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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 8/2013. (V. 27.) MNB rendelete
a jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az információt szolgáltatók köréről, 
a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet módosításáról

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 65. § (1) bekezdés j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvény 4.  § (6)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a  következőket 
rendelem el:

1. §  A jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az  információt szolgáltatók köréről, 
a  szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet (a továbbiakban: R.) 6.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„6. § (1) A 2012. évre mint tárgyidőszakra vonatkozó, 2013. január 1-jét követően teljesítendő adatszolgáltatásokra 
a  jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk és az  információt szolgáltatók köréről, 
a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 14/2011. (X. 13.) MNB rendelet szabályait kell alkalmazni.
(2) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatnak a – jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk 
és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet 
módosításáról szóló 8/2013. (V. 27.) MNB rendelet 1.  mellékletének 1.  pontjával megállapított – 64a sorában 
meghatározott AL7 azonosító kódú adatszolgáltatást első alkalommal a 2013. június hónapra mint tárgyidőszakra 
vonatkozóan kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás teljesítési határideje: 2013. július 2. 12 óra.
(3) Az 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázatnak a – jegybanki információs rendszerhez szolgáltatandó információk 
és az információt szolgáltatók köréről, a szolgáltatás módjáról és határidejéről szóló 20/2012. (X. 15.) MNB rendelet 
módosításáról szóló 8/2013. (V. 27.) MNB rendelet 1.  mellékletének 2.  pontjával megállapított – 64b sorában 
meghatározott AL8 azonosító kódú adatszolgáltatást első alkalommal a Növekedési Hitelprogram (a továbbiakban: 
NHP) I. pillérének keretében 2013. június 4-ei folyósítási nappal, illetve az NHP II. pillérének keretében 2013. június 
6-ai folyósítási nappal az  MNB-től refinanszírozni kért, az  adatszolgáltató által a  kis- és középvállalkozások javára 
nyújtott hitelekre vonatkozóan kell teljesíteni. Az adatszolgáltatás teljesítési határideje: 2013. június 3. 12 óra.”

2. §  Az R. a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § (1) A 6. § (3) bekezdése 2013. június 4-én hatályát veszti.
(2) A 6. § (2) bekezdése 2013. július 3-án hatályát veszti.”

3. §  Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

4. §  Az R. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

5. §  Az R. 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – 2013. június 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. melléklet 2. pontja, a 2. melléklet 2. pontja, valamint a 3. melléklet 2013. június 3-án lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke
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1. melléklet a 8/2013. (V. 27.) MNB rendelethez

 
 
1. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 64a sorral egészül ki. 
 

 
(MNB 

azonosító 
Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 

Az adatszolgáltatás 

 kód gyakorisága teljesítésének 
módja határideje címzettje) 

„64a AL7 
Külföldről származó, 
adósság típusú források 
változásának összetevői

kijelölt hitelintézetek, az 
ezen típusú EGT 
fióktelepek 

egyedi 
elrendelés 

alapján, havi 

elektronikus 
úton (EBEAD)

tárgyidőszakot követő 
második munkanap  
12 óra 

MNB Statisztika” 
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2. Az R. 1. melléklet I. pontjában foglalt táblázat a következő 64b sorral egészül ki. 
 

 
(MNB 

azonosító 
Megnevezés Az adatszolgáltatók köre 

Az adatszolgáltatás 

 kód gyakorisága teljesítésének 
módja határideje címzettje) 

„64b AL8 

Az NHP I. és II. 
pillérének keretében a 
kis- és 
középvállalkozásoknak 
nyújtott hitelek adatai 

kijelölt – az NHP I. és II. 
pillérében részt vevő – 
hitelintézetek, az ezen 
típusú EGT fióktelepek 

egyedi 
elrendelés 

alapján, eseti 

elektronikus 
úton 

(GiroHálóMail)

az NHP I. pillérének 
keretében az MNB által 
refinanszírozásra 
kerülő, kis- és 
középvállalkozások 
javára nyújtott hitelek 
adatai tekintetében: a 
refinanszírozási hitel 
kívánt folyósítási napját 
megelőző munkanap 
12 óra; 
az NHP II. pillérének 
keretében az MNB által 
refinanszírozásra 
kerülő, kis- és 
középvállalkozások 
javára nyújtott hitelek 
adatai tekintetében: a 
refinanszírozási hitel 
kívánt folyósítási napját 
megelőző 3. munkanap 
12 óra; 
a jelentett adatokban 
beállt változás esetén: 
a kitöltési előírások 
eltérő rendelkezése 
hiányában a változás 
adatszolgáltató által 
előre ismert napján 12 
óra 

MNB Pénz- és 
devizapiac” 
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"MNB azonosító: AL7

1 2 3

a b c

1 Külföldről származó források csökkenésének összetevői

2 Rövid eredeti futamidejű lejárt

3 Rövid eredeti futamidejű, lejárat előtt visszafizetett vagy visszavásárolt

4 Hosszú eredeti futamidejű lejárt

5 Hosszú eredeti futamidejű lejárat előtt visszafizetett vagy visszavásárolt

6    ebből: rövid hátralévő futamidejű

7             hosszú hátralévő futamidejű

8 Összesen

9 Külföldről származó források növekedésének összetevői

10 Rövid eredeti futamidejű

11 Hosszú eredeti futamidejű

12 Összesen

13 Külföldről származó források átértékelődése

14 Rövid hátralévő futamidejű források átértékelődése

15 Külföldről származó források rövidülése

16 Hosszúból a rövid hátralévő futamidejű kategóriába átkerülő források

1. Az R. 2. melléklet II. pontja az AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezéssel 
egészül ki:

01. Külföldről származó, adósság típusú források változásainak összetevői

Nagyságrend: millió Ft

S
o

rs
zá

m

Megnevezés Forint Deviza Összesen

2. melléklet a 8/2013. (V. 27.) MNB rendelethez
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MNB azonosító: AL7 

 
Kitöltési előírások 

Külföldről származó, adósság típusú források változásának összetevői 
 
 

I. Általános előírás 
 
1. Az NHP II. pillérében közvetett úton, ún. ernyőbankon keresztül részt vevő hitelintézet külföldről 
származó, adósság típusú forrásainak változásáról az MNB-vel kötött NHP Keretszerződés alapján 
ernyőbanki szerepet betöltő hitelintézet teljesít adatszolgáltatást. 

