélküli eszközök bontásban.
76N5 Befizetések devizánkénti kimutatása
A nyugdíjszolgáltató intézményeknek a tagi és foglalkoztatói befizetéseket meg kell bontania
a táblázatban kiemelt, főbb devizanemenként.
Külön oszlopban kell megjeleníteni a befizetéssel meghatározott, a szolgáltatással
meghatározott nyugdíjkonstrukciók befizetéseit, illetve az azonosítatlan (függő) befizetéseket
devizanemenkénti bontásban.
76N6A A felhalmozási szakaszban lévő tagok létszáma
A táblában kell bemutatni a még felhalmozási szakaszban lévő taglétszám adataiban - a
tárgyidőszak során - bekövetkezett változásokat.
A tárgyidőszak végi létszámadatok megállapításakor az időszak első napján nyilvántartott
taglétszám adatát növelni kell az újonnan belépő tagok, más intézménytől átlépett tagok,
illetve a kedvezményezetti jogon létrejött (egy elhunyt tag tagsági jogviszonyát folytató)
tagok számával.
Az adatszolgáltatás e táblájának kitöltése során azt kell figyelembe venni, hogy a tagsági
jogviszonyukat megszüntető tagok esetén csak az olyan tagok jogviszonyának megszűnése
vehető figyelembe csökkenésként, amelyek tagi követelésével az intézmény pénzügyileg is
maradéktalanul elszámolt.
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A tárgyidőszak végi záró állományi taglétszám adatán belül fel kell tüntetni a tagdíj
befizetésre már nem kötelezett tagok, valamint a feltételes jogszerző időtartam alatt álló tagok
létszámának adatát.
A tárgyidőszaki létszám adatokat meg kell bontani egyrészt a befizetéssel-, illetve
szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukciók szerint, másrészt a konstrukciókon belül az
alapítói és csatlakozott foglalkoztatókénti csoportosításban is. Az alapítói foglalkoztatói
létszámban kell kimutatni a saját, illetve az alapító cégcsoportjába tartozó tagokat is.
76N6B határozott idejű járadékszolgáltatásban részesülő taglétszám alakulása
A táblázatban kell bemutatni az intézménynél járadékszolgáltatási szakaszban lévő tagok
taglétszámadatait, járadéktípusok szerinti bontásában.
76N7 Működési eredmény alakulása
76N71 Működési célú bevételek összesen sor
A táblázatban kell kimutatni a foglalkoztatói és tagi befizetésekből az intézmény működésére
a Fnykr. 17. § (4) bekezdés előírásai alapján levonható, a tárgyidőszakban bevételként
elszámolt összegét.
76N72 Működéssel kapcsolatos ráfordítások összesen sor
Itt kell kimutatni az intézmény működésével kapcsolatban felmerült, az 5-ös és 8-as
számlaosztályban elszámolt költségek, és ráfordítások együttes összegét a táblázatban
feltűntetett jogcímek szerinti bontásban, valamint külön soron az összes egyéb nem nevesített
ráfordításokat.
Az alkalmazottak és tisztségviselők részre fizetett bérköltség: itt kell szerepeltetni az ilyen
jogcímen a tárgyévben elszámolt bérköltség összegét. A bérköltség fogalmát az Szmt. 79. §
(2) bekezdése határozza meg.
A táblázatban kell kimutatni a tagszervezés, a reklám, a marketing tevékenység költségeit.
Amennyiben az intézménnyel kiszervezési szerződésben álló szolgáltató szervezet végez
tagszervezési tevékenységet, akkor szolgáltató szervezetnek olyan számlát kell kiállítania,
amely elkülönítetten tartalmazza a nyilvántartással és a tagszervezéssel kapcsolatos
költségeket.
A táblázatban kell kimutatni a ráfordításként elszámolt felügyeleti díj összegét. Az egyéb
költségek között kell kimutatni a működési célra fizetett bírságok és egyéb befizetéseket,
valamint a tárgyév során képzett működési céltartalék összegét. Ezen a soron kell kimutatni a
tagok tagsági viszonyuk megszűnésekor az intézménynél kimutatott működési célú
tagdíjhátralékának hitelezési veszteségként elszámolt összegét. Itt kell kimutatni a hiányzó, a
tárgyidőszakban megsemmisült, az eladott és az intézményi könyvekből kivezetett működési
célú immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek könyv szerinti értékét, továbbá a
követelések, készletek elszámolt értékvesztésének összegét. Itt kell kimutatni az elszámolt
káreseményekkel kapcsolatos kifizetéseket, a fizetett bírságok, kötbérek, késedelmi kamatok,
kártérítések összegét, a behajthatatlannak minősített – külön nem nevesített – követelésnek az
üzleti évben leírt összegét, az intézmény által működtetett ingatlanok és működésre szolgáló
egyéb tárgyi eszközök könyv szerinti értékét.
Ahol a táblázat „Szmt. szerinti egyéb ráfordítások” megnevezést említ, ott az Szmt.
előírásainak megfelelően kell a ráfordításokat megjeleníteni.
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76N8A Szavatoló tőke a negyedév záró napján
A nyugdíjszolgáltató intézmények tartalékképzéseire vonatkozó rendelkezéseit az Fnytv. „A
tartalékok, a szavatoló tőke és a biztonsági tőke szabályai” című II. fejezete tartalmazza.
Ebben a táblázatban kell kimutatnia az Fnytv. 40. §-ában rendelkezett módon számított
intézményi szavatoló tőke értékét, és annak minden elemét a negyedév záró napjára
vonatkozóan.
76N8B Minimális szavatoló tőke szükséglet
A Bit. 8. számú mellékletének alapján kell számítani az intézményi minimális szavatoló tőke
szükséglet összegét.
76N8C Összefoglaló táblázat a tőkeszükségletről
Ebben a táblázatban kell kimutatni az Fnytv. 41. § rendelkezése szerint számított intézményi
tőkeszükséglet tárgyidőszak záró napján fennálló értékét.
76N8D Szavatoló tőkét megtestesítő befektetések megoszlása tárgyidőszak végén
A táblázat a szavatoló tőkét megtestesítő befektetések portfoliója eszközösszetételét mutatja
be a tárgyidőszak záró napjára vonatkozóan.
A táblázatban kell megjeleníteni a befektetési portfolió állományát piaci értéken.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell
bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és tétel pontos nevét egyedileg kötelező
kitölteni. Amennyiben egy egyedi értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a
vagyonkezelő által használt azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát az tárgyidőszak záró napján
érvényes, az Szmt., Fnykr. és az adatszolgáltató belső szabályzatai előírásai
figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni az intézményi
analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői
adatszolgáltatásokkal egyezően.
76N9A Tulajdonosok részesedésének megoszlása a tárgyidőszak végén
Ebben a táblázatban kell bemutatni az adatszolgáltató saját részvénycsomagjának
tulajdonosok közötti megoszlását.
A táblázat kitöltésénél figyelembe kell venni a Bit. 111. § (1) bekezdése, a 114. § (3)
bekezdésében és a 3. számú mellékletében foglalt előírásokat.
76N9B Más vállalkozásban való tulajdonosi részesedésének megoszlása a tárgyidőszak
végén
Ebben a táblázatban kell bemutatni az intézmény birtokában lévő, más vállalkozásokban
fennálló részvénycsomagjának, és részesedéseinek megoszlását, vállalkozások szerinti
bontásban.
A táblázat kitöltésénél figyelembe kell venni a Bit. 111. § (1) bekezdése, a 114. § (3)
bekezdésében és a 3. számú mellékletében foglalt előírásokat.
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76N10 Foglalkoztatókkal szembeni követelések kiegyenlítésére kapott nem pénzbeni
eszközök
Ebben a táblázatban kell bemutatni a foglalkoztatói hozzájárulási
kiegyenlítéseként/ellenértékeként átadott, nem pénzbeni eszközök értékét.

kötelezettség

A követelések kiegyenlítésére átvett eszközök állományi adatait eszközcsoportonként és azon
belül egyedi eszközönként kell bemutatni.
Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és tétel pontos nevét egyedileg kötelező
kitölteni. Amennyiben egy értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor az értékpapír
egyedi azonosítására alkalmas kódot/megnevezést kell megadni.
Az értékpapírok esetében az eszközök állományát a tárgyidőszak záró napján érvényes, az
Szmt. az Fnykr. és az intézmény belső szabályzatai előírásainak figyelembevételével
számított piaci értékét és a követelés beszámítása szerinti értéket kell megadni az intézményi
analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint az átadásban résztvevő vagyon- és
letétkezelői adatszolgáltatásokkal egyezően.
76N11 Szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételei
A táblázatban kell szerepeltetni a szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció
bevezetését követően, az intézmény által ajánlott szolgáltatások fedezetére teljesített tagi és
foglalkoztatói befizetéseket, jogcímek szerinti bontásban.
A szolgáltatással meghatározott nyugdíjkonstrukció bevételeit jogcímenként, számvitelileg és
analitikusan is elkülönítetten kell kezelni és nyilvántartani a befizetéssel meghatározott
nyugdíjkonstrukciók pénzforgalmi adataitól.
76N12 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai
tartalékok
A táblázatban (bruttó módon) kell bemutatni a biometriai kockázatot hordozó
szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai tartalékok alakulását a tárgyidőszak záró napján a
táblázatban felsorolt jogcímek szerinti bontásban.
A függő tartalék (tételes) összegét, valamint az IBNR tartalék összegét költségrésszel együtt
kérjük bemutatni. A besorolást naptári negyedévekre számítva kell elvégezni (pl. egy tag a
szolgáltatásra jogosultságot tárgyév május 13-án éri el, így ezen tag követelésre képzett
tartalék összegét a II. negyedévi jelentésben kell szerepeltetni, a tag a szolgáltatást a tárgyév I.
negyedévben nem vette igénybe).
76N13 Biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő nyugdíjtechnikai
tartalékok befektetési portfoliója a tárgyidőszak záró napján
A táblázatban az intézmény biometriai kockázatot hordozó szolgáltatásokhoz kötődő
nyugdíjtechnikai tartalékok befektetési portfoliója állományát kell szerepeltetni Matematikai
tartalék és További tartalékok szerinti bontásban a tárgyidőszak záró napján, az intézményi
analitikák és a vonatkozó időszaki főkönyvi kivonat adataival egyezően.
A táblázatban a tartalék befektetési portfoliója állományát könyv szerinti és piaci értéken kell
megjeleníteni.
Az állomány adatait befektetési eszközcsoportonként és azon belül egyedi eszközönként kell
bemutatni.
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Az értékpapírok azonosítására a papír ISIN kódját és tétel pontos nevét egyedileg kötelező
kitölteni. Amennyiben egy egyedi értékpapír nem rendelkezik ISIN kóddal, akkor a
vagyonkezelő által használt azonosítót kell megadni.
Az értékpapírok esetében a befektetett portfolió állományát az tárgyidőszak záró napján
érvényes, az Szmt., az Fnykr. és az intézmény belső szabályzatai előírásai
figyelembevételével számított könyv szerinti és piaci értékét kell megadni az intézményi
analitikus és főkönyvi nyilvántartásokkal, valamint a vagyon- és letétkezelői
adatszolgáltatásokkal egyezően.
Az adott portfolió vagyonkezeléséhez kapcsolódóan kimutatott követelések, kötelezettségek
állományi adatait bruttó módon kell feltüntetni.
76N14 A tartalékok és fedezeteinek bemutatása a tárgyidőszak végén
A táblázatban kell bemutatni az intézményi tartalékok és azok fedezetére képzett portfoliók
között összefüggést, valamint a tartalékok átlagos hátralévő futamidejét (években kimutatva).
Hátralévő átlagos futamidőt a Tpt. 5. § 56. pontja szerinti értelmezésben, két tizedesre
kerekítve kell meghatározni. Hátralévő átlagos futamidő megállapításakor mind az
eszközoldal, mind a forrásoldal esetén azt kell megállapítani, hogy az aktuális hozamgörbe 1
százalékpontos változásakor az eszközök és források piaci értéke hány százalékkal változna.
Eszközoldalon az aktuális hozamgörbe alatt az adott eszköz devizanemének megfelelő és
meghatározó kereskedési piacain kialakult hozamgörbét, míg a forrásoldalon az adott forrás
devizanemének megfelelő hozamgörbét kell érteni. Aktuális hozamgörbe alatt hazai valutában
történő számolás esetében az ÁKK által közzétett állampapír referencia hozamgörbét kell
érteni.
76N15 Nyugdíjtechnikai tartalékok likviditása a tárgyidőszakot követő 6 hónapban
Ebben a táblázatban kell bemutatni az intézmény rövid- és középtávú likviditási helyzetét, a
várható kifizetéseinek lejárati szerkezetét, illetve ezek likvid eszközfedezetét a tárgyidőszakot
követő 180 napra vonatkozóan.
A táblázatban a jövőben felmerülő várható kifizetéseknek, illetve várhatóan rendelkezésre álló
likvid eszközöknek a becsült értékét kell megadni az egyes időszakokra. A lejárati
intervallumba való besorolás a szerint történik, hogy mikor várható a kifizetés, illetve melyik
időszakban szándékozik felhasználni az intézmény az adott likvid eszközt.
Likvid eszközként kell bemutatni a táblában azon eszközöket, amelyeket az intézmény – a
tárgyidőszak végén rendelkezésre álló információi alapján – mobilizálni képes és a
táblázatban megadott időszakok valamelyikében várhatóan meg is történik az eszköz
mobilizálása.
Az intézmény maga határozza meg, hogy mely instrumentumokat milyen arányban tekint
likvidnek. Teljes mértékben likvidnek tekinthetők az intézményi készpénz instrumentumai, a
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok közül az adott idősávban lejáró értékpapírok, a
hitelintézetnél az adott idősávban rendelkezésre álló betétek, illetve bankbetétek.
A likvid eszközöket piaci értéken kell szerepeltetni.
A várható kifizetéseket és az ezzel szemben álló likvid eszközöket aszerint is meg kell
bontani, hogy a kifizetés melyik tartalék fedezetéből történik.
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76N16 Életjáradékban részesülő taglétszám alakulása
A táblázatban kell bemutatni az intézménynél életjáradék kifizetési szakaszban lévő tagok
taglétszámadatait, járadéktípusok szerinti bontásában.
76N20 A nyugdíjszolgáltató intézmény személyi állománya a tárgy időszak végén
Az intézmény személyi állománya összetételének bemutatására szolgál ez a táblázat.
Az alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók esetében az átlagos állományi létszámot
kell megadni.
Felső vezetés: ide sorolandó az intézmény első számú vezetője, az elnök, a vezérigazgató, a
vezető biztosításmatematikus, a vezető jogtanácsos, a számviteli rendért felelős vezető és a
belső ellenőr, és azon egyéb személyek is, akik a felső vezetést alkotják.
Dolgozók: ide sorolandók azon alkalmazotti jogviszonyban álló munkavállalók, akik nem
minősülnek felsővezetőnek.
Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak: idetartoznak a szerződéssel, megbízással (nem
alkalmazotti, vagy munkaviszonyban foglalkoztatott) dolgozó munkatársak.
A „Megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak” sorokban a számított létszámot kell közölni.
76NPM Pénzmosással és terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos adatok
A jelentés a Pmt. végrehajtása hatásainak felmérését célozza.
A Pmt. 1. § (1) bekezdés c) pontja alapján a törvény hatálya kiterjed a foglalkoztató
nyugdíjszolgáltató intézményekre. Minden a Pmt. hatálya alá eső tevékenységet végző
intézménynek a törvény végrehajtására belső szabályzattal kell rendelkeznie, és képesnek kell
lennie a vonatkozó információk kimutatására.
A táblát a Pmt. rendelkezései alapján, és azokkal teljes összhangban kell kitölteni.
A táblázatban a természetes személyekre és egyéb (jogi és jogi személyiség nélküli
társaságok, egyéni vállalkozások stb.) személyekre vonatkozó adatokat kell bemutatni.
Az adatokat az adott tárgynegyedévre és az év elejétől halmozott összegben egyaránt fel kell
tüntetni.
Devizában felmerülő adatokat a negyedév végén érvényes MNB hivatalos devizaárfolyamon,
illetve az MNB által nem jegyzett deviza esetében a számviteli szabályok szerint
megállapított devizaárfolyamon számított összegen kell szerepeltetni.
Az adatokat értelemszerűen az adott tárgynegyedévi oszlopokban darabszámra, illetve az
értékösszegeket ezer forintban kell megadni.
Az oszlopok:
a) Tárgynegyedév - darabszám,
b) Tárgynegyedév - összeg
A tábla sorai
76NPM1 Nem teljes körűen átvilágított ügyfél
A nem teljes körűen átvilágított ügyfél sorban kell feltüntetni az adott negyedév végén azon
ügyfelek számát, amelyeknél az intézménynek nem áll rendelkezésre ügyfeléről az összes
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szükséges átvilágítási adat, vagy a Pmt. 8. §-ban előírt és annak megfelelő nyilatkozat a
tényleges tulajdonosról.
76NPM11 Ebből ügyfélkövetelés
A 76NPM1 sorból az ügyfélkövetelést kell feltüntetni. Ügyfélkövetelés: az ügyfélnek az
intézménnyel szemben fennálló követelése az adott tárgyidőszak végén, azaz tagi számla
aktuális értéke, illetve a szolgáltatási tartalékból a tagnak a járadékszolgáltatási időszak
végéig még járó követelés összege. Az ügyfélkövetelés nem nettósítható!
76NPM12 Ebből: ügyfél- kötelezettség
A 76NPM1 sorból az ügyfél-kötelezettséget kell feltüntetni. Ügyfél-kötelezettség: az ügyfél
összes tartozása az intézménnyel szemben, itt célszerű kimutatni az ügyfélnek az
intézménnyel szemben a tárgyidőszak végén fennálló esetleges díjtartozását is. Az ügyfélkötelezettség nem nettósítható!
76NPM2 Összes ügyfél átvilágítás
Az összes ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni az összes, ügyfél-átvilágításon átesett
ügyfelek számát. Összesített adatokat tartalmazó sor.
76NPM21 Egyszerűsített ügyfél- átvilágítás
Az egyszerűsített ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 12.-13. §-a alapján
egyszerűsített ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.
76NPM22 Fokozott ügyfél-átvilágítás
A fokozott ügyfél-átvilágítás sorban kell feltüntetni a Pmt. 14.-17. §-a alapján fokozott
ügyfél-átvilágításon átesett ügyfelek számát.
76NPM221 Ebből kiemelt közszereplő ügyfél (PEP) átvilágítása
A kiemelt közszereplő ügyfelek átvilágítása sorba azon átvilágítások számát kell beírni,
amelyeknél az intézmény megállapította, hogy a külföldi ügyfél kiemelt közszereplőnek
minősül a Pmt. 16. §-a alapján. Kiemelt közszereplő a Pmt. 4. §-a alapján az a külföldi
lakóhellyel rendelkező természetes személy, aki fontos közfeladatot lát el, vagy az ügyfélátvilágítási intézkedések elvégzését megelőző egy éven belül fontos közfeladatot látott el,
továbbá az ilyen személy közeli hozzátartozója, vagy akivel közismerten közeli kapcsolatban
áll.
76NPM23 Normál ügyfél átvilágítás
A normál ügyfél átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfelek számát, akik ügyfél
átvilágítása nem esik sem a fokozott, sem az egyszerűsített ügyfél átvilágítás típusába.
76NPM34 Korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése
miatti átvilágítás
A korábban rögzített ügyféladatok valódiságával kapcsolatos kétség felmerülése miatti
átvilágítás sorban kell feltüntetni azon ügyfeleket, akiket az intézmény már korábban
átvilágított, de kétség miatt új átvilágításra került sor.
76NPM35 Más szolgáltató által végzett ügyfél-átvilágítás átvétele
A más szolgáltató által végzett átvilágítás sorban a más szolgáltató által végzett és az
intézmény által elfogadott átvilágítások számát kell feltüntetni.
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76NPM41 Saját bejelentések
A saját bejelentések: darabszám és összeg oszlopban az intézmény által a pénzügyi
információs egységként működő hatóság részére az adott negyedévben küldött bejelentések
számát és a bejelentések teljes forintösszegét kell feltüntetni. A bejelentett összeg az adott
tranzakcióban szereplő összeg, amelyet az ügyfél az intézménynek átadott, vagy az ügyfél
részére kifizetésre került.
76NPM42 Bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek
A bejelentésekből devizában bonyolított ügyletek sorban azokat az ügyleteket kell feltüntetni,
melyeket az intézmény devizában bonyolított.
76NPM431-76NPM435 Saját bejelentésekből:1-5. legnagyobb összegű bejelentés
A bejelentésekből az öt legnagyobb összegű sorban a 76NPM41 sorból az öt legnagyobb
összegű ügyletet kell felsorolni csökkenő sorrendben.
76NPM44 Bejelentésekből közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése
A bejelentésekből közvetítők által végzett tranzakciók bejelentése sorba azon bejelentések
kerülnek, amelyeknél közvetítő útján végzett tevékenység során került sor bejelentésre.
76NPM5 Bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakció
A bejelentésekből 24/48 órára felfüggesztett tranzakciók sorban azon bejelentéseket kell
feltüntetni, amelyek során az intézmény 24, vagy 48 órás felfüggesztést alkalmazott.
76NPM6 Bíróság által pénzmosás miatt zárolt követelések
Ebben a sorban a bíróságok által pénzmosás miatt zárolt számlák számát és összegét kell
feltüntetni.
76NPM7 Terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés
A terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatti bejelentés sorban azokat a bejelentéseket kell
feltüntetni, amelyeket az intézmény a terrorizmus finanszírozásának gyanúja miatt tett.
76NPM8 Terrorista lista alapján zárolt követelések
A terrorista lista alapján zárolt követelések sorban azt az ügyfélszámot és azok teljes
ügyfélkövetelését kell feltüntetni, amelyet az intézmény az ügyfél terrorista listán való
szereplése miatt az adott negyedévben zárolt és ezt a pénzügyi információs egységként
működő hatóságnak, mint illetékes hatóságnak bejelentett. (Az aktuális terrorista listák a
PSZÁF honlapján Szabályozás/Pénzmosás, terrorizmus menüpont alatt érhetők el, illetőleg a
Pmt. alapján a következő közösségi jogforrásokon keresztül érhetők el: 2005/60/EK európai
parlamenti és tanácsi irányelv, valamint a 2006/70/EK bizottsági irányelv.)
76FNYIVDN Felügyeleti díj változó része (negyedéves)
Az intézmény által fizetendő felügyeleti változó díj éves mértéke az Fnytv. 71. § (5)
bekezdése értelmében az intézmény által kezelt vagyon tárgyévet megelőző év utolsó napján
számított piaci értékének 0,25 ezreléke. Így értelemszerűen a negyedéves változó díj összege
a számított változó díj értékének egy negyede.
A felügyeleti változó díj évenkénti korrekciója a bevallás keretében történik.
Az éves korrekció alatt a negyedévenként kiszámított, bevallott, befizetett felügyeleti változó
díj, illetve az auditált éves beszámoló adatai alapján kiszámított felügyeleti változó díj
összehasonlítása, ez alapján a teljes tárgyévre járó felügyeleti változó díj végleges összegének
meghatározása értendő.
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A tábla kitöltése a jelentés többi táblája adatainak felhasználásával:
76FNYIVDN01 Tárgynegyedévi működés napjainak száma (nap): ebbe a sorba a
tárgynegyedévi tényleges működési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény
tevékenységét negyedév közben kezdi meg, a működési napok száma: 90 nap mínusz a nem
működéssel töltött napok száma, mivel minden negyedévet 90 naposnak kell tekinteni, így
teljes tárgynegyedévi működés esetén 90 nap jelentendő.
76FNYIVDN02 Tárgynegyedévi változó díj alapja: ebbe a sorba a tárgynegyedévet megelőző
év december 31-én az intézmény által kezelt vagyon piaci értékét kell megadni.
76FNYIVDN03 Tárgynegyedévre számított változó díj összesen: A negyedéves díj összege a
tárgynegyedévet megelőző év 12. 31-én az intézmény által kezelt vagyon piaci értéke 0,25
ezrelékének egy negyedévre számított értéke.
(76FNYIVDN02 *0,00025/4)
76FNYIVDN04 Tárgynegyedévi változó díjfizetési kötelezettség összesen: E soron feltüntetett
összeg tárgyév második negyedéve kivételével megegyezik az 76FNYIVDN03 sor értékével.
(76FNYIVDN03 - 76FNYIVDN11)
Az alábbi sorokat csak a II. negyedéves adatszolgáltatásban kell kitölteni:
76FNYIVDN05 Előző évi működés napjainak száma (nap): ebbe a sorba az előző évi
tényleges működési napok számát kell beírni. Amennyiben az intézmény a tevékenységét év
közben kezdte meg, a működési napok száma: 360 nap mínusz a nem működéssel töltött
napok száma, mivel az évet 360 naposnak kell tekinteni, így teljes évi működés esetén 360
nap jelentendő.
76FNYIVDN06 Előző évi változó díj alapja: az Fnytv. 71. § (5) bekezdésében foglaltak
alapján számított vagyon piaci értéke auditált adatok alapján.
76FNYIVDN07 Előző évre számított változó díj auditált adatok alapján: {(76FNYIVDN06
sor értéke * 0,00025)* 76FNYIVDN05/360 (teljes éves működés esetén értéke:1)}
FNYIVDN08 Előző évre számított és negyedévente bevallott változó díj: az intézmény saját
nyilvántartása alapján (a vonatkozó időszaki főkönyvi kivonattal alátámasztva)
76FNYIVDN09 Előző évre számított változó díj korrekciója: 76FNYIVDN08 –
76FNYIVDN07
76FNYIVDN10: ezen a soron az előző évben összesen ténylegesen befizetett felügyeleti
változó díjat kell jelenteni, mely az előző évben a korábbi évekre vonatkozóan befizetett
felügyeleti változó díj (76FNYIVDN101) és az előző évben kizárólag az adott évre
vonatkozóan felügyeleti változó díjként pénzügyileg rendezett összeg (76FNYIVDN102)
összege. Az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan felügyeleti változó díjként
pénzügyileg rendezett összeg (76FNYIVDN102) csak abban az esetben térhet el az előző
évben bevallott negyedéves változó díjak éves összegétől (76FNYIVDN08), amennyiben
előző évben a kiszámolt és a ténylegesen befizetett összeg eltért egymástól.
76FNYIVDN11: a soron az előző évben kizárólag az előző évre vonatkozóan - felügyeleti
változó díjként - ténylegesen pénzügyileg rendezett összeg és az auditált adatok alapján az
előző évre számított változó díj különbségét kell jelenteni (76FNYIVDN102 76FNYIVDN07).
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A soron a túlfizetés pozitív értékkel, a hiány negatív értékkel szerepel.
Az első, a harmadik és a negyedik negyedévben a sor értéke 0.
76NPA Nyilvántartásba vett fogyasztói panaszügyek
A tábla célja
A tábla az Fnytv. 28/A. §-ában meghatározottak szerint a pénztáraknál nyilvántartásba vett
panaszbejelentések és azok feldolgozásának, kezelésének felmérését célozza.
A táblában az adatszolgáltató magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó, a
panasznyilvántartó rendszerben rögzített azon panaszokat kell bemutatni, amelyek az
adatszolgáltatóhoz (akár fiókon, ügyfélszolgálaton stb. keresztül) írásban (papíralapon vagy
elektronikus úton) érkeztek be, vagy ott szóban (telefonon vagy személyesen) hangzottak el.
Nem kell szerepeltetni azokat a szóbeli panaszokat, amelyeket a szolgáltató azonnal
megvizsgált és szükség szerint orvosolt, amennyiben a fogyasztó nem jelezte, hogy panasza
kezelését vitatja.
Ha egy panasz több panasztípusba is besorolható, akkor a panasz elsődleges témája szerint
kell a besorolást elvégezni.
A táblában szürkére színezett mezőkben értéket megjelentetni nem lehet!
Tárgyidőszak az 1. - 17. oszlopok esetében: az aktuális negyedév első napjától a negyedév
utolsó napjáig tartó időszak.
Tárgyidőszak az 18. - 19. oszlopok esetében: az aktuális év 01. 01-től az aktuális negyedév
utolsó napjáig tartó időszak.
76NPA01 Tárgyidőszakban nyilvántartásba vett panaszügyek darabszáma összesen
Adatszolgáltatás a tárgyidőszak során beérkezett és nyilvántartásba vett panaszügyek
számáról.
76NPA02 Tárgyidőszakban lezárt panaszügyek darabszáma összesen
Adatszolgáltatás tárgyidőszak során véglegesen lezárt panaszügyek számáról.
76NPA03 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak elején (negyedév első
napján)
Az aktuális negyedév első napján még folyamatban lévő panaszügyek száma, függetlenül
attól, hogy azt az intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA04 Folyamatban lévő panaszügyek darabszáma az időszak végén (negyedév utolsó
napján)
Az aktuális negyedév utolsó napján még folyamatban lévő panaszügyek száma, függetlenül
attól, hogy azt az intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA05 Peresített panaszügyekre vonatkozó adatok
(címsor, nem tölthető ki)
76NPA051 Folyamatban lévő peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napján még folyamatban lévő peresített panaszügyek száma,
függetlenül attól, hogy azt az intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA052 Panaszos javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma

