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II. Törvények

2013. évi CXLII. törvény
a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvénynek az Alaptörvény ötödik 
módosításával összefüggő módosításáról*

1. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény preambulumában a „37. cikk (7) bekezdése” 
szövegrész helyébe a „37. cikk (6) bekezdése” szöveg lép.

2. §  A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény a következő 8/A. §-sal egészül ki:
„8/A.  § Mindaddig, amíg az  államadósság a  bruttó hazai termék felét meghaladja, ha az  államot terhelő olyan 
mértékű közvetlen kiadás keletkezik, amelynek teljesítésére a  központi költségvetésről szóló törvényben 
megállapított, a  Kormány irányítása alá tartozó fejezetekben rendelkezésre álló előirányzatok nem elegendők, 
a  Kormány jogosult az  Áht.-ban foglalt egyes intézkedések megtételére, vagy javaslatot tehet az  ilyen kiadások 
teljesítéséhez szükséges, a 28. § szerinti fizetési kötelezettség törvényben történő megállapítására.”

3. §  Hatályát veszti a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény 34. § b) pontja.

4. §  E törvény 2013. október 1-jén lép hatályba.

5. §  A 3. § az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

2013. évi CXLIII. törvény
egyes törvényeknek a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú 
módosításáról**

1. A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény módosítása

1. §  A helyi önkormányzatokról szóló 1990.  évi LXV.  törvény 33/A.  § (1)  bekezdés sz)  pontja helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
(A polgármester nem lehet:)
„sz) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi 
tag, továbbá a  Magyar Nemzeti Bank fizetési, elszámolási, és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásával, 
a  makroprudenciális politika kialakításával, a  szanálási hatósági feladatok ellátásával és a  pénzügyi közvetítő 
rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatköréhez kapcsolódó feladatot ellátó alkalmazottja.”

 * A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 23-i ülésnapján fogadta el.
** A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 23-i ülésnapján fogadta el.
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2. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

2. § (1) Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 23/A. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő 
rendelkezés lép:
(Ingatlan tulajdonjogának megszerzése esetén az  illeték mértéke az  ingatlan – terhekkel nem csökkentett – forgalmi 
értékének 2%-a, ha a vagyonszerző)
„b) engedély alapján pénzügyi lízinget folytató vállalkozó”
[és legkésőbb a fizetési meghagyás jogerőre emelkedéséig nyilatkozatban vállalja, hogy az ingatlant az illetékkiszabásra 
történő bejelentéstől számított két éven belül eladja, illetve a  futamidő végén tulajdonjog átszállást eredményező 
pénzügyi lízingbe adja. A  vállalkozó nem teljesíti az  illetékkedvezmény e  bekezdés szerinti feltételét az  ingatlan 26.  § 
(1) bekezdés t) pontja szerinti átruházásával.]

 (2) Az Itv. 23/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Engedély alapján működő ingatlanalap az (1) bekezdésben meghatározott illetéket fizeti ingatlanszerzése után.”

 (3) Az Itv. 26. § (1) bekezdés l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Mentes a visszterhes vagyonátruházási illeték alól:)
„l) gépjármű, pótkocsi tulajdonjogának olyan vállalkozó általi megszerzése, melynek előző adóévi nettó 
árbevételének legalább 50%-a gépjárművek és pótkocsik értékesítéséből származott (gépjármű-forgalmazó), 
továbbá a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv által vezetett nyilvántartásban szereplő pénzügyi 
lízinget folytató vállalkozó általi megszerzése;”

 (4) Az Itv. 33. § (2) bekezdés 34. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Egyes alkotmányos jogok érvényesítése, illetőleg kötelezettségek teljesítése, valamint a  társadalmi igazságosság 
előmozdítása érdekében a  mellékletben és a  külön jogszabályokban meghatározott illetékmentes eljárásokon felül 
tárgyuknál fogva illetékmentes eljárások:)
„34. a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv fogyasztóvédelmi eljárása;”

3. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

3. §  A csődeljárásról és a  felszámolási eljárásról szóló 1991.  évi XLIX.  törvény 27/A.  § (4)  bekezdés b)  pont 
bh)  alpontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról” 
szöveg lép.

4. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény módosítása

4. §  Hatályát veszti a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény 3. § (2) bekezdés i) pontja.

5. Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény módosítása

5. §  Az Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény (a továbbiakban: Öpt.) 1. § (1) bekezdés 
c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény hatálya alá tartozik valamennyi)
„c) a pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: Felügyelet),”

6. §  Az Öpt. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„8.  § (1) A  pénztárak működésének törvényességét az  ügyészség az  irányadó jogszabályok szerint ellenőrzi. Ha 
a működés törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyészség keresettel a bírósághoz fordulhat.
(2) A  pénztárak pénzügyi felügyeletét ellátó szerv feladatait a  VI. fejezet alapján a  pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljárva a Magyar Nemzeti Bank látja el.”