2. A táblában a kiszürkített mezőbe adatot írni nem lehet.  
 
 
II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások 
 
01. tábla: Külföldről származó, adósság típusú források változásainak összetevői 

A táblában a tárgyhónapban történt állománynövelő és állománycsökkentő tranzakciókat, valamint az 
átértékelődéseket kell megadni forint- és devizabontásban, millió forintban kifejezve.  

A 2-8. sorban az állománycsökkentő tranzakciókat, a 10-12. sorban az állománynövelő tranzakciókat 
kell jelenteni, minden esetben plusz előjellel. Ebben az adatszolgáltatásban tranzakció minden olyan 
állományváltozás, amely nem árfolyamváltozásból származik. A hosszú hátralévő futamidejű tételek 
rövid hátralévő futamidejűvé válásának hatását nem a 6. és 7. sorban, hanem a 16. sorban kell 
jelenteni annak ellenére, hogy tranzakció. A külföldi devizában denominált tételek tranzakcióinak 
forintra történő átszámítása a tárgyhónap munkanapjaira számolt átlagos havi devizaárfolyam alapján 
történik. A szerződések módosításából származó állományváltozásokat tranzakcióként kell kezelni. 

A 14. sorban a rövid hátralévő futamidejű források tárgyhavi állományváltozásából az ár- és 
árfolyamváltozásból származó átértékelődéseket kell jelenteni. Az átértékelődésekből eredő 
állományváltozás megegyezik a teljes állományváltozásnak a nem tranzakciókból származó részével. 
A teljes állományváltozás megegyezik a különböző devizákban nyilvántartott záróállományoknak az 
adott devizanemre vonatkozó, a tárgyhónap utolsó napján érvényes, ún. záróárfolyamon átszámított 
forintösszege és a szintén különböző devizákban nyilvántartott nyitóállományoknak az adott 
devizanemre vonatkozó, ún. nyitóárfolyamon (előző havi záróárfolyam) átszámított forintösszege 
különbségével. Ha az átértékelődések növelik az állományt, akkor a jelentendő érték előjele plusz, ha 
csökkentik, akkor mínusz. 

A 16. sorban azt az állománynövekedést kell jelenteni a rövid hátralévő futamidejű források esetében 
plusz előjellel, amely abból származik, hogy a tárgyhónapban a hosszú hátralévő futamidejű állomány 
vagy annak egy része rövid hátralévő futamidejűvé vált. A jelentendő érték a röviddé válás napján 
fennálló, a tárgyhónapban röviddé váló állományok összege, átlagos havi devizaárfolyamon forintra 
átszámítva. 

Rövid eredeti futamidőn a legfeljebb egy éves eredeti futamidővel rendelkező forrásokat kell érteni. 
Hosszú eredeti futamidőn az egy éven túli eredeti futamidővel rendelkező forrásokat kell érteni. Rövid 
hátralévő futamidő alatt az értendő, hogy a visszafizetésig legfeljebb egy év van hátra. 

Ezen adatszolgáltatás szempontjából külföldről származó, adósság típusú forrásnak minősülnek az 
R07 és R16 azonosító kódú adatszolgáltatások BEFT kezdetű tábláiban jelentett instrumentumok, 
valamint a külföldiek tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok. A külföldiek 
tulajdonában lévő, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok tekintetében az adatszolgáltatónak a 
külföldi tulajdonosra vonatkozóan rendelkezésére álló információk alapján kell megbecsülnie a külföldi 
tulajdonú értékpapírok állományváltozásának összetevőit.  

Az adatok megadása során az MNB által az összes devizanemre megadott, a munkanapokkal 
súlyozott havi átlagos, valamint a nyitó- és a záróárfolyamokat szükséges alkalmazni. Az MNB ezen 
árfolyamokat a tárgyhónapot követő első munkanapon 15 óráig az EBEAD-on keresztül küldi meg az 
adatszolgáltató részére. 

A külföld szektor meghatározását e melléklet I. A. pontjában foglalt előírások szerint kell elvégezni.” 
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"MNB azonosító: AL8

Adatszolgáltatás 
típusa Pillér Az adós KSH 

törzsszáma Az adós szektora Az adós 
neve

Az adós 
székhelye

A hitelszerződés 
azonosítója

A hitelszerződés 
kelte

A folyósítás 
dátuma

A hitel 
lejárata

Teljes 
kamatmarzs A hitel célja

Részletekben 
történik-e a 
folyósítás?

Hitelszerződésben 
szereplő 

hitelösszeg

A hitel fennálló 
(aktuális) 
állománya

A hitel 
fedezetének 

jellege

Garantőr által 
fedezett 

garanciahányad

Legrégebben 
fennálló 

késedelem 
kezdete

Átstrukturálás 
dátuma

A tőketörlesztés 
gyakorisága

A hitellel 
kapcsolatos 
megjegyzés

aa ab ba bb bc bd ca cb cc cd ce cf cg ch ci cj ck cl cm cn co
01
02

…
n

  tábla 
folytatása

A kiváltott hitel 
célja

A kiváltott 
hitelt 

folyósító 
bank azonos 

a kiváltó 
hitelt nyújtó 
bankkal?