2012. évi 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 141. szám

Az aktuális negyedév utolsó napjáig a panaszos javára lezárt peresített panaszügyek száma,
függetlenül attól, hogy azt az intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA053 Az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek darabszáma
Az aktuális negyedév utolsó napjáig az intézmény javára lezárt peresített panaszügyek száma,
függetlenül attól, hogy azt az intézmény mikor vette nyilvántartásba.
76NPA06 Panaszügyek rendezése miatt kifizetett kártérítés összege összesen, ezer forintban
A tárgyidőszak során pénzügyileg teljesített kártérítés összege, függetlenül attól, hogy a
kártérítés összegét jogerős ítélettel, illetve peren kívüli megállapodással vagy az intézmény
önkéntes döntése alapján állapították meg.
76NPA07 Panaszügyekkel, panaszkezeléssel foglalkozó személyek száma (fő)
Ezen a soron kell megadni, hogy tárgyidőszakban hány fő foglalkozik teljes munkaidőben a
panaszügyekkel, panaszkezeléssel, akár munkavállalóként, akár egyéb megbízás, vagy
kiszervezés keretében (tárgynegyedév végi állományi létszám).
A tábla oszlopai:
Az 1. és 2. oszlopban a tárgyidőszakban lezárt (a1), illetve a tárgyidőszakban nyilvántartásba
vett (a2) panaszügyek darabszámát kell szerepeltetni, majd ezeket tovább kell bontani
panasztípusok szerint a 3-12. oszlopban. Ha egy ügy több területet is érint, azt mindig a
legjellemzőbb panasztípusnál kell szerepeltetni.
A 3-12 oszlopok határozzák meg a beérkezett panaszügyek főbb típusok szerinti megoszlását
a következők szerint:
3. oszlop Tagsági jogviszony létrejötte (Tagszervezői panaszok nélkül)
A tag tagsági jogviszony létrejöttéhez kapcsolódó panaszok száma (a tagszervező személyre,
vagy szervezetre, tagszervező eljárására tett panaszok nélkül). A tagsági jogviszony
létrejöttén túl, az intézményváltáshoz kapcsolódó panaszokat is itt kell jelenteni.
4. oszlop Tagszervezési tevékenység
A tagszervező személyre, vagy szervezetre, tevékenységére tett panaszokat kell megjelentetni.
5. oszlop Egyéni számla értesítők
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az egyéni számla értesítők adattartalmához,
kiküldésének határidejéhez, stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
6. oszlop Adóigazolások
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket az adóigazolások adattartalmához,
kiküldésének határidejéhez, stb. kapcsolódóan küldenek a panaszosok.
7. oszlop Tagdíjelszámolások
(bevallás, befizetés, korrekció, foglalkoztatói adatszolgáltatás)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagdíjelszámolásokkal kapcsolatban
küldenek a panaszosok pl. foglalkoztatói bevallások-, korrekciós bevallások adattartalma,
megküldésük határideje, tagdíj befizetések helyessége, fizetési késedelem, foglalkoztatói
hozzájárulás, tagi eseti befizetések, támogatások adománylevele és befizetése miatt és a tag
egyéni számláján történő intézményi jóváírásokkal kapcsolatban tett panaszok.
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8. oszlop Hozamok
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagi számlán vagy számlaértesítőjén
feltüntetett hozam, értékelési különbözet és egyéb befizetéshez kapcsolódó adattartalommal
kapcsolatban küldenek a panaszosok.
9. oszlop Szolgáltatások
(elszámolás, kifizetés)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a szolgáltatások elszámolásával,
összegszerűségével, pénzügyi rendezésével kapcsolatban küldenek a panaszosok.
10. oszlop Egyéb jogcímen történő tagsági jogviszony megszűnések
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket (a szolgáltatások kifizetésének kivételével)
az intézménytagság egyéb jogcímen megszűnéséhez kapcsolódó (elhunyt, átlépő, kilépő,
esetleg kizárt tag, stb.) elszámolással, összegszerűséggel, pénzügyi rendezéssel kapcsolatban
küldenek a panaszosok.
11. oszlop Tájékoztatás tagok, munkáltatók részére
(a tagsági jogviszony fennállása alatt, az előbb nevesített jogcímeken kívül)
Itt kell feltüntetni azokat a panaszokat, melyeket a tagok, foglalkoztatók részére nyújtott
írásbeli, ügyfélszolgálati, honlapos tájékoztatás adattartalmával, határidejével kapcsolatban
küldenek a panaszosok.
12. oszlop Egyéb
Az előzőekben nevesítetteken kívüli, az intézmény által kiemelten kezelt, egyedi, vagy
rendkívüli körülmény alapján felmerült panaszügyek megjelenítésére szolgáló adatmező.
A 13. és 14. oszlopok szolgálnak a panaszügyek lezárási határidőinek kategorizálására, mely
szerint a panaszügy a jogszabályban rögzített határidőn belül, illetve e határidő lejártát
követően került lezárásra.
A 15., 16. és 17. oszlopok arra szolgálnak, hogy tájékoztatást adjanak arról, hogy a panaszos
által közölt kifogást – az intézményi felülvizsgálatot követően – milyen mértékben tekintik
megalapozottnak.
A 18. oszlop szolgál a tárgyévben lezárt, halmozott panaszügyi adatok közlésére (a
jelentésben figyelembe veendő időszak: tárgyév 01. 01-től az aktuális negyedév utolsó
napjáig).
A 19. oszlop szolgál a tárgyévben nyilvántartásba vett, halmozott panaszügyi adatok
közlésére (a jelentésben figyelembe veendő időszak: tárgyév 01. 01.-től az aktuális negyedév
utolsó napjáig).
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IV. RÉSZ
TÖRZSADAT JELENTÉS
A foglalkoztató nyugdíjszolgáltató intézmények törzsadatainak bejelentésére szolgáló
táblázatok.
A táblázatokat értelemszerűen kell kitölteni.
A táblázatokban a „*”-al jelölt sorok kitöltése kötelező.
Alakuló intézmények esetében a KTAFNY7-es és a KTAFNY8-as táblázat kivételével
minden táblázat adatait meg kell küldeni a Felügyeletnek.
KTAFNY1 Intézményi alapadatok
Az Intézmény jogi státusza sor kitöltéséhez az alábbi felsorolás által megadott lehetőségek
választhatóak: aktív, cégbírósági nyilvántartásba vétel alatt, felszámolás alatt, végelszámolás
alatt, átalakulás alatt/beolvadás, átalakulás alatt/összeolvadás, átalakulás alatt/különválás,
átalakulás alatt/kiválás, átalakult/beolvadt, átalakult/összeolvadt, átalakult/különvált,
átalakult/kivált, inaktív.
KTAFNY2 Vezető állású személyek/egyéb vezetők
Ezt a táblát az Fnytv. 10-14. §-ai rendelkezései alapján vezető állású személynek minősülő
tisztségviselőre és kötelezően foglalkoztatott alkalmazottakra vonatkozóan kell kitölteni.
A tisztségviselőt annak újbóli megválasztása vagy kinevezése esetén az Újraválasztás
dátuma cella kitöltésével újra be kell jelenteni.
Ha a tisztségviselő megbízatása, kinevezése visszavonásra került, akkor a tisztségviselőt a
tisztség betöltésének vége dátum megadásával ki kell jelenteni.
A Bejelentés oka cellában az alábbi kódok közül kell választani: „új”, „újraválasztás”,
„megszűnés”, „megszűnés elhalálozás miatt”, „adatváltozás”, „adategyeztetés”.
Változás esetén a változásban érintett vezető állású személy adatain túl minden esetben az
intézmény vezető állású személyeinek aktuális teljes listáját is szerepeltetni kell. Ebben az
esetben a Bejelentés oka cellában az „adategyeztetés” kódot kell kiválasztani.
A táblában „igen” vagy „nem” válasszal kell jelölni, hogy a tisztségviselő vezető
beosztásúnak minősül-e, elsőszámú vezető-e, illetve, hogy az intézmény alkalmazottja-e.
A Tisztség betöltésének alapja cellában kell megjelölni, hogy a tisztségviselő a tisztségét
„megválasztás” vagy „kinevezés” útján látja el.
A Cégjegyzési joggal rendelkezik cellában kell megjelölni, hogy a tisztségviselő
rendelkezik-e cégjegyzési joggal, és ha igen, akkor azt „egyedül” vagy „közösen” gyakorolja.
Amennyiben cégjegyzési joggal nem rendelkezik azt a „nincs joga” szöveggel kell jelezni.
A Tisztség betöltésének kezdete, a Tisztség betöltésének vége és az Újraválasztás dátuma
cellák közül legalább az egyik kitöltése kötelező.
KTAFNY3 Tulajdonos adatai
Ezt a táblát azon tulajdonosok adatairól kell kitölteni, akik az intézmény részvényeit
tulajdonosi minőségben birtokolják.
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Könyvvizsgálói adatok

Ez a tábla az Fnytv. 16. §-a rendelkezésének megfelelően könyvvizsgáló társaság és
természetes személy megbízása esetén is kötelezően kitöltendő.
KTAFNY5

Megbízás/Kiszervezés adatai

Attól függően, hogy a kiszervezett tevékenységet természetes személy vagy intézmény végzi,
a megfelelő sorok értelemszerűen kitöltendők.
KTAFNY6 Telephely adatok
Ha az intézménynek székhelyén kívül, földrajzilag is jól elkülöníthető telephelyei is vannak,
abban az esetben az intézmény ezeket ebben a táblában köteles bejelenteni.
KTAFNY7

Minősített befolyásra vonatkozó adatok

Ezt a táblát azon tulajdonosok adatairól kell kitölteni, akik az intézmény részvényeiből
legalább 5 %-nak megfelelő részvénycsomaggal rendelkeznek, figyelemmel a Bit. 111. § és
114. §-aiban foglaltakra.
KTAFNY8 Jogutódlás adatok
Ezt a táblát abban az esetben kell kitölteni, ha az Fnytv. 68, 69. és 74. - 81. §-ai következtében
az intézmény jogutódlással szűnne meg.”
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A Kormány tagjainak rendeletei

A belügyminiszter 53/2012. (X. 26.) BM rendelete
a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól
A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvény 22. § (3) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes
miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. §
n) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezetõ államtitkár
feladat- és hatáskörérõl szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró
nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben a következõket rendelem el:
1. §

(1) A lõfegyverekrõl és lõszerekrõl szóló 2004. évi XXIV. törvényben meghatározott pirotechnikai tevékenységekkel
összefüggõ engedélyezési eljárásokért az 1. mellékletben meghatározott mértékû igazgatási szolgáltatási díjat
(a továbbiakban: díj) kell fizetni.
(2) A díjat az ügyben eljáró megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság elõirányzat-felhasználási keretszámlájára kell
befizetni. A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok elõirányzat-felhasználási keretszámla számait a 2. melléklet
tartalmazza.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt díj az ügyben eljáró megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányság bevételét képezi.
(4) Az elsõfokú döntést hozó hatóság határozata ellen benyújtott fellebbezés díját az 1. melléklet tartalmazza, amelyet
a fellebbezés benyújtásával egyidejûleg kell az elsõfokú döntést hozó hatóság számlájára befizetni.
(5) Ha az elsõfokú hatóság megküldi a másodfokú hatóságnak a fellebbezést, a fellebbezés eredménytelensége esetén
a másodfokú eljárás díja a másodfokú hatóság bevételét képezi.

2. §

A rendeletben meghatározott díjak tekintetében
a) a díjfizetési kötelezettségre az illetékekrõl szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 28. § (2) és
(3) bekezdésében foglaltakat,
b) a jogorvoslati eljárásra az Itv. 32. §-ában foglaltakat,
c) a díj meg nem fizetése esetén az Itv. 73/A. §-ában foglaltakat
kell alkalmazni, azzal, hogy ahol az Itv. illetéket említ, azon e jogszabály tekintetében díjat kell érteni.

3. §

(1) Az e rendelet alapján beszedett díjakról az eljáró szerv nyilvántartást vezet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:
a) a befizetett díj összegét,
b) a befizetõ nevét,
c) a befizetés dátumát,
d) az ügyszámot.
(3) Ha a nyilvántartást vezetõ szerv a nyilvántartása vagy a befizetõ kérelme alapján megállapítja, hogy az 1. mellékletben
meghatározott összegnél magasabb összeget fizettek be, a többletet azonnal visszafizeti a befizetõ részére.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követõ 31. napon lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követõen indult eljárások
esetében kell alkalmazni.