A kiváltott hitelt 
folyósító bank 
GIRO kódja

Részkiváltás 
esetén a kiváltott 
hitel kiváltáskori 

összege (Ft)

A kiváltott 
hitel 

folyósítási 
dátuma

A kiváltott hitel 
azonosítója

Kiváltott hitel 
devizaneme 

(ISO)

Kiváltott hitel 
eredeti összege

Kiváltott hitel 
legrégebben 

fennálló 
késedelmének 

kezdete

Kiváltott 
hitel lejárati 

dátuma

Kiváltott hitel 
kamatozása

Kiváltott hitel 
tőketörlesztési 
gyakorisága

Kiváltott hitel 
legutóbbi 

átstrukturálási 
dátuma

da db dc dd de df dg dh di dj dk dl dm
01
02

…
n

2. Az R. 2. melléklet II. pontja az 1. ponttal beiktatott AL7 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásait követően a következő rendelkezéssel egészül ki:

01. Az NHP I. és II. pillérének keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai

Sorszám

Sorszám

Kiváltott hitelre vonatkozó információk

NHP keretében nyújtott hitelre vonatkozó információkKKV adósra vonatkozó információk
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MNB azonosító: AL8 
 

Kitöltési előírások 
Az NHP I. és II. pillérének keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai 

 

I. Általános előírások 
 
1. Az NHP I. és II. pillérében részt vevő, az MNB által kijelölt adatszolgáltató az NHP I. és II. pillérének 
keretében az MNB felé fennálló bármely tartozása megszűnéséig köteles adatot szolgáltatni az NHP I. 
és II. pillérének keretében az MNB által refinanszírozásra kerülő, a kis- és középvállalkozásoknak 
nyújtott hitelek (a továbbiakban: KKV hitelek), valamint a KKV hitelek lejelentett adataiban beállt 
minden változásról. Az NHP I. és II. pillérében közvetett úton, ún. ernyőbankon keresztül részt vevő 
hitelintézetek által nyújtott KKV hitelek adatairól az MNB-vel kötött NHP Keretszerződés alapján 
ernyőbanki szerepet betöltő hitelintézet teljesít adatszolgáltatást. 
 
2. A táblában felhasználható kódokat a 3. melléklet 4.10. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett 
technikai segédlet (a továbbiakban: kódlista) tartalmazza. 
 
3. Időpontra vonatkozó adat esetén az adatot ÉÉÉÉ.HH.NN formátumban szükséges megadni. 
 
4. Az adatokat CSV formátumban kell megküldeni, az adatokat pontosvessző („;”) karakterrel 
elválasztva.  
 
5. A kiváltott hitelre vonatkozó adatot [da)-dm) oszlop] jelenteni abban az esetben kell, ha a KKV hitel 
célja hitelkiváltás. Amennyiben a kiváltott hitelre vonatkozóan jelentendő adatok egyéb forrásból – az 
adatszolgáltató saját nyilvántartása, az adatszolgáltató által hozzáférhető egyéb nyilvántartások, így 
különösen a központi hitelinformációs rendszer – nem állnak az adatszolgáltató rendelkezésére, ezen 
adatok vonatkozásában az adatszolgáltatásnak a KKV hitelt felvevő kis- és középvállalkozás (a 
továbbiakban: KKV) nyilatkozatán kell alapulniuk. 
 
6. A tábla helyes kitöltését segítő módszertani útmutatást a 3. melléklet 9. pontja szerinti, az MNB 
honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza. 
 

II. A tábla kitöltésével kapcsolatos részletes előírások 

01. tábla: Az NHP I. és II. pillérének keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek 
adatai  

Az egyes oszlopok kitöltésére vonatkozó előírások: 

aa) Az adatszolgáltatás típusa attól függ, hogy az adatszolgáltató az MNB által refinanszírozni kért 
KKV hitel adatairól küld adatot, vagy a KKV hitel korábban már megadott adataiban beállt 
változást jelenti. A kódlista szerint kell kitölteni. 

ab) Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy az adatszolgáltató a KKV hitelt az NHP I. vagy II. 
pillérének keretében kéri refinanszírozni az MNB által. A kódlista szerint kell kitölteni.  

ba) A KKV KSH-törzsszáma (adószám első nyolc karaktere), numerikusan.  

bb) A KKV szektorának meghatározásánál az e melléklet I. A. 4. pontjában foglaltak az irányadók. A 
kódlista szerint kell kitölteni.  

bc) A KKV neve.  

bd) A KKV székhelye.  
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ca) A KKV hitelre vonatkozó szerződésnek az adatszolgáltatónál alkalmazott egyedi szerződés 
azonosítója.  

cb) A KKV hitelre vonatkozó szerződés aláírásának időpontja. Amennyiben a KKV hitelre vonatkozó 
szerződést a felek a szerződésben foglaltak szerint nem azonos időpontban írják alá, akkor a 
KKV hitelre vonatkozó szerződés szerinti legkésőbbi aláírási időpontot kell jelenteni. 

 
cc) A KKV hitel folyósítási időpontja. Amennyiben a folyósítás több részletben történik, az első részlet 

folyósításának időpontját kell megadni. A további részletek folyósításakor ez az oszlop nem 
módosítható, csak a ci) oszlopban szereplő összeget kell megnövelni az újabb folyósított részlet 
összegével, az újabb folyósítást megelőző munkanapon. Mivel az oszlop értéke nem 
módosítható, ezért az adott KKV hitelre vonatkozó első adatszolgáltatás a folyósítás napjának 
ismeretében teljesítendő, az NHP I. pillérének keretében refinanszírozni kért KKV hitel 
tekintetében a refinanszírozási hitel kívánt folyósítási napját megelőző munkanap 12 óráig, illetve 
az NHP II. pillérének keretében refinanszírozni kért KKV hitel tekintetében a refinanszírozási hitel 
kívánt folyósítási napját megelőző 3. munkanap 12 óráig. 

cd) A KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott lejárati időpont. A futamidő nem haladhatja 
meg a 10 évet. 

 
ce) Az adatszolgáltató által az MNB-vel kötött NHP Keretszerződésben foglaltaknak megfelelően 

felszámított díjak és költségek kölcsönösszegre vetített arányának és az MNB által az NHP I. és 
II. pillérének keretében nyújtott refinanszírozási hitel éves kamatának különbsége, bázispontban 
kifejezve. A maximális mérték 250 bázispont. 

cf) A hitel célja az NHP I. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel esetében hitelkiváltás, beruházás, 
forgóeszköz vagy EU támogatás, az NHP II. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel esetében csak 
hitelkiváltás lehet. A kódlista szerint kell kitölteni. 

cg) Részletekben történő folyósítás csak az újonnan folyósított beruházási célú és forgóeszköz-
finanszírozási hitelek esetén lehetséges. A kódlista szerint kell kitölteni. 

ch) A KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott teljes hitelösszeg. Részletekben történő 
folyósításnál is a teljes hitelösszeget kell megadni. 

ci)  A KKV hitel összegének folyósított részletekkel növelt, illetve tőketörlesztésekkel csökkentett 
értéke. Az oszlop értékének módosítását a folyósítást, illetve a törlesztést megelőző munkanapon 
12 óráig kell teljesítenie az adatszolgáltatónak, ha a KKV számára való folyósítás feltételei 
fennállnak. Ha a várt törlesztés mégsem folyik be az adatszolgáltatóhoz, akkor sem állítható 
vissza az oszlop értéke. Ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV hitelre vonatkozó szerződés 
bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül, akkor az oszlopban „0” értéket feltüntetve 
kell a változásról teljesítendő adatszolgáltatást megküldeni, a co) oszlopnál megadott 
határidőben.   

cj) A KKV hitel fedezetének jellegeként legfeljebb két típusú fedezetet lehet megadni, a fedezetek 
fontosságának sorrendjében. A KKV hitel fedezetének jellege lehet: pénzügyi biztosíték 
(különösen az óvadék), ingatlant terhelő dologi biztosíték (különösen az ingatlanon alapított 
zálogjog), ingó vagyontárgyat terhelő dologi biztosíték (különösen az ingó dolgot terhelő 
zálogjog), pénzügyi lízing, követelést terhelő dologi biztosíték (különösen a követelésen fennálló 
zálogjog), hitel- vagy bankgarancia, készfizető kezesség, hitelderivatíva, egyéb fedezet, vagy a 
KKV hitel lehet fedezetlen. A kódlista szerint kell kitölteni. Több típusú fedezet esetében az egyes 
fedezetek kódját egymást követően, szóköz alkalmazása nélkül kell megadni. 

ck) Az oszlopot akkor kell kitölteni, ha a KKV hitel mögött állami viszontgarancia mellett nyújtott – az 
MNB-vel kötött NHP Keretszerződés alapján fedezeti értéket befolyásolóként elfogadott – 
készfizető kezességvállalás vagy garancia áll. Az MNB-vel kötött NHP Keretszerződés alapján a 
garantőr által nyújtott teljes készfizető kezességvállalás vagy garancia arányát a KKV hitel 
összegének százalékában kell megadni. 
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cl) A legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell megadni. A KKV 
hitelre vonatkozó szerződésben előírt törlesztés napját követő nap, ha az összeg nem folyik be 
az adatszolgáltató által megadott bankszámlára. Az adatszolgáltatást a késedelem beálltát 
követő 5. munkanapon kell teljesíteni.  

cm) Az átstrukturálás tervezett, naptári nap szerinti időpontját kell megadni. Átstrukturálás alatt a KKV 
hitelre vonatkozó szerződés olyan módosítása értendő, amely a KKV hitelre vonatkozóan a 
visszafizetések átmeneti időre történő elhalasztását, részletfizetést, a kamatok mértékének 
megváltoztatását, a kamat- és díjfizetési időpontok módosítását, a kamatok tőkésítését, a 
futamidő meghosszabbítását vagy a törlesztések átütemezését eredményezi. Az előtörlesztés 
nem minősül átstrukturálásnak.  

cn) A  KKV hitelre vonatkozó szerződésben szereplő gyakoriság. A kódlista szerint kell kitölteni. 

co) A hitellel kapcsolatos megjegyzésként egy legfeljebb 128 karakter hosszúságú szöveg írható be. 
Itt kell jelenteni, ha a KKV megszűnik, továbbá ha a KKV hitelre vonatkozó szerződés bármely 
okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül. Az adatszolgáltatást a KKV megszűnését, vagy a 
KKV hitelre vonatkozó szerződés megszűnését vagy megszüntetését eredményező tényről vagy 
jognyilatkozatról való tudomásszerzés napján 12 óráig, illetve, amennyiben az adatszolgáltató az 
adott munkanapon 12 óra után szerez tudomást az adott tényről, jognyilatkozatról, abban az 
esetben a tudomásszerzést követő munkanapon 12 óráig kell teljesítenie az adatszolgáltatónak. 

da) A kiváltott KKV hitel célja csak beruházás, forgóeszköz-finanszírozás vagy EU támogatás lehet. A 
kódlista szerint kell kitölteni.  

db) A kódlista szerint kell kitölteni.  

dc) Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha a kiváltott hitelt folyósító hitelintézet nem 
azonos a KKV hitelt folyósító hitelintézettel. 

dd) A részben kiváltott hitel kiváltás időpontjában fennálló teljes állományát kell jelenteni. Ezt az 
oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha ez az összeg nagyobb, mint a ch) oszlopban 
megadott hitelösszeg.   