5. §

Hatályát veszti a polgári célú pirotechnikai tevékenységek engedélyezésével kapcsolatos eljárások igazgatási
szolgáltatási díjairól szóló 44/2003. (XI. 27.) BM rendelet.
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter
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1. melléklet az 53/2012. (X. 26.) BM rendelethez
A pirotechnikai tevékenység engedélyezéséhez kapcsolódó elsõ- és másodfokú eljárások igazgatási
szolgáltatási díjai
Díjak mértéke forintban
Pirotechnikai tevékenység

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Gyártás
Forgalomba hozatal
Forgalmazás
Vizsgálat
Megsemmisítés
Kiállítás
Tárolás
Felhasználás
Engedély elvesztése vagy megrongálódása esetén annak pótlása
Az engedély mûszaki adattartalmát nem érintõ adatokba
(engedélyes neve, lakóhelye, székhelye) bekövetkezett változás
esetén új engedély kiadása

elsõfokú eljárás

másodfokú eljárás

33 500
33 500
33 500
33 500
36 000
33 500
33 500
33 500
7 000
9 200

32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
32 000
7 000
7 000

2. melléklet az 53/2012. (X. 26.) BM rendelethez
A megyei (fõvárosi) rendõr-fõkapitányságok elõirányzat-felhasználási keretszámla számai
Rendõr-fõkapitányság megnevezése

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Országos Rendõr-fõkapitányság
Budapesti Rendõr-fõkapitányság
Baranya Megyei Rendõr-fõkapitányság
Bács-Kiskun Megyei Rendõr-fõkapitányság
Békés Megyei Rendõr-fõkapitányság
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendõr-fõkapitányság
Csongrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Fejér Megyei Rendõr-fõkapitányság
Gyõr-Moson-Sopron Megyei Rendõr-fõkapitányság
Hajdú-Bihar Megyei Rendõr-fõkapitányság
Heves Megyei Rendõr-fõkapitányság
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendõr-fõkapitányság
Komárom-Esztergom Megyei Rendõr-fõkapitányság
Nógrád Megyei Rendõr-fõkapitányság
Pest Megyei Rendõr-fõkapitányság
Somogy Megyei Rendõr-fõkapitányság
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendõr-fõkapitányság
Tolna Megyei Rendõr-fõkapitányság
Vas Megyei Rendõr-fõkapitányság
Veszprém Megyei Rendõr-fõkapitányság
Zala Megyei Rendõr-fõkapitányság

Elõirányzat-felhasználási keretszámla száma

10023002-01451715-00000000
10023002-01451430-00000000
10024003-01451485-00000000
10025004-01451492-00000000
10026005-01451502-00000000
10027006-01451519-00000000
10028007-01451526-00000000
10029008-01451533-00000000
10033001-01451540-00000000
10034002-01451557-00000000
10035003-01451564-00000000
10045002-01451612-00000000
10036004-01451571-00000000
10037005-01451588-00000000
10023002-01451478-00000000
10039007-01451595-00000000
10044001-01451605-00000000
10046003-01451629-00000000
10047004-01451636-00000000
10048005-01451643-00000000
10049006-01451650-00000000
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Határozatok Tára

A Kormány 1461/2012. (X. 26.) Korm. határozata
a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt
1. fázis” címû] projekt kiemelt projektként történõ nevesítésérõl, valamint az ELI (Extreme Light
Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi megvalósítása érdekében
szükséges intézkedésekrõl
A Kormány
1. elfogadja az 1. melléklet szerint a GOP-1.1.1/B konstrukció kódú, az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS)
nagyprojekt 1. fázis” címû, projektjavaslat kiemelt projektként történõ akciótervi nevesítését a Gazdaságfejlesztési
Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervének 1. prioritásában nettó 46,998 Mrd Ft
forráskerettel,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1. pontban meghatározott kiemelt projektre figyelemmel
a Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervének egységes szerkezetû
módosítására vonatkozó javaslatát terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
az akcióterv soron következõ módosításával egyidejûleg
3. az ELI lézer kutatóközpont megvalósulása érdekében
a) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelõ
Zrt. bevonásával intézkedjen az ELI elõkészítési projekt Támogatási Szerzõdésének módosításáról az ELI-HU
Nonprofit Kft. ÁFA-alanyiságának változására tekintettel, továbbá gondoskodjon a kiemelt projekt
megvalósítására 876 millió Ft átcsoportosításáról, az elõkészítési projekt pénzügyi keretének terhére,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. október 29.
b) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy gondoskodjon az 1. pontban meghatározott projekt kiemelt projekt
eljárásrend szerinti benyújtását lehetõvé tevõ pályázati felhívás megjelentetésérõl,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
c) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján gondoskodjon arról, hogy az
1. pont szerinti kiemelt projekt elõkészítése során az ELI-ALPS nagyprojekt jóváhagyása iránti kérelem
összhangban legyen a JASPERS által kiadott minõségbiztosítási véleménnyel és a Bizottság prenotifikációs
eljárásban megfogalmazott elvárásaival,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a Jaspers által kiadott minõségbiztosítási vélemény kézhezvételét követõen azonnal
d) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a c) ponthoz kapcsolódó feladatok elvégzésében az ELI-HU
Nonprofit Kft. számára iránymutatást adjon,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
a Jaspers által kiadott minõségbiztosítási vélemény kézhezvételéig folyamatosan
e) felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a 2014–2020. közötti uniós költségvetési idõszakra vonatkozó
tervezés keretében biztosítsa az ELI-ALPS nagyprojekt megvalósításának 2. fázisához szükséges nettó 14,3 Mrd Ft
forrást,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
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felhívja a nemzetgazdasági minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a központi költségvetésrõl szóló
törvényekben az ELI-ALPS nagyprojekt elõrehaladásával összhangban biztosítsa az ELI ALPS projektet
megvalósító ELI-HU Nonprofit Kft. nemzetközi és hazai feladatellátásához szükséges, a 2. mellékletben
meghatározott összegû mûködési forrást,
Felelõs:
nemzetgazdasági miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. december 31.
4. visszavonja az ELI (Extreme Light Infrastructure) integrált európai kutatási nagyberendezés magyarországi
megvalósítása érdekében szükséges intézkedésekrõl és feladatokról szóló 1209/2011. (VI. 28.) Korm. határozatot.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Támogatást igénylõ neve

GOP-1.1.1/B

ELI lézer
kutatóközpont
megvalósítása
(ELI-ALPS)
nagyprojekt 1.
fázis

ELI-HU Nonprofit
Kft.

Projekt támogatási összege
(nettó Mrd Ft)

46,998

Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

Az ELI Lézer kutató központ megvalósítása (ELI-ALPS) projekt
elsõdleges célja, hogy a nemzetközi tudományos közösség
számára ultragyors fényforrások széles skáláját, különösen
XUV és röntgensugárzást biztosítson, ideértve az extrém
rövid, attoszekundumos impulzusokat is. Az ELI-ALPS
felhasználói létesítményként is mûködik, ezért alap- és
alkalmazott kutatási célokat is szolgál majd a fizika, kémia,
anyag- és orvosbiológiai tudományok, valamint –
tovagyûrûzõ hatásként – az ipari alkalmazások területén. Az
ELI-ALPS-hoz kapcsolódó kutatásokra és a kutatási
infrastruktúra mûködtetésére jött létre az ELI-HU Nonprofit
Kft. Az ELI-HU kutatási szervezet elsõdleges feladata a projekt
megvalósítási idõszakában a beruházás menedzselése és a
technológiai berendezések beszerzéséhez kapcsolódó K+F
tevékenységek végzése. Az elsõ fázisban, kiépül a befogadó
épületegyüttes, valamint a tudományos berendezések egy
jelentõs része is megkezdi mûködését. Négy épületben
összesen a tervek szerint 24 500 m2 nagyságú terület lesz
kiépítve, három fõ lézerrendszer lesz kialakítva és kiépül a
támogató infrastruktúra.

A projekt megfelel a
GOP-2012-1.1.1/B kiemelt projekt
felhívás A, B, C, D, F és G pontjaiban
foglalt kritériumoknak, valamint a
felhívás kiválasztási kritériumainak
és JASPERS zárójelentéssel
rendelkezik.
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Projekt megnevezése
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Konstrukció kódja

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1461/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz

2. melléklet az 1461/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz

Mûködési költségfedezet (nettó
Ft) igény
ÁFA finanszírozás igénye (Ft)

2012. év

2013. év

2014. év

2015. év

2016. év

2017. év

Összesen (Ft)

0

81 051 638

93 926 130

118 426 966

148 203 658

177 636 359

619 244 751

0

500 000 000

0

0

0

0

500 000 000
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A Kormány 1462/2012. (X. 26.) Korm. határozata
a TÁMOP-1.3.1-12-2012-0001 azonosító számú („A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése II.”
címû) projekt kiemelt projektként történõ nevesítésérõl és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a TÁMOP-1.3.1-12-2012-0001 azonosító számú, „A Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat
fejlesztése II.” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Humán Erõforrás Programok Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Konstrukció azonosítója

TÁMOP-1.3.1-122012-0001

Projekt megnevezése

Támogatást igénylõ neve

3,0

Projekt rövid bemutatása
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A konstrukció célja a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) szolgáltatási
rendszerének fejlesztése, kapacitásának megerõsítése, összefüggésben az NFSZ
kibõvülõ szakmai feladataival, a közfoglalkoztatási programokban résztvevõ
álláskeresõk és az inaktívak új keretek közé kerülõ munkaerõ-piaci reintegrációja révén.
A 2007–2013. közötti idõszakban a magyar foglalkoztatási szolgálat fejlesztésének célja
– igazodva az európai elvárásokhoz, gyakorlathoz – az, hogy a munkaerõ-piaci részvétel
növelése érdekében javítsa a munkaerõ-piaci kereslet és kínálat összehangolását segítõ
eszközöket.

•

A Nemzeti
Nemzeti Munkaügyi
Foglalkoztatási Szolgálat
Hivatal
fejlesztése II.

Projekt támogatási összege
(KONV+KMR Mrd Ft)

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1462/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1463/2012. (X. 26.) Korm. határozata
az ÉAOP-3.1.1-11-2011-0009 azonosító számú („Térségi elérhetõség javítása a 3109. j. és 3121. j.
utakon” címû) projekt támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint az ÉAOP-3.1.1-11-2011-0009 azonosító számú, „Térségi elérhetõség javítása a 3109. j.
és 3121. j. utakon” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. hozzájárul az 1. pont szerinti projekt támogatási szerzõdésének – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális
Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága általi – megkötéséhez.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Konstrukció azonosítója

ÉAOP-3.1.1-112011-0009

Projekt megnevezése

Támogatást igénylõ neve

Támogatás
intenzitása

1 925 890 227

100%

Támogathatóság feltételei

A projekt a 3109. j. és 3121. j.
utak 17,35 km hosszban
történõ felújítását
tartalmazza.

A felújítással érintett szakaszon, több helyen a
buszmegállók kijelölése a burkolaton felfestéssel
került megtervezésre, amely megállóhelyekhez
nem tervezik buszperon kialakítását. Az utasok
kényelme érdekében az ÚT 2-1.212 A közúti
közösségi közlekedés (tömegközlekedés) pályáinak,
utas- és jármûforgalmi létesítményeinek tervezése
útügyi mûszaki elõírásban foglaltaknak
megfelelõen szilárd burkolat, peron és ahol járda
található, ott járdakapcsolat kialakítása szükséges.
Ezért támogatási szerzõdés kötésre a pályázónak az
illetékes Volán Társaságokkal és az
Önkormányzattal kell ismételt egyeztetést
lefolytatni a szilárd burkolatú peron mûszaki
tartalmára vonatkozóan.
Az egyeztetés eredményeképpen – ha indokolt – az
utazók igényeinek megfelelõen, a tervezett
fejlesztés módosítása szükséges. A Támogatási
Szerzõdés megkötéséig a lefolytatott egyeztetések
dokumentációját be kell nyújtani.
A feltétel alapján megvalósuló többlet tervezési és
építési költségek a tartalékkeret terhére
elszámolhatók.
Támogatási Szerzõdés megkötésének feltétele,
hogy a nyilvánosság biztosításának költségét
(hirdetõ és emlékeztetõ táblák) az építés
projektelemrõl át kell csoportosítani a
szolgáltatások költségeire, az Organizációs és
forgalomterelési tervet pedig az elõkészítési
költségek közé. Az építési költség alapján
kiszámított mûszaki ellenõrzés és tartalékkeret
költségét ennek megfelelõen szükséges a
költségvetésben módosítani.
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Projekt rövid bemutatása

•

Térségi elérhetõség
Magyar Közút
javítása a 3109. j. és
Nonprofit
3121. j. utakon
Zártkörûen Mûködõ
Részvénytársaság

Projekt támogatási
összege

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1463/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1464/2012. (X. 26.) Korm. határozata
az Észak-Alföldi Operatív Program keretében gazdaságfejlesztési célú kiemelt projektek akciótervi
nevesítésérõl és támogatásuk jóváhagyásáról
A Kormány
1. hozzájárul az Észak-Alföldi Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akciótervének 1. prioritásán
rendelkezésre álló 1 230 000 000 forint szabad keretbõl 1 184 295 763 forint átcsoportosításához az ÉAOP-1.1.1/C-12
azonosító számú „A régió vállalkozásai üzleti hátterének fejlesztése – Kiemelt projektek” kiírás keretének
megemelésére.
2. jóváhagyja az 1. mellékletben szereplõ táblázat 3–5. sorában meghatározott, egymilliárd forintot meghaladó
támogatási igényû projektjavaslatokat,
3. elfogadja az 1. mellékletben meghatározott projektek kiemelt projektként történõ nevesítését,
4. hozzájárul, hogy az 1. mellékletben szereplõ táblázat 2. és 3. sorában meghatározott kiemelt projektek támogatási
szerzõdéseit a – támogathatósági feltételek teljesítését követõ 30 napon belül – Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága megkösse,
5. hozzájárul, hogy az 1. mellékletben szereplõ táblázat 4–6. sorában meghatározott kiemelt projektek támogatási
szerzõdéseit – a projektötletek 2012. november 30-ig történõ részletes kidolgozása, projektjavaslatként a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökséghez történõ benyújtása és azok értékelését követõen – a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága a 2007–2013 programozási idõszakban az Európai
Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások
felhasználásának rendjérõl szóló kormányrendelet szerint megkösse,
6. elutasítja a 2. mellékletben szereplõ kiemelt projekt akciótervi nevesítését.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011–2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE KERÜLÕ KIEMELT PROJEKTEK
C

Projektazonosító

Projekt megnevezése

Támogatást
igénylő neve

ÉAOP1.1.1/C-12k-20120001

Jászfényszaru
Ipari Park
Komplex Fejlesztése
I. ütem
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Projekt rövid bemutatása

Támogathatóság feltételei

A támogatást igénylő ipari park cím
alá eső területeinek komplex fejlesztésével javítaná a befektetések technikai
és szakmai feltételeit, növelné a betelepedő cégek számát.
A projekt eredményeként:
a) kialakításra kerül 88.837 m2
(12,34ha) új, infrastruktúrával ellátott földterület
b) teljessé válik az alapinfrastruktúrával való kiépítettség 34.617 m2
területen;
c) Vállalkozói Ház létesül 1634 m2
hasznos alapterülettel,
A fenntartás 5. évében a betelepülő
cégek száma eléri a 7db-ot, az általuk
létrehozott munkahelyek száma meghaladja majd a 100 főt.

Támogatási szerződés köthető csökkentett támogatással
A költségcsökkentés indoklása:
a) A projektgazda a felhívásban engedélyezett maximális fajlagos költségekkel, 219.000Ft/nm áron tervezte a Vállalkozói Ház építését. Ezen belül két
tétel rosszul került tervezésre, mivel
i.)
a tagolt légtér felára (10 000,- Ft/m2), valamint
ii.)
a hőszigetelés felára (10 000,- Ft/m2)
csak a csarnok szerkezeten belüli helyiségkialakításánál, illetve csak utólagos hőszigetelés esetén számolható el. Így a Vállalkozói ház területére
vetítve 1634,18m2 x 2 x 10.000Ft/m2 költség nem elszámolható, ami öszszesen nettó 32.683.600 Ft.költségcsökkentést jelent
b) A területvásárlás 87 356 399 Ft összegben került alátámasztásra a betervezett nettó 87 363 474 Ft-tal szemben. Az alá nem támasztott költséggel,
nettó 7.075 Ft-tal a költségek csökkentése szükséges.
c) Tulajdoni lapok vásárlására 42 db került számlával alátámasztásra, ugyanakkor, a projektgazda nyilatkozata szerint több tulajdoni lap az előző projektje kapcsán került bemutatásra (27 db), így ezek költsége nettó 27.000
Ft nem elszámolható költségként jelenik meg.
d) A nyilvánosság biztosítására 350 000 Ft-ot tervezett be a projektgazda, 1
darab „B”és 1 darab „D” típusú táblával. Hivatkozva a 6/2011. számú
KSZ állásfoglalás 1. sz. mellékletére, melyben a „B” tábla 250.000 Ft és a
„D” tábla 25.000 Ft elfogadható költséggel szerepel, nettó 75.000 Ft-os
költségcsökkentés indokolt.
A támogatási szerződés megkötésének további feltételei:
a) A támogatási szerződés megkötéséhez az alábbi felsorolás szerinti hatósági engedélyek hatályának meghosszabbítását szükséges igazolni:
i.)
Vállalkozói Ház építési engedélye, száma: 2931-29/2010 jogerős: 2010.12.13., lejár: 2012.12.13.
ii.)
Tüzivíz tározó építési engedélye, száma: 2931-28/2010 jogerős:2010.12.13., lejár: 2012.12.13.
iii.)
Középnyomású gázvezeték építési engedélye: SZBK
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1. melléklet az 1464/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz

1

Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.
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/3365/6/2010, jogerős: 2010.12.02., lejár: 2012.12.02.
Víz, szennyvíz, csapadékvíz, öntözőkút vízjogi létesítési engedélye, száma: 155-2/2011 kiadva: 2011.01.18., lejár:
2013.01.18.
b) A tulajdoni lapra ÉMÁSZ Zrt, TIGÁZ Zrt. és JÁSZTEL jogok vannak bejegyezve, ezért a projektgazda a támogatási szerződéskötésig nyújtsa be a
pályázati útmutató F.1. pontjában megfogalmazott per- és igénymentességet igazoló nyilatkozatokat..
c) A projektgazdának a nyilvánosság költségei alatt betervezett 1db „B” típusú és 1db”D” típusú táblán túl azt ÚSZT Kedvezményezettek Tájékoztatási kötelezettségei című útmutató alapján a teljes II. számú kommunikációs
csomagot kell megvalósítania.
Megvalósítási és fenntartási időszakra vonatkozó további szerződéskötési feltételek:
a) A Vállalkozó Ház földszintjén kialakítani tervezett sport-rekreációs terület
az Ipari Park és Vállalkozói Ház által nyújtott szolgáltatásként kizárólag
térítésmentesen, az Ipari Parkba és a Vállalkozói Házba betelepült vállalkozások munkavállalói számára vehetők igénybe.
b) A sport-rekreációs szolgáltatást a megvalósítási és fenntartási időszakban
a projektgazda Jászfényszaru Ipari Centrum Kft. végezheti, annak üzemeltetésére külső vállalkozó nem vonható be, üzemeltetésre ki nem adható.
c) A sport-rekreációs szolgáltatások karbantartási, állagmegóvási, és egyéb
az üzemeltetés során felmerülő költségeinek fedezetére külön díj nem kérhető.
iv.)

ÉAOP1.1.1/C-12k-20120002

Elektronikai
Hulladékhasznosító
Kft.

1 670 453 889
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Támogatási szerződés köthető csökkentett támogatással
A költségcsökkentés indoklása:
a) Megváltozott munkaképességűek képzésére tervezett költség a kiemelt
projekt felhívás C3 Elszámolható költségek pontja alapján nem elszámolható. Költségcsökkentés összege: nettó 5 000 000 Ft
b) A horgos konténeremelő alváz célgép gépjárműnek minősülő eszköz,
amely a kiemelt projekt felhívás C3.2 pontja alapján nem elszámolható.
Költségcsökkentés összege: nettó 20 206 500 Ft
c) Az építési költségvetésben szereplő 100 000 Ft egyedi értéket meg nem
haladó bútorok, eszközök a kiemelt projekt felhívás C3.1.II.5. pontja alapján nem elszámolhatók. Költségcsökkentés összege: nettó 13 776 750 Ft
d) A kötelező nyilvánosság költsége a szokásos piaci áraknak történő megfelelés érdekében kiadott KSZ állásfoglalás alapján csökkentésre kerül.
Költségcsökkentés összege: nettó 3 720 000 Ft
e) Az eszközbeszerzések közül a 100 000 Ft egyedi értéket meg nem haladó
kézi szerszámok a kiemelt projekt felhívás C3.1.II.5. pontja alapján nem
elszámolhatók. Költségcsökkentés összege: nettó 2 200 000 Ft
f) Az előkészítési költségek (132 000 000 Ft) esetében 131 930 000 Ft költség került alátámasztásra a Pályázati útmutató C2.2. pontjának megfelelően, ezért az alá nem támasztott összeg levonásra kerül. Költségcsökkentés
összege: nettó 70 000 Ft

•

A Karcagi Ipari Parkban megvalósuló
projekt keretében Környezetipari
Központ létrehozása a cél, a hulladékhasznosításban tevékenykedő KKV-k,
régiós kiemelt iparágak (környezetipar, energiatermelés és használat, nanotechnológia, IKT) vállalkozásaik
számára.
A fejlesztés eredményeként az iparterületen önálló építmények (10,481 m2
bérbe adható zárt és fedett csarnokok,
irodablokk és tárolók, raktárak) kerülnek kialakításra.
A fejlesztés eredményeképpen a pályázónál 3fő-, a 9 betelepülő vállalkozásoknál 170 fő új munkahely jön létre. Az egy főre jutó beruházási költség
9999,650 Ft.
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3.

Karcagi
Hulladékipari
Központ
Fejlesztése
I. ütem

4.

Intermodális
központ létrehozása
a Debreceni
Nemzetközi
Repülőtéren

SAIGO
PORT
Vagyonkezelő Kft.