de) A kiváltott hitel folyósítási időpontja. Részletekben történő folyósítás esetén az első folyósítás 
időpontját kell megadni. Amennyiben a folyósítás időpontja nem ismert, a kiváltott hitelre 
vonatkozó szerződés aláírásának napját kell megadni. A felek általi eltérő időpontban történő 
aláírás esetén a cb) oszlop kitöltésére vonatkozó előírás az irányadó. 

df) Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha a KKV hitel az NHP I. pilléréhez kapcsolódik 
és a célja hitelkiváltás, valamint abban az esetben, ha a KKV hitel az NHP II. pilléréhez 
kapcsolódik. A kiváltott KKV hitelre vonatkozó szerződésnek a kiváltott hitelt folyósító 
hitelintézetnél alkalmazott egyedi szerződésazonosítóját kell ebben az oszlopban megadni. 

dg) A deviza ISO-kódokat a 3. melléklet 4.1. pontja szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai 
segédlet tartalmazza. Az NHP I. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel esetén a kiváltott hitel 
devizaneme forint (HUF). 

dh) Az NHP I. pilléréhez kapcsolódó KKV hitel és részkiváltás esetén forintban, az NHP II. pilléréhez 
kapcsolódó KKV hitel esetében eredeti devizában kell megadni az adatot. 

di) A kiváltott hitel esetében a legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti 
időpontját kell megadni. A kiváltott hitel késedelme nem haladhatja meg az új hitel folyósításakor 
a 90 napot. Ha a kiváltott hitel nem esett késedelembe, akkor az oszlopot üresen kell hagyni. 

dj) A kiváltott hitel lejáratának napját kell megadni. 

dk) A kiváltott hitel kamatozása lehet fix vagy referenciahozamhoz (pl. 3 hónapos BUBOR) kötött. Fix 
kamatozás esetén az adatszolgáltató által felszámított díjak és költségek hitelösszegre számított 
éves díját (teljes hitelköltséget) kell megadni, százalékban kifejezve. Referenciahozamhoz kötött 
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kamatozás esetén a referenciahozamot kell megnevezni (pl. 3M BUBOR) és az összes díj és 
költség figyelembevételével számított teljes éves felárat kell megadni, bázispontban megjelölve 
(Formátuma: „referenciahozam megnevezése + YYY, ahol YYY a felár bázispontban megadott 
értéke).   

dl) Ebben a mezőben a tőketörlesztés évenkénti gyakoriságát kell megadni. A kódlista szerint kell 
kitölteni. 

dm) A kiváltott hitel legutóbbi átstrukturálása időpontját kell megadni.” 
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1. Az R. 3. melléklet 4. pontja a következő 4.10. alponttal egészül ki: 

„4.10. Kódlista az AL8 azonosító kódú adatszolgáltatáshoz” 

 

2. Az R. 3. melléklet 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

„9. Módszertani segédlet az egyes adatszolgáltatásokhoz [Monetáris (F és K jelű), fizetési mérleg (R 
jelű), értékpapír (E jelű), pénzforgalmi (P jelű) statisztikai adatszolgáltatások, Operatív napi jelentés a 
hitelintézetek devizahelyzetének változásáról (azonosító kód: D01), Az NHP I. és II. pillérének 
keretében a kis- és középvállalkozásoknak nyújtott hitelek adatai (azonosító kód: AL8), Nemzetközi 
tartalékok és devizalikviditás (azonosító kód: L01)]; Példatárak” 

 
 

3. melléklet a 8/2013. (V. 27.) MNB rendelethez
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IX. Határozatok Tára

Az Országgyűlés 40/2013. (V. 27.) OGY határozata
az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 
23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról*

 1. Az  Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. 
(V. 14.) OGY határozat (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosul:
Az Országgyűlés

a Mezőgazdasági bizottságba
Balogh József – korábban megüresedett tagsági helyére  – Örvendi Lászlót (Fidesz), továbbá
Balogh Józsefet (független),

az Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságba
dr. Vas Imre (Fidesz) helyett
Szemereyné Pataki Klaudiát (Fidesz)
a bizottság tagjává

megválasztja.
 2.  A  Határozat 1.  pont n)  alpontjában a  „Mezőgazdasági bizottság (21 fő)” szövegrész helyébe a  „Mezőgazdasági 

bizottság (22 fő)” szöveg lép.
 3.  E határozat elfogadásakor lép hatályba, és a közzétételét követő napon hatályát veszti.

Kövér László  s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

Az Országgyűlés 41/2013. (V. 27.) OGY határozata
az Állami Számvevőszék 2012. évi tevékenységéről szóló beszámoló tudomásulvételéről**

 1. Az Országgyűlés megállapítja, hogy az Állami Számvevőszék törvényi kötelezettségeit teljesítette, tudomásul veszi 
az intézmény 2012. évi tevékenységéről szóló jelentését, valamint az intézmény gazdálkodásáról készített, független 
könyvvizsgáló által felülvizsgált és hitelesnek minősített pénzügyi beszámolót (a továbbiakban: beszámoló).

 2. Az Országgyűlés megerősíti, hogy az  Állami Számvevőszék 40/2011. (VI. 24.) OGY határozattal is támogatott 
stratégiájának célkitűzéseit – a  beszámolóban foglalt indokolás alapján – hosszú távon támogatja, időtávját 
határozatlan időre kiterjeszti.

 3. Az Országgyűlés a  beszámoló alapján elhatározza, hogy az  Állami Számvevőszéknek a  fővárosi önkormányzat és 
a kerületi önkormányzatok közötti forrásmegosztásról szóló 2006. évi CXXXIII. törvényben meghatározott feladatait 
felülvizsgáltatja, és a felülvizsgálat eredményét törvényhozási munkája során figyelembe veszi.

 * A határozatot az Országgyűlés a 2013. május 21-ei ülésnapján fogadta el.
** A határozatot az Országgyűlés a 2013. május 21-ei ülésnapján fogadta el.
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 4. Az Országgyűlés támogatja, hogy az  Állami Számvevőszék részt vegyen a  legfőbb ellenőrző intézmények 
nemzetközi szakmai szervezete (INTOSAI) Fejlesztési Kezdeményezésének (IDI) tevékenységében, és ahhoz 
donorként szakmai támogatást nyújtson, kiemelt figyelemmel a magyar külgazdasági stratégiára.

 5. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

Kövér László s. k.,
az Országgyűlés elnöke

 Földesi Gyula s. k., Nyakó István s. k.,
 az Országgyűlés jegyzője az Országgyűlés jegyzője

A köztársasági elnök 247/2013. (V. 27.) KE határozata
a Nemzeti Választási Iroda elnökének kinevezéséről

Az Alaptörvény 9. cikk (4) bekezdés j) pontja és a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 55. §-a és 60. § 
(8) bekezdése alapján – a miniszterelnök javaslatára – dr. Pálffy Ilonát 2013. május 24-ei hatállyal a Nemzeti Választási 
Iroda elnökévé kinevezem.

Budapest, 2013. május 23.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-7/02763/2013.

A köztársasági elnök 248/2013. (V. 27.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

Esterházy János emlékének ápolásáért, Magyarország és a felvidéki magyarság melletti kiállásáért
Esterházy-Malfatti Alice Mária részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. május 14.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 14.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02541/2013.
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A köztársasági elnök 249/2013. (V. 27.) KE határozata
kitüntetés adományozásáról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés f )  pontja, illetve a  Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami 
kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 18. § (1) bekezdése alapján – a miniszterelnök előterjesztésére –

a magyar–kazah politikai, gazdasági kapcsolatok ápolása és fejlesztése érdekében végzett tevékenysége 
elismeréseként

Rymtay Karibzhanov, a Kazah Köztársaság Magyarországi Nagykövetségének követtanácsosa részére a

 MAGYAR ÉRDEMREND LOVAGKERESZTJE
 polgári tagozata

kitüntetést adományozom.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 17.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök

KEH ügyszám: VIII-1/02621/2013.

A köztársasági elnök 250/2013. (V. 27.) KE határozata
magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés b)  pontja alapján – a  külügyminiszter előterjesztésére – hozzájárulok Zaza 
Kandelaki rendkívüli és meghatalmazott nagykövetnek Georgia magyarországi rendkívüli és meghatalmazott 
nagykövetévé történő kinevezéséhez, budapesti székhellyel.

Budapest, 2013. május 9.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 14.

  Martonyi János s. k.,
  külügyminiszter

KEH ügyszám: IV-5/02334/2013.
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A köztársasági elnök 251/2013. (V. 27.) KE határozata
dandártábornoki kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés e)  pontja, valamint a  Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú 
katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény 40.  § (2)  bekezdése alapján – a  honvédelmi miniszter 
javaslatára – dr. Zsiros Lajos orvos ezredest 2013. május 21-ei hatállyal orvos dandártábornokká kinevezem.

Budapest, 2013. május 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 20.

  Dr. Hende Csaba s. k.,
  honvédelmi miniszter

KEH ügyszám: IV-6/02554/2013.

A köztársasági elnök 252/2013. (V. 27.) KE határozata
egyetemi tanári kinevezésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja, valamint a  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 
27.  §  (3)  bekezdése alapján – az  emberi erőforrások miniszterének javaslatára – dr. Lőrincz Zoltánt, a  Kaposvári 
Egyetem főiskolai tanárát 2013. május 25. napjával egyetemi tanárrá kinevezem.

Budapest, 2013. május 15.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

Ellenjegyzem:

Budapest, 2013. május 17.

  Balog Zoltán s. k.,
  emberi erőforrások minisztere

KEH ügyszám: IV-3/02396/2013.
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A köztársasági elnök 253/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Oláh Katalint 2013. május 23-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-1/2013.

A köztársasági elnök 254/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére Szendi-Horváthné dr. Kiss Idát 2013. május 24-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-2/2013.

A köztársasági elnök 255/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Romoda Annát 2013. május 25-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-3/2013.
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A köztársasági elnök 256/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Fekete Margitot 2013. május 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-4/2013.

A köztársasági elnök 257/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. István Annát 2013. május 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-5/2013.

A köztársasági elnök 258/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Pataki Istvánnét 2013. május 26-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-6/2013.
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A köztársasági elnök 259/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Bánáti Zsuzsannát 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-7/2013.

A köztársasági elnök 260/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Borbély Dalmát 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-8/2013.

A köztársasági elnök 261/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Bucsi Lászlónét 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-9/2013.
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A köztársasági elnök 262/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Hegyi Antalnét 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-10/2013.

A köztársasági elnök 263/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Horváth Katalint 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-11/2013.

A köztársasági elnök 264/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Luxeder Évát 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-12/2013.
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A köztársasági elnök 265/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Szabóné dr. Kerékgyártó Juditot 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-13/2013.

A köztársasági elnök 266/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről 

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Takács Lászlót 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-14/2013.

A köztársasági elnök 267/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére Tokajiné dr. Tréki Editet 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-15/2013.
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A köztársasági elnök 268/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Vértényiné dr. Futó Gabriellát 2013. május 30-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-16/2013.

A köztársasági elnök 269/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére Bauer Jánosné dr.-t 2013. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-17/2013.

A köztársasági elnök 270/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Bodor Máriát 2013. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-18/2013.
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A köztársasági elnök 271/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Kaszainé dr. Mezey Katalint 2013. május 31-ei hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-19/2013.

A köztársasági elnök 272/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Kovács Ilonát 2013. június 2-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-20/2013.