1 350 000 000

A SAIGO Port Kft. a XANGA cégcsoport tagja. az alábbi projektelemeket kívánja megvalósítani:
1. Iparvágányok felújítása, egyéb
vasúti fejlesztések
2. Innovációs és Inkubációs Központ valamint központi épület építése (8000 m2)
3. Termelő és Szolgáltató csarnok
építése (4000 m2)
4. Vasúti átrakó logisztikai terminál
építése (2000 m2)
Emellett aktív befektetés ösztönzési
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A projektmenedzsment költségek (50 000 000 Ft) költség-alátámasztó dokumentációja alapján a projektmenedzsment-vezetés keretében ellátandó
feladatok teljes mértékben lefedik a projektmenedzsment keretében elvégzendő tevékenységeket, ezért külső pályázati kontrolling és a fizikai jelenlét tervezett tevékenysége indokolatlan. Költségcsökkentés összege: nettó
14 000 000 Ft
A támogatási szerződés megkötésének további feltételei:
a) A támogatási szerződéskötésig el kell végezni a kötelező nyilvánossági
elemek felülvizsgálatát, a befektetés-ösztönzés keretében tervezett tevékenységgel való átfedés elkerülése érdekében. A projekt során valamenynyi, az I. sz. kommunikációs csomagban szereplő, kötelező tevékenységet
meg kell valósítani a költségcsökkentés által módosított költségtétel terhére. A támogatási szerződéskötéshez be kell nyújtani a kötelező nyilvánosságra tervezett pontosított tevékenységeket a hozzájuk tartozó költségelemek részletes bemutatásával. A kötelezően megvalósítandó, de a projektjavaslatba be nem tervezett I. sz. kommunikációs csomag elemeit a projekt
elszámolható költségein túl saját forrásból kell megvalósítani.
b) A támogatási szerződéskötéshez a kiemelt projekt felhívás C3.1. pontjának
megfelelően át kell sorolni az alábbi költségelemeket a megfelelő költségsorba, mivel azok jelenleg rossz besorolás alatt szerepelnek:
i.)
kertépítést (22 783 525 Ft) és útépítést (294 767 182 Ft) az építési költségekből az alapinfrastruktúra költségek közé,
ii.)
a VII. Berendezések fősoron a 100 000 Ft egyedi értéket meghaladó eszközöket (8 250 870 Ft) az építésből az eszközbeszerzés költségei közé
c) A projektgazda a nyilatkozata és a hatályos kiemelt projekt felhívás alapján gondolja át a projekt előkészítés, projekt menedzsment, illetve szolgáltatások igénybevétele tevékenységek esetében de minimis támogatással
tervezett költségek átsorolását, mivel azok regionális beruházási jogcím
alapján is támogathatók, amennyiben a számviteli törvény szerint a beruházás bekerülési értékének részét képzik, és amennyiben a de minimis keret már nem áll rendelkezésre.

MAGYAR KÖZLÖNY

g)

Az akciótervi nevesítést követő projektfejlesztés feltételei:
a) A projekt kidolgozásakor a projektgazda rendezze a repülőtértől bérlésre
kerülő útszakaszok jogviszonyát, mutassa be a rendezett tulajdonviszonyokat.
b) A projektjavaslatban a projektgazda mutassa be, hogy hogyan kezeli a
könyvvizsgáló által, a tulajdonoscég és társcég beszámolójára vonatkozóan jelzett kockázatot.
c) Projektgazda mutassa be, hogy hogyan biztosítja a fejlesztéshez szükséges
saját forrást és a projekt finanszírozhatóságát.
d) A költségvetésben és az anyagi-műszaki összetételben projektgazda pontosítsa az infrastrukturális elemeket, a vasúti iparvágány felújítását.
e) Projektgazda a projektjavaslatban részletesebben és pontosabban mutassa
be az egyes tervezett tevékenységeket.
24551

f)
g)

h)
i)

j)
k)
l)

5.

Technológia
fogadására
alkalmas
termelő
infrastruktúra
létrehozása a
Határ Úti Ipari
Parkban

DIP INVEST
Ingatlanforgalmazó
és Ingatlanhasznosító
Kft.

1 100 000 000
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Az akciótervi nevesítést követő projektfejlesztés feltételei:
a) A Projektgazda csekély összegű támogatás körébe 200 millió Ft összegben
sorolt tevékenységeket, amely meghaladja a 163/2001. (IX. 14.) Korm.
rendeletben meghatározott rendelkezésre álló keretet. Tekintettel a felhívásban és közleményben foglaltakra, miszerint a projekt-előkészítés, projekt menedzsment, illetve szolgáltatások igénybevétele tevékenységek regionális beruházási jogcím alapján is igényelhetők, amennyiben a számviteli törvény szerint a beruházás bekerülési értékének részét képzik, vizsgálja felül a tevékenységek támogatási kategóriákba történő sorolását.
b) Projektgazda térképi megjelenítéssel egyértelműen mutassa be a tervezett
fejlesztés - infrastruktúra építés és felépítmény - megvalósítási helyét annak igazolására, hogy a jelen kiemelt gazdaságfejlesztési felhívásban tervezett fejlesztés és az ÉAOP-111/AB-11 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és
inkubátorházak támogatása” c. pályázati felhívásra benyújtott ÉAOP111/AB-11-2011-12 és ÉAOP-111/AB-11-2011-13 kódszámú pályázatok

•

A pályázó összesen 15 ezer m2 alapterületű, technológia fogadására alkalmas több épületből álló ipari létesítmény épül. Az újonnan megvalósuló
központban a betelepülő vállalkozások
akár kisebb (500 m2), vagy akár nagyobb (2-3.000 m2) alapterületű, az
épület többi részétől elválasztott ipari
csarnokokat és hozzájuk kapcsolódó
iroda és szociális blokkot is bérelhetnek.
A fejlesztés az ipari parkon belül, egy
3,945 hektáros ingatlanon valósulna
meg.
Az ingatlan tulajdon viszonyai rendezettek; az ingatlan a XANGA cégcso-

MAGYAR KÖZLÖNY

ÉAOP1.1.1/C-12k1-20120003

Projektgazda a fejlesztési területre betelepülő vállalkozások körét pontosabban, részletesebben határozza meg.
A projektjavaslatban projektgazda vizsgálja felül, pontosítsa a csekély
összegű támogatással érintett tevékenységek körét és szükség esetén a saját forrást megnövelve vegye figyelembe a projektötletben igényelt támogatás csökkentésének szükségességét.
A fenntarthatósági és esélyegyenlőségi szempontok vállalt körét projektgazda bővítse a Pályázati Felhívás által meghatározott, szükséges mértékig.
Projektgazda mutassa be, hogy a fejlesztett ingatlan 20 hektárt meghaladó
egységet képez. A tisztázó kérdésre adott válasza alapján megvalósítási
helyszínként meg kell jelölni az Airport Debrecen Kft. tulajdonában lévő,
fejlesztési területként megjelölt 10 ha-os területet is. Szükséges bemutatni
ezen terület rendezett tulajdonviszonyait is.
Részletesen kerüljön kifejtésre, hogy milyen fejlesztéseket tervez az Airport Debrecen Kft. tulajdonában lévő, fejlesztési területként megjelölt 10
ha-os területen.
Projektgazda, aktualizálja az indikátorokat a tisztázó válaszban megadott
megnövelt területnek megfelelően.
Projektgazda térképi megjelenítéssel egyértelműen mutassa be a tervezett
fejlesztés - infrastruktúra építés és felépítmény - megvalósítási helyét annak igazolására, hogy a jelen kiemelt gazdaságfejlesztési felhívásban tervezett fejlesztés és az ÉAOP-111/AB-11 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra és a befektetési környezet fejlesztése- ipari parkok, iparterületek és
inkubátorházak támogatása” c. pályázati felhívásra benyújtott ÉAOP111/AB-11-2011-12 és ÉAOP-111/AB-11-2011-13 kódszámú pályázatok
keretében tervezett fejlesztések elhelyezkedése esetében nem merül föl a
projektek kapcsán a kettős finanszírozás. Kérjük, mutassa be a három projekt egymáshoz való kapcsolatát.

24552

tevékenységet is folytatni kíván, valamint a Debreceni Egyetem kihelyezett tanszékeként szakmai gyakorlati
tapasztalatokat nyújt a diákok részére.

Nyíregyházi
Ipari Park
Ingatlanforgalmazó,
Fejlesztő és
Hasznosító
Kft.

615 000 000

A Nyíregyháza Ipari Park II. ütemének kialakításával a nyugati ipari park
megvalósítására kerülne sor. A kialakítandó bővítési terület alkalmas arra,
hogy újabb betelepülő fejlesztőket fogadjon, illetve a már betelepült gyártók fejlesztéseihez helyszínül szolgáljon. A nyíregyházi, magas színvonalú
oktatás és szakképzés több multinacionális vállalat számára biztosított kedvező munkaerőpiacot (Lego
Manufacturing Kft., MICHELIN
Hungária Abroncsgyártó Kft.,
Eissmann Automotive Hungaria Kft.,
Phoenix Légrugó Technológia Kft.,
Hübner Hungary Kft., stb.). A fejlesztési terület az M3 Autópálya nyugati
elkerülő útja mentén, a gyorsforgalmi
út oldalán helyezkedik el. A fejlesztési
terület I. üteme érinti a területvásárlással érintett 7,63 ha területet és az ipari
területen már területtel rendelkező
Lego által birtokolt 63 ha-t, így az

2012. évi 141. szám

6.

A Nyíregyházi
Ipari Park
2. Ütemének
Komplex
Terület Előkészítése

•

ÉAOP1.1.1/C-12k1-20120005

keretében tervezett fejlesztések elhelyezkedése esetében nem merül föl a
projektek kapcsán a kettős finanszírozás. Kérjük, mutassa be a három projekt egymáshoz való kapcsolatát.
c) A projektjavaslatban projektgazda vizsgálja felül a csekély összegű támogatással érintett tevékenységek körét és amennyiben szükséges kerüljenek
átcsoportosításra a megfelelő támogatási jogcímre.
d) A projektjavaslatban a projektgazda mutassa be, hogyan kezeli a könyvvizsgáló által jelzett kockázatot.
e) A projektgazda mutassa be, hogyan biztosítja a fejlesztéshez szükséges saját forrást és a projekt finanszírozhatóságát.
f) Projektgazda a költségvetésben és az anyagi-műszaki összetételben pontosítsa az infrastrukturális elemek szükségességét, azok mértékét, továbbá a
területvásárlást is.
g) Projektgazda a fejlesztési területre betelepülő vállalkozások körét pontosabban, részletesebben határozza meg.
h) Projektgazda nyilatkozata szerint a fejlesztéssel érintett ingatlan Ipari parki területté minősítése folyamatban van. A részletes projektjavaslat benyújtásáig gondoskodjon a tervezett fejlesztés által érintett 3,945 ha-os, jelenleg a Debreceni Regionális és Innovációs ipari Park fejlesztési területeként megjelölt terület Ipari Park cím alá vonásáról. Felhívjuk a figyelmét,
hogy ipari parki megvalósulás esetén az ipari park címbirtokos/üzemeltető
tulajdonában levő ingatlanon valósítható meg a fejlesztés. Kérjük ennek
figyelembevételével járjon el a projektfejlesztés során!
Az akciótervi nevesítést követő projektfejlesztés feltételei:
a) Projektgazda a költségvetésben és az anyagi-műszaki összetételben pontosítsa az építési elem anyagi-műszaki tartalmát, költségvetését.
b) Projektgazda részletesen mutassa be és körültekintően dokumentálja a területvásárlás körülményeit.
c) A költségvetés átalakítása szükséges a projektfejlesztési időszakban a rendelkezésre álló alátámasztó dokumentumok alapján, annak figyelembe vételével, hogy az Üzleti és Marketing terv költségeit 1 300 000 Ft-tal, az
engedélyes tervdokumentáció költségeit 2 610 000 Ft-tal csökkenteni
szükséges a Kiemelt Projekt felhívás C3.3. pontjában leírt költségvetés
belső korlátainak megfelelően.
d) Projektgazda a fejlesztési területre betelepülő vállalkozások körét pontosabban, részletesebben határozza meg.
e) Projektgazda dokumentálja, hogy a fejlesztett ingatlan az Ipari Park címhasználati szerződésnek megfelelően az Ipari Parkban található vagy annak része lesz. Ha szükséges, kezdeményezze az „Ipari Park” címre vonatkozó szerződés módosítását.
f) Projektgazda a tisztázó kérdésre adott válasza alapján a Lego tulajdonában
lévő 63ha-os terület is megvalósítási helyszínnek tekinthető, ezért ezen terület rendezett tulajdonviszonyait is szükséges bemutatni a projektfejlesztési időszakban
g) Részletesen kerüljön kifejtésre, hogy a projektgazda milyen fejlesztéseket
tervez a Lego tulajdonában lévő, tisztázó válaszában fejlesztési területként

MAGYAR KÖZLÖNY

port fő tulajdonosának tulajdonában
van (a korábbi mezőgazdasági használat miatt az ingatlant csak magánszemély vehette meg a hatályos törvények miatt). A projekt előkészítése során az ingatlan a DIP Invest Kft. tulajdonába kerül át, amely a projekt megvalósítása során aktív befektetés ösztönzési tevékenységet kíván folytatni.
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h)
i)
j)

k)

l)

megjelölt 63ha-os területen
Projektgazda aktualizálja az indikátorokat a tisztázó válaszban megadott
megnövelt területnek megfelelően
Amennyiben a fejlesztés célja a meglévő Ipari Park további bővítése, úgy
az Ipari Park szándéknyilatkozatával alátámasztva be kell mutatni, hogy a
fejlesztés illeszkedik az Ipari park fejlesztési koncepciójába.
A projektjavaslatban projektgazda pontosítsa a regionális beruházási támogatással és a csekély összegű támogatással érintett tevékenységek körét. Amennyiben csekély összegű támogatás igénybevételét nem tervezi,
úgy indokolja a beruházásra aktiválható elemeket.
A projektgazda megújuló energia fejlesztését vállalta, azonban ennek részletei sem a megvalósíthatósági tanulmányban, sem a költségvetésben nek
kerültek kifejtésre. A kidolgozott projektnek ilyen tartalommal rendelkeznie kell min. 8% mértékben, kérjük ennek részletes bemutatását.
A projektgazda a projekt részletes kidolgozásakor részletesen ismertesse
az eszközbeszerzés tartalmát, annak szükségességét annak figyelembe vételével, hogy a projektben csak a betelepülő vállalkozások számára nyújtott működést és termelést elősegítő szolgáltatási funkciók ellátásához
szükséges eszközök, berendezések beszerzésének költségei számolhatók
el.
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érintett összterület 70,63ha.
A területen az alábbi fejlesztések kerülnek megvalósításra:
a) Ingatlanszerzés 7,63 ha-on
b) Előközművesítés: terület gázellátásának előközművesítése; terület vízellátásának
előközművesítése;
c) terület csapadék-vízellátásának
előközművesítése, terület
szennyvízellátásának
előközművesítése, terület
d) elektromos ellátásának
előközművesítése, terület telekommunikációs
előközművesítése, terület belső
e) úthálózatának kiépítése, terület
úthálózat közvilágításának kiépítése
f) Ipari Park II. központi szolgáltató épületének kialakítása

MAGYAR KÖZLÖNY

•
2012. évi 141. szám

AZ ÉSZAK-ALFÖLDI OPERATÍV PROGRAM 2011-2013-AS AKCIÓTERVÉBEN NEVESÍTÉSRE NEM KERÜLÕ KIEMELT PROJEKTEK

Támogatást igénylő
neve

Az Airport Debrecen
Üzleti Park alapinfrastruktúrával történő ellátása

Cívis Ház Zártkörűen
Működő Részvénytársaság

Igényelt
közkiadás
összege2 (Ft)
4 700 000 000

Projekt rövid bemutatása

Elutasítás indoka

Projektgazda a tervezett fejlesztés során a tulajdonában levő 113 ha infrastruktúráját tervezte kiépíteni, amihez teljesen új gerincvezetékek megépítését szerette volna megvalósítani. A beruházási költségek jelentős hányadát a gerincvezetékek megépítése jelentette, ami miatt a fejlesztési
terület méretének csökkentésével sem mérsékelhető számottevően a beruházási költség.
A terület tulajdonviszonyai rendezettek, az infrastruktúrával ellátandó 113 ha a Cívis Ház tulajdonában van, közvetlen szomszédságában található a Debreceni Repülőtér. Stratégiai nagyvállalatok (pl. autóipar, elektronikai ipar stb.) és beszállítóik betelepülésére biztosítana lehetőséget.
A területre 5 új vállalkozás betelepítését tervezik,
melyek 250 új munkahelyet hoznának létre.

Tekintettel arra, hogy a Projektgazda a projektdokumentáció részeként benyújtott nyilatkozata alapján
közszféra kedvezményezettnek tekinthető, így elszámolható közkiadásnak minősül esetében az általa biztosított önerő összege is. Ilyen módon az általa igényelt közkiadás összege önmagában is meghaladta a
felhívásban meghirdetett keretösszeget.
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ÉAOP1.1.1/C-12k1-20120004

Projekt
megnevezése

•

Projektazonosító

MAGYAR KÖZLÖNY

2. melléklet az 1464/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz

A benyújtott projektek közül a szakmai értékelésen 57
ponttal (két értékelés átlagaként) a legalacsonyabb
pontszámot érte el, amely ugyan elegendő az akciótervi nevesítéshez (50 pont alatt nem javasolható), azonban tekintettel a forráshiányra, mint legalacsonyabb értékelési pontszámmal rendelkező projekt a rendelkezésre álló keret terhére akciótervi nevesítésre nem javasolható.

2

Elszámolható közkiadásnak minősül a 2007-2013 programozási időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának
rendjéről szóló 4/2011. (I. 28.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés 16a. pontja alapján a megítélt támogatáson kívül a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 6. § (1) bekezdés a)-f) pontja alapján ajánlatkérőnek minősülő közszféra szervezet kedvezményezett által biztosítandó önerő összege is. Nem közszféra szervezet esetén az elszámolható közkiadás összege a megítélt támogatás összegével egyezik meg.
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A Kormány 1465/2012. (X. 26.) Korm. határozata
a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott „62. sz. fõút M8 (Duna-híd) és
Székesfehérvár között – 11,5 t burkolat-megerõsítés és elkerülõ utak kiépítése” címû kiemelt
projekt költségnövekményének jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja a Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott „62. sz. fõút M8 (Duna-híd) és Székesfehérvár
között – 11,5 t burkolat-megerõsítés és elkerülõ utak kiépítése” címû kiemelt projekt támogatásának növelését az
1. melléklet szerint,
2. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatósága az
1. pontban meghatározott projekt támogatási szerzõdésének módosítása érdekében a szükséges intézkedéseket
megtegye, a módosított támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A projekt megnevezése

Az eredeti Támogatási
Szerzõdés aláírásának éve

Az eredeti támogatási
összeg (Ft)

A költségnövekmény
összege (Ft)

A módosított támogatási
összeg (Ft)

Az érintett KÖZOP prioritás

NIF Zrt.

2010

1 541 852 173

121 254 381

1 663 106 554

3
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62. sz. fõút M8 (Duna-híd) és
Székesfehérvár között – 11,5 t
burkolat-megerõsítés és elkerülõ utak
kiépítése

A támogatást igénylõ neve

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1465/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1466/2012. (X. 26.) Korm. határozata
Miskolc Hosszú távú Közlekedésfejlesztési Koncepciója megvalósítását célzó, a Közlekedés
Operatív Program keretében finanszírozott, illetve finanszírozni tervezett, Miskolc Megyei Jogú
Várost érintõ egyes projektekrõl
A Kormány
1. jóváhagyja a KÖZOP-5.5.0-09-2010-0026 azonosító számú, a „Városi és elõvárosi kötöttpályás közösségi közlekedési
rendszerek fejlesztése Miskolcon és térségében” címû projekt mûszaki tartalmának bõvítését és támogatásának
növelését bruttó 392 000 000 forinttal,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
2. egyetért azzal, hogy a Közlekedés Operatív Program keretében Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a „Miskolc
belvárosának tehermentesítését célzó közúti fejlesztések elõkészítése” címû projektjavaslatának megvalósítása
érdekében bruttó 374 000 000 forint támogatásban részesüljön és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
gondoskodjon a miniszteri támogató levél kiadásáról,
3. jóváhagyja a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztõ Zrt „3. számú fõút elkerülõ szakaszának elõkészítése és az I. ütem
(„Y-híd”) kivitelezése” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatának finanszírozását
KÖZOP terhére, bruttó 5 650 000 000 forint támogatási összeggel és felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy
gondoskodjon a miniszteri támogató levél kiadásáról és a benyújtáshoz kapcsolódó feladatok elvégzésérõl,
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
4. A Kormány felhívja a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy az 1–3. pontokban meghatározott beruházások
nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentõségû beruházássá nyilvánításához szükséges jogszabály-tervezeteket
készítse elõ és terjessze a Nemzeti Fejlesztési Kormánybizottság elé.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1467/2012. (X. 26.) Korm. határozata
a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú („26. számú fõút, Miskolc északi elkerülõ
II. ütem” címû) kiemelt projekt akciótervi nevesítésérõl és támogatásának jóváhagyásáról
A Kormány
1. jóváhagyja az 1. melléklet szerint a KÖZOP-3.5.0-09-11-2012-0022 azonosító számú, „26. számú fõút, Miskolc északi
elkerülõ II. ütem” címû, egymilliárd forintot meghaladó támogatási igényû projektjavaslatot,
2. elfogadja az 1. pont szerinti projekt kiemelt projektként történõ nevesítését, és hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség Közlekedés Operatív Program Irányító Hatósága a támogatási szerzõdést megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

Konstrukció
azonosítója

KÖZOP-3.5.0-0911-2012-0022

Támogatást igénylõ neve

26. sz. fõút,
Miskolc északi
elkerülõ II. ütem

Nemzeti
Infrastruktúra
Fejlesztõ Zrt.