A köztársasági elnök 273/2013. (V. 27.) KE határozata
bírói felmentésről

Az Alaptörvény 9.  cikk (3)  bekezdés k)  pontja, valamint a  bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló 2011. évi 
CLXII. törvény 90. §-a és 232/J. §-a alapján – az Országos Bírósági Hivatal elnökének javaslatára – nyugállományba 
helyezés iránti kérelmére dr. Szabolcsi Józsefet 2013. június 2-ai hatállyal bírói tisztségéből felmentem.

Budapest, 2013. május 17.

  Áder János s. k.,
  köztársasági elnök

KEH ügyszám: IV-4/02511-21/2013.
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A Kormány 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozata
a Puskás Tivadar Közalapítvány megszüntetésével kapcsolatos feladatokról

A Kormány a  Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/E.  § (2)  bekezdése, az  államháztartásról szóló 1992. évi 
XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV. törvény 1.  § (6a)  bekezdése alapján 
a következő határozatot hozza:
 1. A Kormány

a) egyetért a  Puskás Tivadar Közalapítvány (a  továbbiakban: PTA) jogutódlással történő megszüntetésével, 
tekintettel arra, hogy a  PTA céljainak megvalósítása, feladatának további ellátása költségvetési szerv útján 
hatékonyabban biztosítható;

b) felhívja a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, hogy az  alapító nevében 
kérelmezze a  PTA székhelye szerint illetékes bíróságnál a  PTA megszüntetését, a  megszüntetés kapcsán 
felmerülő kérdésekben az alapító nevében eljárjon és az ennek érdekében szükséges intézkedéseket megtegye.
Felelős: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
Határidő: 2013. június 1.

 2. A Kormány egyetért azzal, hogy
a) a megszűnt PTA kormányzati hálózatbiztonsággal kapcsolatos közfeladatait a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 

lássa el, és a PTA ezzel kapcsolatos vagyoni jogai és a megszüntetésre irányuló eljárás kezdő időpontja után 
esedékessé váló kötelezettségei a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra, mint jogutódra szállnak át;

b) a PTA hálózatbiztonsággal kapcsolatos egyéb feladatait – amelyek nem minősülnek közfeladatnak – a NETI 
Informatikai Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: NETI) lássa el, a  PTA megszűnését 
követően az ezekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek a NETI-re mint jogutódra szállnak át;

c) a  PTA EU Csoport feladatait a  Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (a  továbbiakban: NIIFI) 
lássa el, a  PTA megszűnését követően az  ezekkel kapcsolatos jogok és kötelezettségek a  NIIFI-re, mint 
jogutódra szállnak;

d) a  PTA a)–c)  pontba nem tartozó feladatait az  informatikáért felelős miniszter lássa el és az  e  feladatok 
ellátásából származó jogok és kötelezettségek az informatikáért felelős miniszterre, mint jogutódra szállnak át.

 3. A Kormány egyetért azzal, hogy a PTA tulajdonában álló NT Nemzetközi Technológiai Nonprofit Közhasznú Korlátolt 
Felelősségű Társaság (a  továbbiakban: NT Nonprofit Közhasznú Kft.) és a  NETI 100%-os társasági részesedése 
az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi 
LXV. törvény (a  továbbiakban: Tv.) 1.  § (6a)  bekezdése alapján a  PTA bírósági nyilvántartásból való törlésével 
a Magyar Állam tulajdonába kerüljön a 4. és 5. pontban foglaltaknak megfelelően.

Felelős: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter  
az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter

Határidő: 2013. július 1.
 4. A Kormány felhívja

a) az  állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy a  PTA megszűnését és az  NT Nonprofit Közhasznú 
Kft. 100%-os társasági részesedésének állami tulajdonba kerülését követően a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő 
Zártkörűen Működő Részvénytársaság (a  továbbiakban: MNV Zrt.) útján intézkedjen az  NT Nonprofit 
Közhasznú Kft. végelszámolással történő megszüntetése érdekében azzal, hogy az NT Nonprofit Közhasznú 
Kft. megszűnését követően a  tartozások kiegyenlítését követően fennmaradó vagyona vagyonkezelési 
szerződés útján a NIIFI-hez kerüljön;

b) az informatikáért felelős minisztert, hogy gondoskodjon arról, hogy a megszűnt NT Nonprofit Közhasznú Kft. 
céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, folyamatosan biztosítható legyen a NIIFI által.
Felelős: az állami vagyonért felelős miniszter
 az informatikáért felelős miniszter
Határidő: 2013. július 1.

 5. A Kormány felhívja az állami vagyon felügyeletéért felelős minisztert, hogy a PTA megszűnését és a NETI állami tulajdonba 
kerülését követően gondoskodjon arról, hogy az  MNV Zrt. a  nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 8.  § 
(7) bekezdése alapján kössön megbízási szerződést a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter 
által kijelölt szervvel és ez alapján adjon meghatalmazást részére a NETI tulajdonosi jogainak gyakorlására.

Felelős: az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter,
 a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
Határidő: a bírósági törlést követően azonnal
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 6. A Kormány felhívja a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, az  állami vagyon 
felügyeletéért felelős minisztert és az informatikáért felelős minisztert, hogy a 2., 3. és 4. pontokban foglaltak szerint 
gondoskodjon a PTA vagyonának felosztásáról.

Felelős: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
 az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter
 az informatikáért felelős miniszter
Határidő: 2013. július 1.

 7. A Kormány felhívja a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert és az  informatikáért 
felelős minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a  PTA bírósági nyilvántartásból való törlésének napjával 
azonos fordulónapon, a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálatra, valamint a  Nemzeti Fejlesztési Minisztériumra átszálló 
közalapítványi vagyon figyelembevételével a megszűnt PTA céljait megvalósító tevékenység vagyonvesztés nélkül, 
folyamatosan biztosítható legyen a  Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, valamint a  Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
által.

Felelős: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
 az informatikáért felelős miniszter
Határidő: 2013. július 1.

 8. A Kormány felhívja a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, hogy intézkedjen 
a  PTA-hoz vagyonelszámoló, könyvvizsgáló, valamint a  megszüntetési, az  átadás-átvételi eljárásban, valamint 
a munkaviszony megszűnéséből származó kötelezettségek teljesítésében közreműködő személyek kijelölésére.

Felelős: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
Határidő: a kormányhatározat hatályba lépését követően azonnal

 9. A Kormány felhívja a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, hogy biztosítsa, hogy 
a  PTA megszűnése napjával, mint mérlegfordulónappal elkészítse a  számviteli törvény szerinti egyes egyéb 
szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) 
Korm. rendelet 6. §-a szerinti beszámolóját.

Felelős: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
Határidő: a Korm. határozat hatályba lépését követően azonnal

 10. A Kormány felhívja a  fejlesztéspolitikáért felelős minisztert, hogy intézkedjen arról, hogy a Társadalmi Megújulás 
Operatív Program (TÁMOP) 2.1.2. „Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” című, folyamatban lévő 
kiemelt projekt konzorciumi partneri feladatait, valamint az NT Nonprofit Közhasznú Kft. projektben foglalkoztatott 
munkatársainak folytatólagos foglalkoztatását kedvezményezettként a NIIFI lássa el az NT Nonprofit Közhasznú Kft. 
4. pontjában foglalt megszűnésétől kezdve.

Felelős: fejlesztéspolitikáért felelős miniszter
Határidő: azonnal

 11. A Kormány az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva 
131  000 ezer forint tartós átcsoportosítását rendeli el a  Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 
2012. évi CCIV. törvény 1. melléklet XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok 
cím, 37. Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása alcím, 4. Puskás Tivadar Közalapítvány 
támogatása jogcímcsoport terhére, a  XIV. Belügyminisztérium, 9. Nemzetbiztonsági Szakszolgálat cím javára 
az 1. melléklet szerint.

Felelős: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
 az informatikáért felelős miniszter
 az államháztartásért felelős miniszter
Határidő: a Korm. határozat hatálybalépését követően azonnal

 12. A Kormány felhívja a  polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős minisztert, hogy az  informatikáért 
felelős miniszterrel egyetértésben a PTA megszüntetéséről és a 2. pontban foglalt intézkedésekről a nyilvánosságot 
közleményben tájékoztassa.

Felelős: a polgári nemzetbiztonsági szolgálatok irányításáért felelős miniszter
Határidő: a bírósági törlést követően azonnal

 13. Ez a határozat a közzétételét követő napon lép hatályba.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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XIV. Belügyminisztérium
XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. K I A D Á S O K A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

XIV. Belügyminisztérium
019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Működési költségvetés
1 Személyi juttatások 103 150 103 150
2 27 850 27 850

XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
20 Fejezeti kezelésű előirányzatok

37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása
300624 4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása

1 Működési költségvetés
5 Egyéb működési célú kiadások -131 000 -131 000

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő
Az  összetartozó előirányzatváltozásokat (+/-) egymást követően kell szerepeltetni.

ezer forintban
ÁHT Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. BEVÉTELEK A módosítás jogcíme A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat Módosítás évre 

szám név neve áthúzódó
(+/-) hatása

Az előirányzatmódosítás érvényessége:    b.) a következő év költségvetésébe beépülő

ezer forintban
ÁHT. Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. Kiemelt Fejezet Cím Alcím Jog- Jog- Előir. T Á M O G A T Á S A módosítás jogcíme Módosítás A módosítás

egyedi szám szám szám cím cím csoport előir. név név név cím cím csop. (+/-) következő
azonosító csop. szám száma szám csop. név név Kiemelt előirányzat évre 

szám név neve áthúzódó
XIV.

019370 9 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat 131 000 131 000
XVII.

20 Fejezeti kezelésű előirányzatok
37 Közreműködő szervezetek közhasznú tevékenységének támogatása

300624 4 Puskás Tivadar Közalapítvány támogatása -131 000 -131 000
Az előirányzatmódosítás érvényessége:      b.) a következő év költségvetésébe beépülő

Foglalkoztatottak létszáma (fő) - időszakra

Az adatlap 5 példányban töltendő ki Az előirányzatok felhasználása/zárolása (módosítás +/-)   Összesen: I.n.év II. n.év III.n.év IV.n.év
Fejezet 1 példány időarányos
Állami Számvevőszék 1 példány teljesítményarányos  
Magyar Államkincstár 1 példány egyéb : azonnal 131 000
Nemzetgazdasági Minisztérium 2 példány

ADATLAP A KÖLTSÉGVETÉSI ELŐIRÁNYZATOK MÓDOSÍTÁSÁRA 
a Kormány hatáskörében

Költségvetési év: 2013.

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Munkaadókat terhelő járulékok

131 000

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

A módosítást elrendelő 
jogszabály/ határozat 

száma

Belügyminisztérium

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Összesen

1. melléklet az 1284/2013. (V. 27.) Korm. határozathoz
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A Magyar Közlönyt a Szerkesztőbizottság közreműködésével a Közigazgatási és Igazságügyi 
Minisztérium szerkeszti.
A Szerkesztőbizottság elnöke: dr. Biró Marcell,
a szerkesztésért felelős: dr. Borókainé dr. Vajdovits Éva.
A szerkesztőség címe: Budapest V., Kossuth tér 2–4.
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 érhető el.
A Magyar Közlöny oldalhű másolatát papíron kiadja a Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó.
Felelős kiadó: Majláth Zsolt László ügyvezető.
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