Projekt támogatási
összege (bruttó Ft)

Támogatás
intenzitása

11 755 473 000

100%

Támogathatóság feltételei

Az építendõ út az
M30 gyorsforgalmi út
végszelvényétõl Miskolc
elkerülõként épül, és a
26. számú fõútra biztosít
kapcsolatot. Speciális
mûtárgyai révén a beruházás
egyúttal a miskolci térség
árvízvédelmérõl is
gondoskodik.

– A benyújtott adatlapban foglaltak alapján a
támogatás javasolt összege bruttó 11 755 473 000
Ft, azaz tizenegymilliárd- hétszázötvenötmilliónégyszázhetvenháromezer Forint,
– a projekt megvalósítása során szükséges a
megvalósíthatósági tanulmány kiegészítése,
aktualizálása,
– a projektmenedzsment-költségek megfelelõ
lehatárolására, annak elszámolhatóságához, a
közremûködõ szervezettel egyeztetett
önköltség-számítási szabályzat összeállítása
és a közremûködõ szervezet általi elfogadása
szükséges,
– a támogatói döntés meghozatalának napjától
számított 30 napon belül történjen meg a
támogatási szerzõdés aláírása, illetve a támogatási
szerzõdés hatálybalépését követõ további 30 napon
belül nyújtsa be a kedvezményezett az elsõ
közbeszerzés dokumentációját a közremûködõ
szervezet részére,
– a mérnök illetve a kivitelezõ beszerzésére irányuló
közbeszerzési dokumentumok minõségbiztosításra
történõ benyújtásának feltétele a projekt
Akciótervben történõ nevesítése.
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Projekt rövid bemutatása

•

Projekt megnevezése

MAGYAR KÖZLÖNY

1. melléklet az 1467/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz
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A Kormány 1468/2012. (X. 26.) Korm. határozata
a GSM-R nagyprojekt állami felügyelõ mérnöki feladatairól
A Kormány – annak érdekében, hogy a GSM-R rendszer magyarországi kiépítésével elérni kívánt célok megvalósíthatóak legyenek,
valamint az infokommunikációs és vasútbiztonsági követelmények megfelelõ összehangolása és érvényesítése érdekében –
1. kijelöli a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökséget (a továbbiakban: KIFÜ) a GSM-R nagyprojekt
(a továbbiakban: Projekt) állami felügyelõ mérnöki feladatainak ellátására,
2. egyetért azzal, hogy az 1. pont szerinti feladatok ellátásának finanszírozása az Európai Unió 2007–2013. közötti
programozási idõszakában az Új Széchenyi Terv Közlekedési Operatív Program Technikai Segítségnyújtás kerete
terhére – a Projekt elõrehaladásának ütemében – kerüljön biztosításra,
3. hozzájárul ahhoz, hogy a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedés Operatív Programok Irányító Hatósága az
1. pontban meghatározott feladatokról szóló támogatási szerzõdést a KIFÜ-vel megkösse.
Felelõs:
nemzeti fejlesztési miniszter a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség útján
Határidõ:
azonnal
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

A Kormány 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozata
a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 2–6. prioritásának
a megállapításáról
A Kormány
1. megállapítja a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akcióterv 2–6. prioritásait
az 1. melléklet szerint,
2. jóváhagyja az 1. pontban szereplõ prioritások vonatkozásában a 2007–2008. közötti és a 2009–2010. közötti idõszakra
szóló akciótervek végrehajtása során keletkezett maradványok áttervezését a 2011–2013. közötti idõszakra szóló
akciótervbe,
3. felhívja az emberi erõforrás minisztert és a nemzeti fejlesztési minisztert, hogy a Társadalmi Megújulás Operatív
Program forrásfelhasználásának ütemezését az abszorpciós célkitûzések vonatkozásában tekintsék át, és az áttekintés
eredményérõl – a szükséges intézkedések egyidejû kezdeményezésével – tájékoztassák a Nemzeti Fejlesztési
Kormánybizottságot.
Felelõs:
emberi erõforrás miniszter
nemzeti fejlesztési miniszter
Határidõ:
2012. október 31.
4. visszavonja
a) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének és a Társadalmi Infrastruktúra
Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótevének módosításáról szóló 1453/2011. (XII. 22.) Korm.
határozatot, és
b) a Társadalmi Megújulás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1. és 2. prioritásainak
megállapításáról szóló 1235/2012. (VII. 12.) Korm. határozat 1. mellékletének a Társadalmi Megújulás Operatív
Program 2011–2013. közötti idõszakra szóló akcióterv 2. prioritására
vonatkozó részeit.
Orbán Viktor s. k.,
miniszterelnök

MAGYAR KÖZLÖNY
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1. melléklet az 1469/2012. (X. 26.) Korm. határozathoz

Társadalmi Megújulás Operatív
Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása - 2. prioritás: Az alkalmazkodóképesség javítása
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A gazdaság és a munkaerőpiac változása folyamatos alkalmazkodást kíván meg, melynek legfontosabb eszköze a képzés. Az alkalmazkodóképességet tágan értelmezve azokat a programokat is támogatni fogjuk, amelyek a különböző
szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményeknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2,20
Tartalék:

2012

2013

Összesen

135,74

0,00

137,94

(Mrd Ft)

ERFA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 10%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2007-2010

2011

2012

2013

72,047

2,32

88,41

46,38

2014-2015

Összesen
209,157

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2.1.2.

Idegen nyelvi és informatikai
kompetenciák fejlesztése

2.1.3.

Munkahelyi képzések támogatása

2.1.6.

Újra tanulok

2.2.1.

1,30

A szakképzés és a felnőttképzés
minőségének és tartalmának
fejlesztése

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

2013

13,00

A program célja a felnőtt magyar lakosság tanulási
hajlandóságának növelése, az alacsony idegen nyelvi és
informatikai tudás fejlesztése révén a felnőttek
alkalmazkodóképességének javítása.

Nemzetgazdasági Miniszter

27,53

A konstrukció célja, hogy az alkalmazottak szakmai
képzésén, foglalkoztathatóságának javítása révén
növekedjen a vállalkozások versenyképessége és a
támogatás ösztönözze a foglalkoztatókat munkavállalóik
tudásának folyamatos fejlesztésére.

Nemzetgazdasági Miniszter

20,10

A program célja, hogy az alacsony iskolai végzettségű
felnőttek (munkanélküliek és foglalkoztatottak egyaránt)
továbblépjenek képzettség tekintetében. A programban a
résztvevők egyéni helyzetüknek, szándékuknak,
képzettségüknek, tudásszintjüknek és a munkaerő-piaci
igényeknek megfelelően sajátíthatnak el versenyképes, a
munkaerő-piaci keresletnek megfelelő ismereteket.

Nemzetgazdasági Miniszter

5,57

A képzési rendszer átfogó, összehangolt fejlesztésének
célja, hogy hogy a képzés kibocsátása rugalmasan
alkalmazkodjon a munkaerő-piaci kereslethez, a képzési
rendszer képes legyen igazodni a folyamatos változásokhoz,
a foglalkoztathatósághoz szükséges kompetenciák
kialakításával és fejlesztésével azokat a naprakész
ismereteket adja át, amire a gazdaság, a vállalatok igényt
tartanak, és ezzel javuljon a munkaerő
alkalmazkodóképessége.

Nemzetgazdasági Miniszter

A többletforrás a Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és
Felnőttképzési Igazgatóság az új szakképzési törvényből
fakadó feladatokra való felkészülését szolgálja.

0,00

A támogatás célja a szak- és felnőttképzés területén szerzett
magyar tapasztalatok átadása a többi EU tagállam
(elsősorban a szomszédos országok) szak- és
felnőttképzéssel foglalkozó intézményei, valamint munkaügyi
központjai számára, a munkaerőpiac igényeivel összhangban
olyan képzési programok kidolgozása, amelyek hiányoznak,
és amelyekre a gazdasági szereplők oldaláról igény
jelentkezik.

Nemzetgazdasági Miniszter

Szakképző intézmények
felkészülésének támogatása a
rövidebb képzési idejű szakképzés
bevezetésére

4,5

Az új konstrukció célja az új szakképzési törvény
bevezetéséből adódó feladatok teljesítése, a korszerű
képzési struktúra mielőbbi stabilizálása és a képzés tartalmi
megújítása érdekében az új képzési rend egy tanévvel
korábbi bevezetését vállaló, innovációra kész szakképző
intézmények támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

Szakképző intézmények szakmai
tanárai és gyakorlati oktatói
pedagógiai képzése, továbbképzése

1,4

Az új konstrukció célja a szakképzést folytató iskolák
szakmai tanárainak és gyakorlati oktatóinak
továbbképzésének, és ezáltal az új törvényi képzettségi
előírásoknak való megfelelésük támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.2.4.

Határon átnyúló együttműködés a
szakképzés és a felnőttképzés
területén

2.2.5.

2.2.6.

0,90

A képzés duális átalakításával összefüggésben a
fejlesztések fő célja, hogy a támogatott képzési rendszer
jobban igazodjon a munkaerőpiac strukturális és tartalmi
elvárásaihoz, a megvalósítók együttműködésük révén
gyakorlatorientált képzések megvalósítása útján javítsák a
foglalkoztathatóságot.

2002.02.07

A duális szakképzési rendszerhez
kapcsolódó fejlesztések és
programok támogatása

11,413

2.3.4.A

Gyakornoki program a
tanulószerződés keretében tanult
pályakezdők támogatására

8,5

A program elsődleges célja a közvetlen munkahelyteremtés
elősegítésén túl az iskolai rendszerű képzésben szerzett első
szakképesítés hasznosulásának elősegítése, a pályakezdők
korai munkahelyi tapasztalathoz segítése, ezzel a későbbi
foglalkoztathatóságuk növelése.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.3.4.B

Gyakorlati oktatók továbbképzése a
szakképzésben

1,2

A konstrukció célja a gyakorlati képzés oktatói feltételeinek
biztosítása és ezáltal a gyakorlati képzés színvonalának
emelése, valamint a gyakornoki képzésben résztvevő
szakemberek támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.3.6.

Fiatalok vállalkozóvá válásának
támogatása

6,94

A konstrukció célja a fiatalok vállalkozóvá válásának
elősegítése, egyrészt a vállalkozói tudás, vállalkozói
készségek megszerzésével, fejlesztésével, másrészt a
vállalkozás elindításához szükséges tőkejuttatással, a
vállalkozások elindítását követően tanácsadás és
mentorálás biztosításával.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.3.D

Szociális gazdaság fejlesztése

15,00

A konstrukció a szociális gazdaság területén működő /induló
vállalkozások, szociális szövetkezetek, stb. támogatását
célozza. A szektor erősítése és növekedése hosszú távon a
nyílt-munkaerőpiaci foglalkoztatást és így a biztosabb
megélhetést teremti meg a munkanélküliek számára.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.3.E

Szociális gazdaság és a munkaerőpiaci szolgáltatást nyújtó civil
szervezetek kapacitásfejlesztését
célzó programok megvalósításával
összefüggő szakmai fejlesztések

0,8

A kiemelt projekt célja a TÁMOP-2.4.3.D „Szociális gazdaság
fejlesztése” című konstrukció keretei között pályázó
szervezetek, továbbá a 2.6.2 "Munkaerő-piaci szolgáltatást
nyújtó civil szervezetek kapacitásának megerősítése" című
konstrukció keretein belül kiválasztott pályázatok szakmai
támogatása, továbbá az ehhez kapcsolódó innovációs
tevékenységek támogatása.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.4.5.

A munka és a magánélet
összehangolását segítő
intézkedések
a)
Helyi kezdeményezések támogatása
b) Vállalati/intézményi
kezdeményezések támogatása

Nemzetgazdasági Miniszter

A konstrukció célja a munka és a magánélet
összehangolásának elősegítése helyi vagy munkahelyi
kezdeményezések támogatásával, valamint kisgyermekek
rugalmas, nappali ellátási lehetőségeinek fejlesztésével.

Nemzetgazdasági Miniszter

10,4
A keretemeléssel részben a meglévő pályázati keretek
bővülését, részben az egészségügyi intézményekben
dolgozó kisgyermekes dolgozók munkahelyre történő
visszatérését segítő szolgáltatások fejlesztését támogatjuk.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

2013

2.4.8.

A munkahelyi egészség és
biztonság fejlesztése, a munkaügyi
ellenőrzés fejlesztése

3,75

A konstrukció célja, hogy fokozza a társadalom, illetve azon
belül a legérzékenyebb ágazatokban foglalkoztatott
célcsoportok munkavédelmi tudatosságát, növelje a
munkavállalók érdekérvényesítő képességét, tudatosítsa
jogaikat és lehetőségeiket. Kiemelt cél továbbá az, hogy a
projekt elősegítse a vállalkozások, munkáltatók jogkövető
magatartását a munkahelyi védelem és egészségügy, illetve
a legális foglalkoztatás terén.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.5.3.

Gazdasági és társadalmi
együttműködés erősítése

3,89

A konstrukció az érdekegyeztetés hatékony működésének
megteremtését célozza, újfajta együttműködési keretek,
hálózatok létrehozásának és fejlesztésének, valamint a
szervezetek kapacitásainak fejlesztésének támogatásával.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.6.2.

Munkaerő-piaci szolgáltatást nyújtó
civil szervezetek kapacitásának
megerősítése

1,60

A támogatás célja a munkaerő-piaci szolgáltatásokat nyújtó
civil szervezetek fejlesztése, a szolgáltatói kapacitások
megerősítése különösen a hátrányos helyzetű térségekben.
A támogatás a szervezetek belső kapacitásainak
erősítésével, a szervezeti kultúra fejlesztésével az érintett
szervezetek által nyújtott szolgáltatások minőségének
javítását, a változó társadalmi és gazdasági feltételekhez
való igazodását, szakmai innovációs képességének
megerősödését szolgálja.

Nemzetgazdasági Miniszter

2.

ÁFA kompenzáció
Többlet-kötelezettségvállalás
esetén tartalék
Prioritás

0,151
0,00

0,00

0,00

2,20

135,744

0,00

•

2012. évi 141. szám

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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2012. évi 141. szám

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása - 3. prioritás: Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban a közoktatási rendszer reformjának az előmozdításával, elsősorban az oktatás eredményességének és hatékonyságának a javítása, a minőségi oktatáshoz
történő jobb hozzáférés biztosítása révén el kívánja érni, hogy a közoktatás használható és európai szinten versenyképes tudást, valamint a megszerzett tudás és kompetenciák folyamatos fejlesztését megalapozó és ösztönző
alapkészségeket adjon át mindenki számára.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
10,82
Tartalék:

141,25

0,00

Összesen
152,07

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 88,58%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

83,60

2,39

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
89,50

42,00

2014-2015

Összesen

20,00

237,49

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai tartalmáért felelős
tekintetében feladatkörrel rendelkező
miniszter
további miniszter

2012

2013

0,00

7,95

0,00

A konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési
Rendszerről szóló törvény és az új tartalmi
szabályozókhoz kapcsolódó központi
közoktatás szakmai fejlesztéseinek
megvalósítása, a közoktatás fejlesztési
konstrukciók megalapozása, koordinálás,
támogatása, minőségbiztosítása és
nyomonkövetése.

Emberi Erőforrások Miniszter

XXI. századi közoktatás
(fejlesztés, koordináció)
3.1.1.

A konstrukció célja

2011

2. ütem

3.1.2.

Új tartalomfejlesztések a
közoktatásban

0,00

4,00

0,00

Az új Nemzeti Köznevelési Rendszerhez, a
felülvizsgált Nat-hoz és kerettantervekhez
kapcsolódóan a közoktatás tartalmi
kínálatának megújítása, fejlesztése.

Emberi Erőforrások Miniszter

3.1.3.

Természettudományos oktatás
módszertanának és
eszközrendszerének megújítása a
közoktatásban

0,00

14,00

0,00

A konstrukció célja a természettudományos
oktatás színvonalának erősítése a
közoktatásban természettudományos laborok
korszerűsítése és pedagógustovábbképzés
révén.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

3.1.4.

Köznevelés az iskolában

0,00

20,02

0,00

A konstrukció alapvető célja, hogy támogassa
a megújuló, magasabb szakmai színvonalon
működő köznevelési rendszer működését, az
oktatás és képzés minőségének és
hatékonyságának, javítását kiemelten az
idegennyelv-tudást, digitális írástudást,
vállalkozói-, életpálya-építési, életviteli, és
egészségfejlesztési készségeket,
környezettudatosságot, aktív állampolgárságot
valamint segítse elő az egész napos iskolai
nevelés és foglalkoztatás elterjesztését.

3.1.4.B

Köznevelés az iskolában

0,00

10,00

0,00

A konstrukció alapvető célja - a köznevelés új
jogszabályi és fenntartói környezetéhez
igazodva - az egész napos iskolai neveléshez
kapcsolódóan fenntartói feladatok ellátásank
elősegítése az újonnan létrehozott állami
iskolafenntartó szervezetnél és az új
kerettantervek bevezetése a pedagógusok
bevonásával.

Emberi Erőforrások Miniszter

3.1.5.

Pedagógus képzés, továbbképzés

0,00

10,00

0,00

A konstrukció célja a Nemzeti Köznevelési
Rendszerről szóló törvény és a Pedagógus
Életpálya-Modell pedagógustovábbképzéshez kapcsolódó tartalmi
elemeinek, követelményeinek, eljárásainak
részletes kidolgozása, szolgáltatási
rendszerének kialakítása.

Emberi Erőforrások Miniszter

3.1.7.

Refrencia intézmények országos
hálózatának kialakítása és
felkészítése

4,38

0,00

0,00

A referencia értékű működési és pedagógiai
gyakorlattal rendelkező közoktatási
intézmények felkészítése nevelési-oktatási
gyakorlatuk
továbbadására, elterjesztésére,
megismertetésére, illetve ezáltal más
közoktatási intézmények értékelvű szakmai
fejlesztő tevékenységének segítése.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

Jelen konstrukció a futó kiemelt projekt
keretemelésére allokált forrás.
Konstrukció célja a tanulói teljesítménymérés
rendszerének továbbfejlesztése, az
intézményértékelési eljárások fejlesztése,
értékelési folyamatok és gyakorlat kialakítása,
pilot programok, rendezvények támogatása,
információmenedzsment és visszacsatolás
rendszerének fejlesztése valamint a
közoktatási intézmények minőségfejlesztési
tevékenységének komplex támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

3.1.8.

Átfogó minőségfejlesztés a
közoktatásban

0,00

1,00

2. ütem

3.1.9.

Diagnosztikus mérések fejlesztése

0,00

0,74

0,00

Az oktatásirányítás, a nevelési- oktatási
intézmények, a pedagógusok számára teljes
körben hozzáférhető és szabadon használható
mérőeszközök, módszertani útmutatók,
továbbképzések kialakítása. A fejlesztett
mérőeszközök, tesztrendszerek, és hozzájuk
tartozó feladatbankok elektronikus úton
elérhetővé tétele, illetve az ehhez szükséges
feltételek (szoftverek, technikai és egyéb
eszközök) megteremtése.

3.1.10.

Helyi oktatásirányítás fejlesztése

0,00

5,00

0,00

Helyi oktatásirányítás fejlesztése, az oktatási
rendszer hatékonyságának javítását célzó
fejlesztések támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A konstrukció célja az új Nemzeti Köznevelési
Rendszerről szóló törvénnyel összhangban a
magyar óvodapedagógia strukturális
feltételrendszerének továbbfejlesztése olyan
támogatórendszerek segítségével, amelyek
illeszthetőek a jelenlegi óvodai hálózat
intézményrendszeréhez, ugyanakkor a
társadalmi folyamatok szükségszerűségeire is
reagálnak.

Emberi Erőforrások Miniszter

3.1.11.

Óvodafejlesztés

0,00

5,00
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Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

3.1.12.

3.1.13.

A matematikai,
természettudományos és műszaki
kompetenciák fejlesztése a
közoktatásban digitális
tananyagfejlesztés és képzők
képzése révén

A testnevelés új stratégiájának és
fizikai állapot új mérési
rendszerének kialakítása és az
önkéntes részvétel ösztönzése a
komplex iskolai
testmozgásprogramok
szervezésében

3.1.14.

A médiaműveltség,
médiatudatosság elterjesztése

3.2.1.A

Közoktatási intézmények
szerepbővítése, újszerű intézményi
együttműködések kialakítása
(tanulást segítő támogató formák
bevezetése)

3.2.1.B

Közoktatási intézmények
szerepbővítése, újszerű intézményi
együttműködések kialakítása
(tanulást segítő támogató formák
bevezetése)

3.2.3.

3.2.3.

„Építő közösségek” - A)
közművelődési intézmények a
kreatív iparral kapcsolatos
alapkompetenciák fejlesztését
elősegítő új tanulási formák
szolgálatában 3. ütem

„Építő közösségek” - B) A
korszerű, többfunkciós
(multifunkcionális) közművelődési
fejlesztéseket szolgáló közösségi
programok, együttműködések, új
tanulási formák kialakulásának
elősegítése

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,94

0,00

2012

2,30

2,20

0,50

1,30

1,20

0,00

1,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai tartalmáért felelős
tekintetében feladatkörrel rendelkező
miniszter
további miniszter

2013

0,00

Konstrukció célja a hazai matematikai és
természettudományos oktatás módszertani
megújítása, eszközrendszerének fejlesztése, a
matematika és fizika tárgyakhoz kapcsolódó
modern digitális tananyagok kidolgozása és
bevezetése, valamint a képzők képzése,
ezáltal a matematikai, természettudományos
és műszaki kompetenciák erősítése a
közoktatásban.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A kiemelt projekt két komponensben valósul
meg:
1. A testnevelés és sport műveltség területén
bevezetésre kerülő új tartalmak
megalapozása pedagógusok számára és az
intézményi eszközök korszerűsítése a
nemzetközi és Európai Uniós trendeknek
megfelelően. A gyermekek és tanulók fizikai
állapotmérésének megújítása, a fittségi és az
aktivitási szint mérését egyidejűleg lehetővé
tevő tesztbattérián nyugvó bevezetése.
(arányosított)
2. Az önkéntesség és az aktív polgárság
fizikai aktivitás általi ösztönzése érdekében a
testnevelés és sport műveltségterületen, a
diáksport egyesületekben (iskolai
sportkörökben) és egyéb területi
sportszervezetekben dolgozó pedagógusok és
sportszakemberek (célcsoport) készségeinek
fejlesztésére kerül sor: a formális és informális
tudáselemek feltérképezésével, bővítésével,
az önkéntes tevékenységek ösztönzését
szolgáló, valamint az önkéntes részvétellel
zajló mozgásprogram szervezéssel és
megvalósítással kapcsolatos, egyúttal a sport
általi társadalmi befogadást - felzárkózást szolgáló kompetenciák, attitűdök átadása
történik meg. A komponens első lépésként a
hátrámyos helyzetű térségekre koncentrál. A
kiemelt projekt keretében a célcsoport
képzése (képzők képzése), az önkéntességet,
a tehetséggondozást és a hátrányos helyzetű
csoportok - köztük fogyatékossággal élők
adaptált - iskolai sportját koordináló portál
(informatikai modul) kialakítása, valamint a
TÁMOP 3.3.15 automatikus pályázat
eredményeinek mérését-értékelését szolgáló
monitoring rendszer kialakítása valósul meg.
(konvergencia).

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A konstrukció hosszú távú célja, hogy a hazai
médiaoktatás, médiaértés-oktatás
tudásbázisává válva továbbképzésekkel a
pedagógusok munkáját segítse elő,
ismeretterjesztő bemutatókkal a szülők
felvilágosítását végezze, konferenciákkal a
szakmai párbeszédet erősítse.A konstrukció
célja továbbá a Média és mozgóképelmélet
tárgy korszerű - médiatudatossággal,
médiaértéssel, tudatos fogyasztói
magatartással együttesen újradefiniált –
kulcskompetenciaként való megerősítése a
közoktatásban. A médiatudatosság-fejlesztő
programokban, modulokban a résztvevők
testközelből, szemléletes példákon keresztül
ismerjék meg, korszerű infotechnikai
környezetben a médiumok működési
mechanizmusait a NAT-ban definiált oktatási
célokhoz igazodva.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A közoktatási intézmények támogatása új
tanulási formák adaptálására, informális,
nonformális tanulási lehetőségek kialakítására,
új típusú intézményi együttműködések
támogatása. A hagyományos, formális
intézményi keretek között nem, illetve nem
könnyen oktatható tanulók számára olyan – az
egyéni igényekre, szükségletekre szabott tanulási formák kialakítása, amely elvezeti a
tanulót a sikeres iskolai végzettség, szakmai
megszerzéséhez.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A kiemelt komponens célja a
pályaválasztáshoz, illetve a felnőtté váláshoz
szükséges megfelelő információk és
ismeretek átadása, képességek és készségek
fejlesztése, a kapcsolódó interaktív
szolgáltatások kialakítása és infokommunikációs csatornák használata,
valamint elérhetővé tétele, illetve egy karriertanácsadási rendszer kiépítése.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A kulturális intézmények közreműködésével a
kreatív készségek és kompetenciák
fejlesztése az iskoláskorúak körében. Cél a
kreatív iparhoz kapcsolódó elméleti ismeretek
és gyakorlati tevékenységek körének bővítése,
a támogatások felhasználása során a
személyes aktivitás által létrejövő hozzáadott
érték maximalizálása, továbbá az
iskolarendszeren belül megszerzett
képességeket, kreativitást továbbfejlesztő
közösségi szolgáltatások az országban
arányosan és minél teljesebb körben legyenek
elérhetők.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

B1) A Darányi Ignác Terv keretében
támogatott vagy létrejövő többfunkciós
közművelődési intézményekre riányuló,
elsősorban az oktatást támogató kulturális
szolgáltatásainak fejlesztése (a helyi
társadalomba történő beágyazódást elősegítő
programok, közművelődési fejlesztéseket
szolgáló közösségi alkalmak, non-formális és
informális tanulási formák) elősegítése.
B2) A TIOP keretében támogatott
többfunkciós közművelődési intézmények
szolgáltatásainak fejlesztése (a helyi
társadalomba történő beágyazódást elősegítő
programok, közművelődési fejlesztéseket
szolgáló közösségi alkalmak, non-formális és
informális tanulási formák) elősegítése)
B)3 A nagy számban létrejövő intézmények
segítése új típusú, többfunkciós
programkínálat kialakításában, továbbá az
összehangolt fejlesztésben, móduszertani
támogatás és koordináció révén

Emberi Erőforrások Miniszter

•

2012. évi 141. szám

MAGYAR KÖZLÖNY

Konstrukció kódja

•

Konstrukció neve
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(Mrd Ft)
2011

3.2.4.

3.2.4.
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"Tudásdepó - Expressz" – A:
A könyvtári hálózat nem formális
és informális képzési szerepének
erősítése az élethosszig tartó
tanulás érdekében 3. ütem

"Tudásdepó - Expressz" – B:
Országos könyvtári szolgáltatások
bővítése, fejlesztése az oktatás és
képzés támogatásának érdekében
2. ütem

2012

0,00

0,59

0,00

0,00

A konstrukció célja kettős: részben az új,
országos elektronikus könyvtári szolgáltatások
fejlesztése, bővítése; részben pedig országos
olvasáskultúra-fejlesztő programok
megvalósítása.

Emberi Erőforrások Miniszter

A pályázat célja a múzeumok közoktatást és
az egész életen át tartó tanulást támogató
szolgáltatásainak körében a
múzeumpedagógiai tevékenységek
fejlesztése.
a) Iskolák és múzeumok közötti partnerség
erősítése: kompetenciafejlesztés a
kedvezményezett múzeumok és iskolák
együttműködésében megvalósuló, a formális
oktatást kiegészítő múzeumpedagógiai
programsorozatok révén.
b) Az egész életen át tartó tanulás támogatása
a nem formális és informális tanulást szolgáló
iskolabarát élményprogramok és múzeumi
közművelődési programcsomagok kialakítása
és megvalósítása által.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

0,55

0,00

3.2.12.

Kulturális szakemberek
továbbképzése a
szolgáltatásfejlesztés érdekében

0,00

1,89

0,00

3.2.13.

Kulturális intézmények részvétele a
tanórán kívüli nevelési feladatok
ellátásában 2. ütem (első és
második kör)

0,00

0,00

8,58

0,50

0,00

3.3.8.B

Közoktatási intézmények
esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása

Közoktatási intézmények
esélyegyenlőségi alapú
fejlesztéseinek támogatása a
hátrányos helyzetű kistérségekben

A közoktatásban résztvevő gyerekek és
tanulók óvodai nevelésének, tanórai és
tanórán kívüli és szabadidős nem formális és
informális nevelésének és oktatásának
támogatása, kulturális érzékenységet,
kreativitást fejlesztő szabadidős
tevékenységek megvalósításával, a nevelésioktatási és kulturális intézmények hosszú távú
együttműködésében.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

2,64

0,00

A halmozottan hátrányos helyzetű és roma
gyermekek, tanulók nevelési, oktatási
helyzetének javítása: a minőségi neveléshez
és oktatáshoz való hozzáférésük biztosítása,
az iskolai szegregáció mértékének
csökkentése, az óvodáztatási arányuk
növelése – szakmai fejlesztésekkel,
kutatásokkal és szolgáltatásokkal.

0,00

2,00

0,00

A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek/
tanulók eredményes nevelését/oktatását
szolgáló feltételek javítása, a közoktatási
rendszer esélyteremtő és felzárkóztató
szerepének növelése. A halmozottan
hátrányos helyzetű tanulók iskolai
felzárkózását segítő modellértékű programok
elterjesztése, továbbfejlesztése.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

3. ütem

3.3.8.A

A kulturális intézmények szakembereinek átés továbbképzése a TÁMOP és TIOP
keretében támogatott, élethoesszig tartó
tanuláshoz kapcsolódó kulturális alapú
szolgáltatásfejlesztések fenntarthatóságát és
széles körű elterjesztését segítő humánerőforrás igények biztosítására.

Emberi Erőforrások Miniszter

A közoktatást támogató oktatási és kulturális
térinformációs rendszer létrehozása, amely a
formális és non-formális valamint az informális
tanuláshoz egységes, nemzeti kulturális
értékeket és digitális tartalmakat biztosító
rendszert hoz létre, kapcsolódva a NAT-hoz,
kiegészítve és hatékonyabbá téve a formális
oktatást, továbbá a szolgáltatáshoz
kapcsolódó módszertani megalapozással, a
képzések kidolgozásával, lebonyolításával
segíti a széles körű hasznosulást.

Esélyegyenlőség és Integráció
3.3.1.

Az egész életen át tartó tanulás feltételeinek
megteremtéseként a könyvtárakban új tanulási
lehetőségek és formák elterjesztése, az
oktatási és kulturális intézményrendszer
közötti együttműködés új útjainak kiépítése.
Olyan könyvtári szolgáltatások fejlesztése,
amelyek elősegítik az egyenlő esélyű
hozzáférést a nem formális és informális
tanulás és képzés lehetőségeihez, hogy a
könyvtári rendszer jobb hatásfokkal szolgálja a
minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli
képzést és tanulást, a könyvtári
szolgáltatásokkal megvalósítandó olvasási és
digitális kompetenciák fejlesztését.
Kapcsolódóan a könyvtárak tanulást segítő
szolgáltatásainak és adatbázisainak,
dokumentum- és információ-szolgáltatási
rendszerének fejlesztése és összehangolása,
valamint a könyvtárak ehhez kapcsolódó
humánerőforrásának fejlesztése. Kiemelt cél a
könyvtári szolgáltatásokhoz való hozzáférés
területi különbségeinek a csökkentése.

0,00

„Múzeumok Mindenkinek” Program
– Múzeumok oktatási-képzési
szerepének erősítése B)
komponens, 3. ütem

Egységes Nemzeti Oktatási és
Kulturális Térinformációs Rendszer
létrehozása

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai tartalmáért felelős
tekintetében feladatkörrel rendelkező
miniszter
további miniszter

2,91

3.2.8.

3.2.14.

A konstrukció célja

2013

0,00

2,00

0,00

Közoktatási intézmények befogadó, minőségi
oktatás érdekében végzett fejlesztése
érdekében a leszakadó társadalmi rétegek
többségi óvodákban, iskolákban való
integrálását elősegítő programok intézményi
alkalmazása, az iskolai szegregációt
felszámoló szervezeti és pedagógiai modellek
gyűjtése, adaptálása és terjesztése, a szakmai
felkészülést szolgáló pedagógustovábbképzéseken való részvétel.
Befogadó iskolai környezet kialakítása. A
nevelés-oktatás tartalmi fejlesztése a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
sikeres integrációja érdekében: integrációt
támogató módszertan adaptációja, intézményi
pedagógiai program átdolgozása, fenntartói,
társadalmi környezet érzékenyítése. A
pedagógiai fejlesztéshez szükséges eszközök,
berendezések beszerzése. A halmozottan
hátrányos helyzetű gyermekek korai (3 éves
kortól történő), szervezett beóvodázásának és
az óvodai hiányzások megszűntetésének
elősegítése. Intézményi együttműködések és
intézményi esélyegyenlőségi szolgáltatások
fejlesztése. Szakmai, módszertani
szolgáltatások és hálózatok szevezése,
fejlesztése és továbbfejlesztése a hátrányos
helyzetű térségekben.

3.3.9.A

Tanoda típusú programok
támogatása

0,00

2,00

0,00

A halmozottan hátrányos helyzetű és roma
tanulók továbbtanulási útjainak megerősítése
az oktatási esélykülönbségek csökkentését
célzó alternatív megoldások,tanoda típusú
programok támogatásával.

Emberi Erőforrások Miniszter

3.3.9.B

Második Esély Típusú programok
támogatása

0,00

2,00

0,00

A halmozottan hátrányos helyzetű és roma
tanulók továbbtanulási útjainak megerősítése
az oktatási esélykülönbségek csökkentését
célzó alternatív megoldások, második esély
típusú oktatási-tanulási formák és programok
támogatásával.

Emberi Erőforrások Miniszter

24566

MAGYAR KÖZLÖNY

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai tartalmáért felelős
tekintetében feladatkörrel rendelkező
miniszter
további miniszter

3.3.9.C

Tanoda típusú programok
támogatása a Hátrányos Helyzetű
kistérségekben

0,00

2,00

0,00

A halmozottan hátrányos helyzetű és roma
tanulók továbbtanulási útjainak megerősítése
az oktatási esélykülönbségek csökkentését
célzó alternatív megoldások, tanoda típusú
programok támogatásával a hátrányos
helyzetű térségekben.

Emberi Erőforrások Miniszter

3.3.9.D

Második Esély Típusú programok
támogatása a hátrányos helyzetű
kistérségekben

0,00

1,50

0,00

A halmozottan hátrányos helyzetű és roma
tanulók továbbtanulási útjainak megerősítése
az oktatási esélykülönbségek csökkentését
célzó alternatív megoldások, második esély
típusú oktatási-tanulási formák és programok
támogatásával a hátrányos helyzetű
térségekben.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

Hozzájárul a középiskolai lemorzsolódás
csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű
középiskolai tanulók középfokú végzettség
megszerzéséhez, illetve ezen tanulók
felsőoktatási képzésbe való jelentkezéséhez
és a beketülés esélyeinek növeléséhez. A
konstrukció alapvető célja elsősorban a
középfokú végzettséget megszerző hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
számának és arányának növelése, illetve a
felsőoktatásba jelentkező HH hallgatók
számának növelése, az idáig vezető út
megerősítése. Olyan tanulást támogató
rendszerek kialíktása, amelyek az egyéni
tanulási igényekre reagálva járulnak hozzá a
személyes kompetenciák fejlesztéséhez.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

3.3.10.A

Továbbtanulást erősítő
kezdeményezések támogatása

0,00

2,50

3.3.10.B

Továbbtanulást erősítő
kezdeményezések támogatása a
hátrányos helyzetű kistérségekben

0,00

1,50

0,00

Hozzájárul a középiskolai lemorzsolódás
csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű
középiskolai tanulók középfokú végzettség
megszerzéséhez, illetve ezen tanulók
felsőoktatási képzésbe való jelentkezéséhez
és a beketülés esélyeinek növeléséhez. A
konstrukció alapvető célja elsősorban a
középfokú végzettséget megszerző hátrányos
és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók
számának és arányának növelése, illetve a
felsőoktatásba jelentkező HH hallgatók
számának növelése, az idáig vezető út
megerősítése. Olyan tanulást támogató
rendszerek kialíktása, amelyek az egyéni
tanulási igényekre reagálva járulnak hozzá a
személyes kompetenciák fejlesztéséhez.

3.3.11.

Esélyegyenlőségi elvű minőségi
oktatás, valamint az egész életen át
tartó tanulás támogatása az LHH
kistérségekben

0,00

1,28

0,00

Az LHH kistérségekben a közoktatási és
egyes kulturális intézmények esélyteremtő és
felzárkóztató szerepének erősítése, a
halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai
lemorzsolódásának csökkentése, valamint
tehetséggondozásuk támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A kormányzati ifjúságpolitikai stratégiai
célokkal összhangban a konstrukció célja az
ifjúsági korosztály igényeinek megfelelő,
egységes és átfogó szolgáltatási rendszer
kialakítása, amely az iskolarendszerű
képzésben résztvevő diákok iskolai
sikerességét, életpálya tervezésük folyamatát
széleskörű programok révén segíti elő. Két
kiemelt eszköze:
- a diákokkal való személyes és közvetlen
kapcsolattartást lehetővé tevő, az oktatási
intézményekkel szorosan együttműködő,
területi alapon szerveződő tanácsadói irodák,
helyi kontaktpontok hálózata, mely információés szolgáltatásnyújtással, ismeretek
átadásával, közvetítésével, képzések,
kulturális és szabadidős programok
szervezésével, egyéni életpálya
tanácsadással, rendszeres tehetséggondozó
programokkal támogatják az intézményekben
folyó szakmai nevelő munkát.
- egy korszerű, széles körű szolgáltatásokat
nyújtó központi internetes információs ifjúsági
portál, amely tematizált, jól szerkesztett
információt, válaszokat nyújt ennek a
korosztálynak, elősegíti az értékközvetítést.
A hátrányos helyzetű, tehetséges tanulók
kiemelt célcsoportként jelennek meg a
fejlesztések során.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

Célja a pedagógiai–szakmai szolgáltató
intézet létrehozása, a szolgáltatások (pl.
tanulótámogató tanácsadás) fejlesztése,
mérés–értékelési tevékenység fejlesztése (pl.
szociális kompetenciák területére való
kiterjesztése) és lebonyolítása, illetve
szolgáltatások biztosítása az érintett
intézmények számára.Pilot program
keretében 40 feladat-ellátási helyen (94 HH
kistérségben) tesztelésre kerülnek az alábbi
szolgáltatások: • pedagógiai nézetek kutatása
• szociális kompetenciák mérése
• iskola nevelési hatékonyság mérése
• tanulótámogató tanár rendszerének
bevezetése
• pedagógiai krízis menedzser
• pedagógiai coach

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

Az országhatáron belüli és túli, valamin
nemzetközi testvériskolai kapcsolatok
kialakításával, közös programok
megvalósításával hozzájárul a gyermekek
kompetenciájának (szociális, életviteli,
kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez,
ismeretanyaguk bővítéséhez. Emellett az
intézmények között olyan kapcsolatok
kialakítását teszi lehetővé, amelyek keretében
megoszthatják tapasztalataikat, jó
gyakorlataikat a nevelés különböző területein,
például az egész napos iskola keretében
folytatott tevékenységeikkel, a hátrányos
helyzetű gyermekek nevelésével
kapcsolatosan.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A konstrukció keretében sor kerül a hátrányos
helyzetű gyermekek sport általi önkéntesség
témájú, képzők általi szemléletformálására éa
komplex iskolai testmozgásprogramok
területén, valamint a testnevelés és sport
műveltségterületen, a diáksport
egyesületekben (iskolai sportkörökben) és
egyéb területi sportszervezetekben dolgozó
pedagógusok és sportszakemberek
irányításával, és az önkéntes tréningeken
részt vett hátrányos helyzetű gyermekek
vezetésével zajló, a szabadidő hasznos
eltöltését szolgáló testmozgásprogramok,
valamint társadalmi felelősségvállalást
ösztönző programok megvalósítására.

Emberi Erőforrások Miniszter

3.3.12.

3.3.13.

3.3.14.

3.3.15.

„Ifjúság.hu” a sikeres nemzedékért Átfogó ifjúsági
szolgáltatásfejlesztés a
közoktatásban tanuló diákok
esélyegyenlőségének növelése
érdekében

Eötvös József Program Pedagógiai – szakmai szolgáltató
intézet fejlesztése és Projektháló

Hazai és nemzetközi testvériskolai
kapcsolatok kialakítása

A hátrányos helyzetű gyermekek
önkéntes részvételének ösztönzése
a komplex iskolai
testmozgásprogramok
szervezésében

0,00

0,00

0,00

0,00

3,00

3,05

4,85

3,00
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Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalma
A konstrukció szakmai tartalmáért felelős
tekintetében feladatkörrel rendelkező
miniszter
további miniszter

2011

2012

2013

0,00

0,87

0,00

A kiemelt projekt célja a zenére, hangszerek
elsajátítására, a muzikalitás javítására, az
együtt zenélésre építve az általános iskolában
tanuló, hátrányos helyzetű gyermekek és
fiatalok társadalmi beilleszkedésének
elősegítése, a társas kompetenciák és
koncentrációs képességek fejlesztése.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

3.3.16.

Szimfónia

3.4.1.A

Nemzetiségi tanulók nevelésének
és oktatásának támogatása

0,00

1,43

0,00

Cél, hogy a nemzetiségi oktatás számára a
minőség javítását szolgáló oktatási programok
álljanak rendelkezésre, amelyek hozzájárulnak
a pedagógusok módszertani kultúrájának
bővítéséhez a kompetenciaalapú oktatás
módszertanával és eszközeivel, továbbá
biztosítják a tanulók eltérő nyelvi adottságaira
épülve a képességek és kulcskompetenciák
egyénre szabott fejlesztését és megerősítését.

3.4.1.B

Migráns tanulók nevelésének és
oktatásának támogatása

0,00

0,69

0,00

A pályázat célja a migráns hátterű, a
köznevelés, közoktatás rendszerében részt
vevő tanulók nevelésének, oktatásának, a
magyar társadalomba és a munka világába
történő beilleszkedésének, önálló életvitelük
kialakításának támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

Kiemelt cél, hogy a sajátos nevelési igényű
gyerekek nevelésében, oktatásában részt
vevő intézmények (speciális és többségi)
szervezetében és működésében
végbemenjen a szakmai minőség megújulása,
megvalósuljon a gyermekek körében
megnyilvánuló képességbeli és tanulási
szükségletekhez való alkalmazkodás. A
konstrukció támogatásával a speciális
intézmények alkalmassá válnak arra, hogy
integrálható tanulóikat felkészítsék a többségi
iskolákba való átmenetre, folyamatos
segítséget nyújtsanak az együttnevelésben
részt vevők számára, támogassák a többségi
intézményeket a sajátos nevelési igényű
tanulók befogadásában.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A kiemelt projekt célja, hogy országos szinten
legyen biztosított a pedagógiai szakszolgálati
intézmények közötti információáramlás, a jó
gyakorlatok megosztása, és a fejlesztések
közzététele annak érdekében, hogy a
pedagógiai szakszolgálati intézményben a
gyermekek, a tanulók és családjaik
Magyarország egész területén azonos
színvonalon, helyben, vagy a lakóhely
körzetében jussanak elérhető, korszerű,
komplex, tudatosan szervezett ellátáshoz.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A tehetséges tanulókkal való kiemelt
foglalkozás, továbbá az esélynövelést
szolgáló tehetséggondozás támogatása, az
iskolai tehetséggondozás feltételrendszerének
fejlesztése, a pedagógusok szakmaimódszertani felkészítése, az iskolai
tehetséggondozási tevékenységek és
programok ösztönzése, elterjesztése. A
sportban eredményes és tehetséges fiatalok
segítése, utánpótlás és élsport területén
érintett fiatalok tanulmányi felzárkózásának
segítése, tanulás és szakmaszerzés
összehangolása a fiatalkori
sporttevékenységgel a „kettős karrier”
segítése jegyében.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

A tehetséges gyermekek és fiatalok
megtalálása és integrálása, képességeinek
kibontakoztatása, társadalmi hasznosulása,
egy országos civil bázisú tehetségsegítő
hálózat kialakítása, amely összeköti és kibővíti
az oktatási folyamatban kidolgozott és az
iskolán kívüli tehetségsegítő
kezdeményezéseket, a tehetséges fiatalok
önszerveződésének támogatásával.

Emberi Erőforrások Miniszter

A konstrukció célja hídképzés a
tehetséggondozás hálózatának eddig
elszigetelt elemei között, tehetségsegítő
tevékenységek módszertani minősített
bővítése, tehetségútlevél életpályanyilvántartó rendszer létrehozása, helyi
minősített tehetséggondozó programok
kialakításának koordinálása, támogatása,
Tehetség Piactér adatbázis és moderált fórum
létrehozása, tehetséggondozó felnőttek és
felnőtt ifjak képzése, tehetségek társadalmi
felelősségvállalása, Haza a magyar
tehetségekkel! program kidolgozása.

Emberi Erőforrások Miniszter

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

15,00

A konstrukció alapvető célja az
oktatási intézmények pedagógiaimódszertani megújulásának
támogatása a Nemzeti Köznevelési
Rendszerről szóló törvény, az új Nat
és a kerettantervek, valamint az új
tartalmi szabályozóknak megfelelő
helyi tantervek, pedagógiai programok
elkészítése, tankönyvek, taneszközök,
módszerek intézményi szintű
bevezetése.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

3.4.2.A

3.4.2.B

Sajátos nevelési igényű gyerekek
integrációja

Sajátos nevelési igényű gyerekek
integrációja

3.4.3.

Iskolai tehetséggondozás

3.4.4.

Országos tehetségsegítő hálózat
létrehozása (Magyar Géniusz
Integrált Tehetségsegítő Program)
„B” komponens

3.4.5.

3.

0,00

0,00

0,00

0,00

1,25

2,30

1,14

0,54

Tehetséghidak Program

0,00

1,98

0,00

Prioritás

10,82

141,25

0,00

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció neve

Tartalék támogatási konstrukciók indikatív kerete
(Mrd Ft)
2012

Köznevelés az
iskolában

0,00

2013

Magyarság Háza
látógatóközpont
szolgáltatásainak
fejlesztése

0,00

0,30

Innovatív, komplex oktatási, a magyar
nemzeti identitás alapvető
építőelemeit, a magyar szellemi és
kulturális teljesítményeket
népszerűsítő központ és
intézményközi együttműködés
megvalósítása. Élményalapú
ismeretátadási programok
közvetítése: népszerűsítve az
egyetemes magyar nemzeti kultúra
értékeinek megismerésén keresztül a
magyar történelmi és kulturális
hagyományokat, a kiemelkedő
nemzeti emlékezethelyeket valamint a
kulturális sokszínűségre épülő
társadalmi összetartozást.

Iosephinum
kulturális és
szabadidős központ
szolgáltatásainak
fejlesztése

0,00

0,60

Rekreációs központ keretében
rekreációhoz kapcsolódó tudományos
kutatások, képzések,
továbbképzések.

24568

MAGYAR KÖZLÖNY

•

2012. évi 141. szám

Társadalmi Megújulás Operatív
Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása - 4. prioritás: A felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése, a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás az Európai Felsőoktatási és Kutatási Térséghez való csatlakozáshoz, a felsőoktatás versenyképességéhez, a bolognai szerkezetváltáshoz, és a tudásalapú gazdaság kihívásainak való megfeleléshez szükséges tartalom-, módszertan-, és
szolgáltatásfejlesztést célozza meg: felsőoktatás és a munkaerőpiac kapcsolatának erősítése, intézményirányítás hatékonyságának növelése, kutatás-fejlesztési kapacitások bővítése, műszaki és természettudományi képzési terület kapacitásainak
fejlesztése.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
44,12
Tartalék:

2012

2013

Összesen

45,33

0,00

89,45

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 95,244%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

63,00

14,80

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
66,54

23,29

0,00

Összesen
167,63

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

2013

4.1.1.C

Regionális és ágazati felsőoktatási
együttműködés támogatása, vidéki
felsőoktatási integráció elősegítése

0,00

17,75

0,00

Regionális-térségi-területi felsőoktatási
együttműködések támogatása.
Ágazati felsőoktatási együttműködések
támogatása az Új Széchenyi Terv kiemelt
iparági cékitűzéseihez kapcsolódóan.
Vidéki felsőoktatási intézmények
megerősítése.
Nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítése.
A hallgatók esélyegyenlőségének támogatása,
mentorszolgáltatások fejlesztése.

4.1.1.D

Roma szakkollégiumok támogatása

0,00

1,15

0,00

Roma szakkollégiumok támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

4.1.1.F

A felsőoktatási szakképzés területi
társadalmi és gazdasági
szerepének fejlesztése

0,00

3,00

0,00

A felsőoktatási szakképzés
eredményességének növelése, a
gyakorlatorientáltság növelésével, a gazdasági
szereplőkkel, valamint a szakképzési és
felsőoktatási szereplőkkel való együttműködés
megerősítésén keresztül. A vertikális
együttműködések kialakítása és fejlesztése.

Emberi Erőforrások Miniszter

4.1.2.B2

Pedagógusképzést segítő
szolgáltató és kutatóhálózatok
továbbfejlesztése, országos
komponens

0,00

6,71

0,00

A felsőoktatási pedagógus és tanárképzés,
továbbképzés minőségének fejlesztése, a
pedagógus és tanárképzés felsőoktatási
hálózatának országos továbbfejlesztése.

Emberi Erőforrások Miniszter

4.1.2.D

Idegen nyelvi képzési rendszer
fejlesztése a felsőoktatásban

0,00

3,00

0,00

Szaknyelvi képzési rendszer fejlesztése.
Bemeneti és kimeneti feltételek biztosítása és
fejlesztése.
Szaknyelvi képzési rendszerhez kapcsolódó
szervezeti fejlesztések.
Szaknyelvi képzési rendszer fejlesztéséhez
kapcsolódó pilotként munkaerő-piaci
elvárásokhoz és szerepekhez illeszkedő nyelvi
programok és képzések lebonyolítása.

Emberi Erőforrások Miniszter

4.1.2.E

Sport a felsőoktatásban (hallgatói,
oktatói és alumni
sporttevékenységek fejlesztése)

0,00

1,80

0,00

A sport tömegesítése a felsőoktatásban, a
tehetségek számára a komlpex tanulási és
felkészülési lehetőségek biztosítása,
tehetségek mentorálása a felsőoktatási
intézményekben, felnövekvő értelmiség
modern, sportos életmódjának kialakítása,
kapcsolódó módszertani fejlesztések.

Emberi Erőforrások Miniszter

4.1.3.

A felsőoktatási szolgáltatások
rendszer szintű fejlesztése 2. ütem

1,48

0,00

0,00

Ágazati informatikai, képzési és hallgatói
szolgáltatásfejlesztés.

Emberi Erőforrások Miniszter

4.2.2.A

Nemzetközi közreműködéssel
megvalósuló alap- és célzott
alapkutatási projektek támogatása

27,00

0,00

0,00

Innovatív alapkutatások és alapkutatási
hálózatokba, projektekbe való bekapcsolódás
támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

4.2.2.C

Előremutató Info-Kommunikációs
Technológiák kutatásának
támogatása, valamint a kapcsolódó
IT szakember utánpótlás biztosítása

9,08

0,00

0,00

Az EU 7. és 8. Kutatási, Technológiafejlesztési
és demonstrációs keretprogram (FP7, FP8)
valamint az EU Digital Agenda célkitűzéseinek
és zászlóshajó kezdeményezéseinek kiemelt
infokommunikációs területeihez kapcsolódó
kutatások és kutatási projektekbe való
bekapcsolódás támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

Tudományos eredmények
elismerése és disszeminációja

0,00

2,60

0,00

4.2.3.

A konstrukció célja a magyar tudomány és a
műszaki-, informatikai természettudományos
fejlesztés hazai és nemzetközi
elismertségének javítása; a tudományos
eredmények és ismeretek hatékony átadása.

Emberi Erőforrások Miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter
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Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter

2011

2012

2013

1,00

0,00

0,00

Kiemelkedő kutatási teljesítménnyel
rendelkező hallgatók, oktatók, kutatók
Magyarországon tartásának és
Magyarországra vonzásának elősegítése.

Emberi Erőforrások Miniszter

1,32

0,00

0,00

Nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítése
K+F projektekhez és képzéséi programokhoz
kapcsolódóan.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

5,50

0,00

Kiemelkedő kutatási teljesítménnyel
rendelkező hallgatók, oktatók, kutatók
Magyarországon tartásának és
Magyarországra vonzásának elősegítése.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

3,82

0,00

Nemzetközi hallgatói mobilitás elősegítése
K+F projektekhez és képzéséi programokhoz
kapcsolódóan.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

Nemzeti Kiválóság Program
4.2.4.A1

A1: Hazai hallgatói illetve kutatói
személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és
működtetése országos program

Nemzeti Kiválóság Program

4.2.4.B1

B1 Campus Hungary
K+F projektekhez és képzéséi
programokhoz kapcsolódó
nemzetközi hallgatói mobilitás
személyi támogatási rendszerének
fejlesztése országos program

Nemzeti Kiválóság Program

4.2.4.A2

A2: Hazai hallgatói illetve kutatói
személyi támogatást biztosító
rendszer kidolgozása és
működtetése konvergencia
program

Nemzeti Kiválóság Program

4.2.4.B2

B2 Campus Hungary
K+F projektekhez és képzéséi
programokhoz kapcsolódó
nemzetközi hallgatói mobilitás
személyi támogatási rendszerének
fejlesztése konvergencia program

4.2.5.A

Magyar Tudományos Művek
Tára

0,31

0,00

0,00

A projekt célja a már kiépítés alatt álló első
nemzeti tudományos bibliográfiai adatbázis
(Magyar Tudományos Művek Tára,
továbbiakban: MTMT) teljes kiépítése,
adatvagyonának lényeges bővítése és
használatának kiterjesztése a felsőoktatás
teljes területére. Az eddig az akadémiai
intézményeknek nyújtott szolgáltatás
kiterjesztése a felsőoktatásra.

4.2.5.B

Tudományos és felsőoktatási
tartalmak központi elektronikus
közzétételének biztosítása

3,93

0,00

0,00

A kiemelt projekt célja ingyenes és jogtiszta
központi elektronikus full text (teljes szövegű)
elérhetőség biztosítása a leggyakrabban
használt aktuális felsőoktatási és tudományos
tartalmak esetében.

Emberi Erőforrások Miniszter

Prioritás

44,12

45,33

0,00

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

4.

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció neve

Tartalék támogatási konstrukciók indikatív kerete
(Mrd Ft)
2012

2013

Minősített
felsőoktatási
intézmények
támogatásának
fejlesztése (kiemelt
felsőoktatási
intézmény,
kutatóegyetem,
alkalmazott
kutatások főiskolája)

0,00

4,00

A kiemelkedő színvonalú képzést
nyújtó, a tudományos életben elismert
egyetem, vagy egyetemi kar „kutató”
minősítést, főiskola „alkalmazott
kutatások főiskolája” minősítést
kaphat. A konstrukció célja a
minősített felsőoktatási intézmények
fejlesztése.

Doktorandusz
hálózat és doktori
utánpótlás
fejlesztése

0,00

0,31

Doktoranduszok Országos
Szövetségének és doktori utánpótlást
biztosító hálózatok fejlesztése

Emberi Erőforrások Miniszter

0,78

A támogatás célja olyan korszerű az
európai FP7 illetve a Horizon 2020
keretprogramok irányelveivel egyező,
a hazai felsőoktatási intézményeken
átívelő K+F+I szolgáltatás-fejlesztési
program beindítása, amely lehetővé
teszi az intézményi és az intézmények
közötti informatikai szolgáltatások
jelenleginél hatékonyabb módon
történő fenntartását. A támogatás
közvtelen célja, hogy olyan innovatív,
a résztvevő intézmények tekintetében
egymással is komfort technológiákat,
alapelveket, modelleket vezessen be,
amelyek hosszabbtávon biztosítják a
felsőoktatási intézmények számára a
K+F+I szolgáltatások magas
színvonalú, ugyanakkor gazdaságos
elérését.

Emberi Erőforrások Miniszter

Zöld
számítástechnika

0,00

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

24570
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Társadalmi Megújúlás Operatív
Program
Akcióterv 2011-2013

I. Prioritás bemutatása - 5. prioritás: A társadalmi befogadás, részvétel erősítése
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritás intézkedéseinek a célja, hogy:
(1) lehetőséget teremtsenek a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatását megalapozó programok indítására;
(2) mérsékeljék a szegénységet, különösen a gyermekek körében, hozzájáruljanak a társadalmi hátrányok újratermelődésének és „átörökítésének” megelőzéséhez;
(3) segítsék a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját;
(4) mindezek érdekében javítsák a szociális ágazat stratégiai tervezési, és döntés-megalapozást szolgáló feltételeit mind országos, mind területi szinteken, növeljék a szolgáltatások átláthatóságát, minőségét, megvalósítsák a rendszerszerű működés és a
modernizáció feltételeit, enyhítsék a szolgáltatásokhoz való hozzáférés nehézségeit, és mérsékeljék a szociális ágazat információs hátrányait, és járuljanak hozzá az ellátottak jogainak és érdekeinek védelméhez;
(5) a szolgáltatások és a bennük dolgozó szakemberek képessé váljanak arra, hogy az alapfeladatokon túli innovatív programokba, projektekbe is bekapcsolódjanak;
(6) fejlesszék a komplex és elemi rehabilitációt valamint az egyenlő esélyű hozzáférés (egyetemes tervezés) módszertanának megfelelő, a fizikai és info-kommunikációs akadálymentesítést szolgáló szakmai
tudáshátteret és szolgáltatásokat;
(7) támogassák az önszerveződést, a civil társadalmat a bizalom, az együttműködés, a társadalmi részvétel és a szolidaritás erősödése, az önkéntesség elterjesztése, az előítéletek csökkentése érdekében, és azért, hogy a közösségek tagjai és szervezett
csoportjai részt és felelősséget vállaljanak a közösség fejlesztésében és (ön)kormányozásában;
(8) erősítsék a társadalmi kohéziót bűnmegelőzési és helyi kezdeményezésekkel, illetve bűnmegelőzési és reintegrációs programok módszertani megalapozásával.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
2012
2013
43,88
39,48
0,00
Tartalék:

Összesen
83,36

(Mrd Ft)

ERFA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 15%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010
40,8

2011
12,284

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2012
2013
2014-2015
78,48
4,92
0

Összesen
136,479

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)

Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)
2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter

5.1.1.

LHH kistérségek projektjei

1,99

0,00

0,00

A leghátrányosabb helyzetű kistérségekben a
társadalmi kohézió erősítése, a helyi
közösségek fejlesztése, a társadalomból való
kiszorulás megelőzése, a hátrányok
továbbörökítésének elkerülése.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.2.1.

Gyerekesély program országos
kiterjesztésének szakmai-módszertani
megalapozása és a program kísérése

0,00

1,86

0,00

A Biztos Kezdet Gyerekházak és az integrált
térségi gyerekprogramok (TÁMOP 5.2.2.;
5.2.3. és 5.2.3.A projektek) szakmai és
módszertani megalapozása, folyamattámogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

Integrált térségi programok a
gyerekek és családjaik felzárkózási
esélyeinek növelésére

3,40

7,21

0,00

A szegénység, gyermekszegénység
csökkentése helyi szükségletekre épülő
gyermek- és ifjúsági politika kialakításával és
megvalósításával az LHH kistérségekben.

Emberi Erőforrások Miniszter

Korai életszakaszban feltárt
fejlődésbeli rendellenességek,
lemaradások kezeléséhez szükséges
hozzáférés javítása

0,00

1,50

0,00

A korai fejlesztéshez való hozzáférés javítása,
a korai fejlesztéssel foglalkozó szervezetek
szakembereinek képzése, a korai
fejlesztésben részt vevő szervezetek
együttműködésének fejlesztése, szolgáltatásés kapacitás bővítése.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

5.2.3.A

5.2.6.

Kisközösségi ifjúság nevelés
támogatása

0,00

1,08

0,00

Ifjúságnevelés, ifjúságfejlesztés,
élményközpontú közösségi nevelés
biztosítása, kisközösségi, kortárs vezetőkre
épülő ifjúsági munka módszertani fejlesztése,
szakmai standardok kidolgozása, szakmai
együttműködések kialakítása, ezzel a
célcsoport társadalmi részvételének erősítése,
életpálya tervezése, negatív társadalmi
hatásokkal, folyamatokkal szembeni védekező
képességük fejlesztése

5.3.1.B-1

Roma emberek képzésbe ágyazott
foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben

1,52

0,00

0,00

A társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci
diszkriminációval küzdő munkanélküli roma
emberek, elsősorban roma nők társadalmi
befogadásának és foglalkoztatásának javítása,
szociális és gyermekjóléti szakmákra való
képzésük és ezen intézményekben történő
foglalkoztatásuk előkészítése.

Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter

5.3.1.B-2

Roma emberek képzésbe ágyazott
foglalkoztatása a szociális és
gyermekjóléti ellátórendszerben

0,00

1,40

0,00

A társadalmi előítélettel és munkaerő-piaci
diszkriminációval küzdő munkanélküli roma
emberek, elsősorban roma nők társadalmi
befogadásának és foglalkoztatásának javítása,
szociális és gyermekjóléti intézményekben
történő foglalkoztatásuk támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.2.

"Az utcán élő hajléktalan személyek
társadalmi visszailleszkedésének,
sikeres munkaerőpiaci integráció
megalapozása" program szakmai és
módszertani támogatása

0,00

0,11

0,00

Az 5.3.3 konstrukció szakmai és módszertani
támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.3.

Az utcán élő hajléktalan személyek
társadalmi visszailleszkedésének,
sikeres munkaerőpiaci integráció
megalapozása

1,13

0,92

0.00

Az utcán élő hajléktalan személyek fejlesztése
és lakhatásának biztosítása társadalmi
visszailleszkedésük céljából.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.2.8.

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

Konstrukció kódja

•
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Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter

2011

2012

2013

„Komplex telep-program”

5,73

0,00

0,00

A mélyszegészségben, szegregált
lakókörnyezetben élő hátrányos helyzetű
emberek társadalmi felzárkózásának és
integrációjának segítése.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.6./B

Szakmai-módszertani támogatás a
komplex telepprogram és az
elnéptelenedő falvak társadalmigazdasági folyamatainak
megfordítását célzó program
megvalósítói számára

0,00

0,52

0,00

A kiemelt projekt célja kettős:
1. Komplex telepprogram megvalósításának
szakmai-módszertani támogatása,
nyomonkövetése, jó gyakorlatok
beazonosítása és adaptációjának elősegítése,
a mérések feldolgozása, összegzése, szakmai
és tudományos publikációja

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.8.A

A leghátrányosabb helyzetű csoportok
munkaerő-piaci esélyeinek növelése
érdekében motiváló képzések és
támogató szolgáltatások

4,90

4,70

0,00

A leghátrányosabb helyzetű csoportok
tagjainak nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését
támogató képzések, felmérések és
fejlesztések kidolgozása és lebonyolítása,
támogató szolgáltatások létrehozása.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.8.B

A leghátrányosabb helyzetű csoportok
munkaerő-piaci esélyeinek növelése
érdekében motiváló képzések és
támogató szolgáltatások

7,31

0,00

A leghátrányosabb helyzetű csoportok
helyzetének javítása, az elszegényedés, a
leszakadás mértékének és hatásainak
csökkentése, az etnikai és szociális
szegregáció fékezése, a szociális
ellátórendszerhez és szolgáltatásokhoz való
hozzáférésének javítása munkaerő-piaci
integrációjuk előmozdítása,
foglalkoztathatóságuk segítése érdekében.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.9.

Tanulási partnerségek a
foglalkoztathatóság javításáért

2,00

0,00

0,00

Az aktív korú inaktív, munkanélküli, társadalmi
kirekesztődés által sújtott személyek
kulcskompetenciáinak fejlesztése társadalmi
és munkaerőpicai integrációjuk elősegítése,
valamint országos nyitott tanulási központ
hálózatának létrehozása és működtetése.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.10.

A leghátrányosabb helyzetű csoportok
életviteli kompetenciáinak fejlesztése

0,00

3,30

0,00

Olyan képessé tevő/motiváló képzések,
támogató szolgáltatások biztosítása, amelyek
lehetővé teszik,hogy később a
leghátrányosabb helyzetű csoportok
hagyományos képzési/foglalkoztatási
programokba sikerrel kapcsolódhassanak be.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.6.

Elnéptelenedő falvak társadalmigazdasági folyamatainak
megfordítása

0,00

0,85

0,00

Egyre több településen érzékelhetőek azok a
folyamatok, jellemzően az aprófalvas
térségekben, hogy a helyi gazdasági
lehetőségek híján és az elérhető
szolgáltatások hiányosságai okán a
települések elnéptelenednek, illetve elöregedik
a helyi társadalom. A konstrukció célja egy
olyan pilot megvalósítása, amely
közösségfejlesztéssel, képzéssel, helyi
foglalkoztatási lehetőségek feltárásával,
szolgáltatások fejlesztésével, stb. kísérletet
tesz ezen folyamatok megállítására,
megfordítására.

5.4.1.

Szociális szolgáltatások
modernizációja, központi stratégiai
tervezési kapacitások megerősítése,
szociálpolitikai döntések
megalapozása

1,64

0,00

0,00

Szociális szolgáltatások modernizációja,
központi stratégiai tervezési kapacitások
megerősítése, szociálpolitikai döntések
megalapozása

Emberi Erőforrások Miniszter

5.4.2.

Központi szociális információs
fejlesztések

0,00

2,11

0,00

A szociális terület informatikai rendszereinek
további fejlesztése, az elektronizálás
kibővítése új informatikai alkalmazások
segítségével, valamint az információáramlás
hatékonyságának növelése.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.4.5.

A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai
tudásának kialakítása

0,45

0,00

0,00

A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai tudásának
elterjesztése, mentorhálózat kialakítása,
valamint az 5.4.6 program módszertani
támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.4.6.A

A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai
tudásának elterjesztése és
hozzáférhető szolgáltatások
fejlesztése

0,50

0,10

0,00

A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai tudásának
elterjesztése és hozzáférhető szolgáltatások
fejlesztése

Emberi Erőforrások Miniszter

5.4.6.B

A fizikai és info-kommunikációs
akadálymentesítés szakmai
tudásának elterjesztése és
hozzáférhető szolgáltatások
fejlesztése

0,00

0,34

0,00

A magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv
használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvény
alapján indítandó felsőfokú szakember-képzési
programhoz (jelnyelv szak, illetve bilingvális
oktatás) szükséges tananyag-fejlesztés és a
képzési programok indítása.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.4.7.

Látássérült emberek elemi
rehabilitációs szolgáltatásainak
továbbfejlesztése

0,00

A látássérült emberek elemi rehabilitációs
szolgáltatásainak továbbfejlesztése,
minőségének javítása, a szolgáltatásokhoz
való egyenlő esélyű hozzáférésének
fejlesztése. Országos Módszertani Központ
létrehozása, valamint a vidéki elemi
rehabilitációs hálózat bővítése,
továbbfejlesztése.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.3.11.

0,00

1,20

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

24572
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Konstrukció kódja

5.4.9.

Konstrukció neve

Modellkísérleti program az
alapszolgáltatások funkcionális
összekapcsolására

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter

2011

2012

2013

3,01

0,00

0,00

Új komplex, ellátás-koordinációs rendszer
kialakítása az alapszolgáltatások (szociális és
gyermekjóléti) körében, valamint a
szolgáltatások hatékonyságának növelése.

Emberi Erőforrások Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

•
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A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

5.4.10.

Szociális képzések rendszerének
modernizációja

0,00

5,30

0,00

Szociális képzések rendszerének
modernizációja. Új szemléletű felsokú
szociális mesterképzés, valamint szociális
vezetőképző létrehozása és működtetése. A
szociális intézmény rendszerben vezetőként
dolgozók szakvizsga rendszerének
megújítása, korszerű szervezési- és vezetési
ismeretek elterjesztése a teljes
ágazatirányításban, ágazati humán
monitorrendszer kialakítása,
minőségbiztosítási rendszer kialakítása a
képzések terén.

5.4.11.

Az autizmussal élő emberek
életminőségét támogató, országos
lefedettségű szakmai tanácsadó
hálózat kiépítése

0,00

0,80

0,00

A közszolgáltatások autista személyek
számára való hozzáférhetőségének javítása
országos szakmai-tanácsadói hálózat
kiépítésével.

Emberi Erőforrások Miniszter

5.5.1.B

Közösségi kezdeményezések és
önkéntes programok támogatása - B
komponens: A családi közösségi
kezdeményezések és programok
megerősítése

6,19

0,00

0,00

Az országos szemléletváltás előmozdítása a
családi szféra társadalmi jelentőségével
kapcsolatban, integrált szolgáltatások
nyújtásával a fiatal gyermekes családok
támogatása – a kötelező önkormányzati
alapellátási feladatokat kiegészítő eszközökkel
– kis közösségi kezdeményezések, például ún.
„családi erőforrás központok létrehozása útján.

Emberi Erőforrások Miniszter

Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

Közigazgatási és Igazságügyi Miniszter

Emberi Erőforrások Miniszter

5.5.2.

Az önkéntesség elterjesztése

1,36

0,00

0,00

A felnőtt lakosság önkéntességre való
hajlandóságának növelése, az önkéntes
tevékenység általános társadalmi
megbecsültségének emelése és ezzel együtt
az önkéntesség helyi/térségi szintű
népszerűsítése. Cél továbbá a civil
szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati
és állami intézmények szociális, egészségügy
és oktatás területén biztosított szolgáltatási
kapacitásának fejlesztése önkéntesek
bevonásán keresztül.

5.5.4.

Lakóközösségi programok,
kezdeményezések támogatása

0,00

1,50

0,00

Lakossági közösségi kezdeményezések
támogatása, a társadalmi integráció és
kohézió elősegítése közösségi programokon
keresztül.

B komponens Bűnmegelőzés
szempontjából kiemelten fontos,
bűnelkövető, vagy bűnelkövetés
szempontjából veszélyeztetett
gyermek- és fiatalkorúak segítése

0,00

2,00

0,00

A bűnelkövetés szempontjából kiemelten
veszélyeztetett gyermekek és fiatalkorúak
segítése, a veszélyeztetett korosztály
áldozattá és bűnelkövetővé válásának
megelőzése, a normaszegéssel járó
társadalmi hátrányok csökkentése, valamint
integrációs esélyeik növelése, a gyermek – és
fiatalkorúakkal foglalkozó szakemberek
ismereteinek növelése, készségfejlesztése.

Belügyminiszter

Belügyminiszter

Belügyminiszter

5.6.1.B

5.6.1.C

5.6.3.

5.

C komponens
Az áldozattá válás megelőzése,
áldozatsegítés.

2,76

0,00

0,00

A civil szervezetek, valamint az
áldozatsegítésben közvetve érintett állami
szervezetek, intézmények bekapcsolása az
állami Áldozatsegítő Szolgálat munkájához, az
állampolgárok önvédelmi képességének
javítása, a felkészített állampolgárok
számának növekedése, ezáltal a
bűncselekmények számának csökkentése, az
áldozattá vált személyeknek nyújtható
szolgáltatások szélesítése, az áldozatokkal
kapcsolatba kerülő intézmények, szakemberek
érzékenységének, tudásának növelése,
empatikusabb munkavégzésre ösztönzés.

Az elítéltek többszakaszos, társadalmi
és munkaerő-piaci reintegrációja és
az intenzív utógondozás modellje

0,00

2,69

0,00

Olyan országos hatókörű reintegrációs
program kialakítása és megvalósítása, amely
a fogvatartottak szükségleteire építve,
differenciáltan kínál egyéni megoldásokat a
társadalmi és munkaerő-piaci
visszailleszkedésre.

Prioritás

43,88

39,48

0,00

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció neve

Tartalék támogatási konstrukciók indikatív kerete
(Mrd Ft)

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért
felelős miniszter

1,50

A társadalmi előítélettel és munkaerőpiaci diszkriminációval küzdő
munkanélküli roma emberek,
elsősorban roma nők társadalmi
befogadásának és foglalkoztatásának
javítása, szociális és gyermekjóléti
intézményekben történő
foglalkoztatásuk támogatása.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

3,50

A mélyszegészségben, szegregált
lakókörnyezetben élő hátrányos
helyzetű emberek társadalmi
felzárkózásának és integrációjának
segítése.

Emberi Erőforrások Miniszter

0,00

2,00

Pilot program az Erzsébet káryta
társadalmi befogadásra gyakorolt
hatásainak, tapasztalatainak
kipróbálására.

Emberi Erőforrások Miniszter

2012

2013

5.3.1/B2 II. ütem

0,00

5.3.6. II. ütem

5.4.12.

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében
feladatkörrel rendelkező további miniszter

MAGYAR KÖZLÖNY

•
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Társadalmi Megújulás Operatív
Program

I. Prioritás bemutatása - 6. prioritás: Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrás fejlesztés

Akcióterv 2011-2013
1. Prioritás tartalma
Prioritás rövid tartalma
(max. 500 karakter)
A prioritási tengely egyrészt a munkaerőpiac kínálati oldalának fejlesztését célozza az egészségügyi ellátórendszerben dolgozók alkalmazkodó-képességének javításával; másrészt a lakosság egészségi állapotának javításához járul hozzá, melynek révén növekszik egészségben eltöltött életévek száma. A
prioritási tengelyen belül tervezett mindkét intézkedés kapcsolódik az operatív program átfogó céljához, hiszen előnyösen befolyásolja a foglalkoztathatóságot és a munkavégző képességet.

2. A prioritás ütemezése – kiírások kerete
Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2011
0,00
Tartalék:

2012

2013

Összesen

41,42

0,00

41,42

(Mrd Ft)

ESZA tervezett aránya a prioritás keretéből: max. 92,2%

3. A prioritás ütemezése – kötelezettségvállalás (IH döntés)

2007-2010

2011

2012

7,30

1,06

47,63

Indikatív forrásallokáció
(Mrd Ft, folyó áron, 280 HUF/EUR árfolyamon)
2013
2014-2015
15,15

0,00

Összesen
71,14

II. A támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció kódja

Konstrukció neve

Pályázatok, kiemelt projektek meghirdethető kerete
(MrdFt)
2011

2012

2013

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma
tekintetében feladatkörrel rendelkező
további miniszter

6.1.1.

Bizonyítékokon alapuló
egészségfejlesztési ismeretek
kidolgozása az oktatás
különböző szintjei számára,
valamint egészségfejlesztési
szakmai hálózat létrehozása

0,00

1,00

0,00

Az alap-, közép- és felsőfokú iskolarendszerben az egészséggel kapcsolatos ismeretek
átadásának intézményesült formában történő fejlesztése. A különböző színtereken
(iskolák, munkahelyek, települések, stb.) folyó egészségfejlesztési tevékenységet
támogató, a szakmai fejlődést és a szereplők koordinált működését elősegítő szakmai
hálózat létrehozása.

Emberi Erőforrások Miniszter

-

6.1.2.

Egészségre nevelő és
szemléletformáló
életmódprogramok

0,00

7,28

0,00

Az egészséges életmódot támogató, legfontosabb életmódtényezőket befolyásoló pozitív
közösségi minták elterjesztése érdekében egészségfejlesztési programok megvalósítása
az életmódot befolyásolni képes színtereken (települések, kistérségek, munkahelyek,
oktatási és egészségügyi intézmények), valamint egészségfejlesztési tematikus
programok megvalósítása útján. Megjegyzés: A TÁMOP 6.1.2, a TÁMOP 6.1.2/A és a
TÁMOP 6.1.2.B konstrukciók esetleges maradványai egymás között átcsoportosításra
kerülhetnek a konkrét pályázati többletigények függvényében.

Emberi Erőforrások Miniszter

-

6.1.2.A

Komplex intézményi
mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési
alprogramok megvalósítása az
általános iskolákban, többcélú
intézményekben

0,00

3,20

0,00

A konstrukció célja, hogy olyan összetett eszközrendszerű intézményi egészségfejlesztési
programok (komplex intézményi testmozgásprogramok) valósuljanak meg az általános
iskolai tanulók részvételével, melyeknek fő pillérjét az életkornak megfelelő energiaegyensúlyt szolgáló, nem tanórai rendszerű testmozgás és életmód programok
megvalósítása, illetőleg ehhez kapcsolódóan az igénybe venni kívánt szakemberek
szakmai kompetenciafejlesztése, valamint attitűdformálása jelenti.

Emberi Erőforrások Miniszter

6.1.2.B

Szabadidős közösségi
mozgásprogramok és
kapcsolódó egészségfejlesztési
alprogramok megvalósítása az
iskolán kívüli szereplők
bevonásával

0,00

1,80

0,00

A konstrukció alapvető célja, hogy az egészségfejlesztést célzó programok a tanulók aktív
részvételével - a tanórán kívüli tevékenységek eredményeképpen - beépüljenek az
iskolák mindennapi életébe, és ezáltal hozzájáruljanak a tanulók érzékenyítéséhez,
attitűdváltozásához. Erre alapozottan olyan megyei szintű szabadidős közösségi
programok, „hétpróba” versenyek megszervezése és lebonyolítása, melynek keretében az
általános iskolák osztályai összemérhetik a tudásukat és felkészültségüket.

Emberi Erőforrások Miniszter

6.1.3.A

Pilot jellegű szűrőprogramok
(védőnői méhnyakszűrési illetve
vastagbélszűrési programok)
kiterjesztésének támogatása

0,00

1,00

0,00

A lakosság szűrési részvételének (átszűrtség) növelése korábbi pilot szűrőprogramok
(védőnői méhnyakszűrési illetve vastagbélszűrési programok) országos kiterjesztésével.

Emberi Erőforrások Miniszter

-

6.1.3.B

Népegészségügyi kommunikáció
fejlesztése

0,00

1,85

0,00

A hazai egészségfejlesztési, betegség megelőzési tevékenységeket valamint a
szabadidősportot támogató, a társadalom különböző célcsoportjainak sajátosságaihoz
illeszkedő, hatékony népegészségügyi kommunikáció folyamatos megvalósítására képes,
országos szintű kapacitás kialakítása, melynek eredményeképpen jelentősen javul a
lakosság egészségműveltsége és attitűdje valamint növekszik az egészségfejlesztési és
betegség megelőzési programokban való lakossági részvétel.

Emberi Erőforrások Miniszter

-

6.2.2.A

Képzési programok az
egészségügyi ágazat
szolgáltatás-fejlesztése
érdekében

0,00

5,74

0,00

Az egészségügyi szolgáltatók minőségi humánerőforrás fejlesztése a betegellátás
szinvonálának növelése érdekében

Emberi Erőforrások Miniszter

-

Emberi Erőforrások Miniszter

-

Képzés és módszertani
fejlesztés

0,00

0,50

0,00

A képzések tananyagtartalmának, módszertanának (kurrikulum, szakmai és
vizsgakövetelmény, képzési terv) fejlesztése, mely elsődlegesen a minőségi
kontrolltényezők bevezetését célozza, az országosan egységes és színvonalas képzés,
gyakorlati oktatás biztosítása érdekében.

6.2.3.

Országos egészségmonitorozási
és kapacitástérkép adatbázis- és
alkalmazásfejlesztés

0,00

1,00

0,00

Az egészségorientált kormányzati és egészségpolitikai döntéshozatal kialakításának
támogatása az egészségmonitorozás országos hálózatának kialakításával, és a
progresszivitási szinteknek megfelelő, szükséglet alapú kapacitástervezés
megalapozásával.

Emberi Erőforrások Miniszter

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

6.2.4.

Foglalkoztatás intézményi
támogatása

0,00

1,75

0,00

Képzett szakemberek foglalkoztatásának támogatásán keresztül a betegellátás
színvonalának növelése, valamint a humánerőforrás egyenlőtlenségek mérséklése, ezáltal
hozzájárulva az egészségügyi ellátórendszer egyenszilárd működéséhez.

Emberi Erőforrások Miniszter

-

6.2.4/B

Struktúraváltáshoz kapcsolódó
képzést és foglalkoztatást
támogató fejlesztés

0,00

2,35

0,00

Elsősorban a TIOP (valamint ROP-ok) keretében támogatásban részesülő kistérségi és
emelt szintű járóbeteg intézmények (szakellátó központok) kialakítása és működése során
felemrülő humánerőforrás szükségleteinek biztosítása képzés, átképzés és foglalkoztatás
támogatása révén.

Emberi Erőforrások Miniszter

-

6.2.5/A

Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az egészségügyi
ellátórendszerben - Egységes
külső felülvizsgálati rendszer
kialakítása a járó- és fekvőbeteg
szakellátásban, valamint a
gyógyszertári ellátásban

0,00

0,95

0,00

Emberi Erőforrások Miniszter

-

6.2.5/B

Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az egészségügyi
ellátórendszerben - Területi
együttműködések
kialakításához, fejlesztéséhez
valamint a térségi
betegútszervezéshez szükséges
szakmai módszertan
kidolgozása

0,00

4,00

0,00

Az egészségügyi ágazati irányítás átszervezésének módszertani megalapozása a
Semmelweis Tervvel összhangban. Az egységes egészségszervezés,
intézményfelügyelet, ágazati kontrolling, informatikai támogatás módszertani alapjainak
kidolgozása.

Emberi Erőforrások Miniszter

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

6.2.5.C

Szervezeti hatékonyság
fejlesztése az egészségügyi
ellátórendszerben - Területi
együttműködés támogatása, az
egészségszervezés szervezeti
kereteinek és
feltételrendszerének kialakítása,
egységes külső felülvizsgálati
rendszer bevezetésére való
felkészülés támogatása

0,00

8,00

0,00

A Semmelweis Tervvel összhangban általános cél az egészségszervezés
rendszerének, szervezetének létrehozása, ezáltal hozzájárulva az egészségügyi
ellátórendszer átstrukturálásához, teljesítményének továbbá a költséghatékony
működtetésének javításához és az ehhez szükséges szoftverfejlesztés. További
cél a 6.2.5. B komponensben kidolgozott módszertanok alapján való működési
modellek bevezetése az ellátórendszerben, valamint egységes külső
felülvizsgálati rendszer bevezetésére történő felkészülés támogatása járó- és
fekvőbeteg szakellátó intézményekben.

Emberi Erőforrások Miniszter

-

6.2.7.

Nemzeti Egészségügyi
Informatikai (eHealth) Rendszer
bevezetését támogató
módszertan, szolgáltatás-,
képzés- és humánerőforrás
fejlesztés

0,00

1,00

0,00

Szakmai és lakossági szolgáltatás fejlesztése a diagnosztika és az e-Health
szolgáltatások, e-radiológia területén. A nemzeti egészségügyi informatikai
(eHealth) fejlesztések során létrejövő informatikai rendszerekhez kapcsolódó
oktatás, tájékoztatás és oktatási anyagok fejlesztése.

Emberi Erőforrások Miniszter

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Prioritás

0,00

6.2.2.B

6.

Az egységes, integrált külső felülvizsgálati rendszer bevezetésének módszertani
támogatása, egységes nemzetközi akkreditációs követelmény rendszernek megfelelően.

0,00

41,42

III. Tartalék támogatási konstrukciók összefoglaló adatai (2011-2013)
Konstrukció neve
-

Tartalék támogatási konstrukciók indikatív kerete
(Mrd Ft)
2012

2013

-

-

A konstrukció célja

A konstrukció szakmai tartalmáért felelős miniszter

A konstrukció szakmai tartalma tekintetében feladatkörrel
rendelkező további miniszter

-

-

-
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a szerkesztésért felelõs: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztõség címe: Budapest V., Kossuth tér 1–3.
A Határozatok Tára hivatalos lap tartalma a Magyar Közlöny IX. részében jelenik meg.
A Magyar Közlöny hiteles tartalma elektronikus dokumentumként a http://kozlony.magyarorszag.hu
honlapon érhetõ el.
A Magyar Közlöny oldalhû másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelõs kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezetõ igazgató.