7. §  Az Öpt.
a) 1.  § (4)  bekezdésében az  „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe az „a Felügyelet” szöveg,
b) 6.  § (2)  bekezdésében az  „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe az „a Felügyeletnek” szöveg,
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c) a 20. § (2) bekezdés c) pont cb) alpontjában az „az illetékes felügyelet” szövegrész helyébe az „a Felügyelet” 
szöveg,

d) 20/B. § (1) bekezdésében a „felügyeletnek” szövegrész helyébe a „Felügyeletnek” szöveg,
e) 29/A.  § (8)  bekezdésében az  „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény” szövegrész 

helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.)” szöveg, az 
„a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél” szövegrész helyébe az „a Felügyeletnél” szöveg,

f ) 45/B.  § (3)  bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben” szövegrész 
helyébe az „az MNBtv. 39. §-ában” szöveg,

g) 79. §-ában a „Felügyelet” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg
lép.

8. §  Hatályát veszti az Öpt.
a) 53. §-a,
b) 78. § (1) bekezdésében az „a felügyeleti eljárási igazgatási díjak kiszabásának feltételeit,” szövegrész.

6. A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a Magyar Exporthitel Biztosító 
Részvénytársaságról szóló 1994. évi XLII. törvény módosítása

9. §  A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaságról és a  Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaságról szóló 
1994. évi XLII. törvény
a) 4/A.  §-ában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe 

a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
b) 18.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
c) 18. § (2) bekezdés e) pontjában a „Felügyelet” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
d) 18. § (6) bekezdésében a „Felügyeletnek” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Banknak” szöveg,
e) 18. § (7) bekezdésében a „Felügyelet” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg
lép.

7. A bírósági végrehajtásról szóló 1994. évi LIII. törvény módosítása

10. §  A bírósági végrehajtásról szóló 1994.  évi LIII.  törvény 23/A.  § (2)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyeletéről” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról” szöveg lép.

8. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

11. §  A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67/A. § (3) bekezdése
a) a)  pontjában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF)” szövegrész helyébe a  „pénzügyi 

közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv (a továbbiakban: Felügyelet)” szöveg,
b) b) pont bb) alpontjában a „PSZÁF” szövegrész helyébe a „Felügyelet” szöveg
lép.

9. A nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény módosítása

12. §  Hatályát veszti a nemzetbiztonsági szolgálatokról szóló 1995. évi CXXV. törvény 1. számú melléklet 14. pontja.

10. A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról 
szóló 1996. évi XX. törvény módosítása

13. §  Hatályát veszti a személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 
1996. évi XX. törvény 20. § (2) bekezdés h) pontja.
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11. A közraktározásról szóló 1996. évi XLVIII. törvény módosítása

14. §  A közraktározásról szóló 1996.  évi XLVIII.  törvény (a  továbbiakban: Krtv.) 5.  § (1)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(1) A  közraktár a  közraktári tevékenységet akkor kezdheti, vagy szüntetheti meg, ha azt a  felügyelet a  pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: 
MNB) egyetértésével – az  e  törvényben meghatározott feltételek fennállása alapján – engedélyezte. A  közraktár 
vámszabadterületen való működéséhez erre vonatkozó külön engedély is szükséges.”

15. §  A Krtv.
a) 9. § (3) bekezdésében az „a PSZÁF-fel” szövegrész helyébe az „az MNB-vel” szöveg,
b) 10.  § (1)  bekezdés e)  pontjában, valamint 12/A.  § (3) és (6)  bekezdésében az „a PSZÁF” szövegrész helyébe 

az „az MNB” szöveg,
c) 13. § (2) bekezdésében az „a PSZÁF-nek” szövegrész helyébe az „az MNB-nek” szöveg lép.

12. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

16. §  A hitelintézetekről és a  pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996.  évi CXII.  törvény (a  továbbiakban: Hpt.) 2.  § 
(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) E  törvény hatálya a  Magyar Nemzeti Bankra (a  továbbiakban: MNB) kizárólag az  engedélyezési és felügyeleti 
tevékenysége, az üzleti titok és banktitok kezelésének szabályai, továbbá azon rendelkezések tekintetében terjed ki, 
ahol e törvény az MNB-t kifejezetten nevesíti.”

17. § (1) A Hpt. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Ha törvény másként nem rendelkezik, kizárólag az  MNB e  törvény alapján kiadott engedélyével végezhető 
az  (1)  bekezdésben meghatározott pénzügyi szolgáltatás, valamint a  (2)  bekezdésben meghatározott kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatás.”

 (2) A Hpt. 3. § (6a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6a) A  (2)  bekezdés e)  pontjában meghatározott tevékenység engedély nélkül, az  MNB-nek – e  törvényben 
meghatározott módon – tett bejelentés mellett végezhető.”

18. §  A Hpt. 16. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Pénzforgalmi elszámolóházban tulajdoni részesedést kizárólag az MNB, hitelintézet, pénzforgalmi elszámolóház, 
pénzforgalmi intézmény, elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a Tpt. szerinti elszámolóházi tevékenységet végző 
szervezet, továbbá hitelintézetek érdek-képviseleti szerve szerezhet.”

19. §  A Hpt. 19/A. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„Egyes kiegészítő pénzügyi szolgáltatások engedélyezése”

20. §  A Hpt. 30. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Hitelintézet tevékenységi engedélyét az MNB a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter 
jóváhagyásával vonhatja vissza.”

21. §  A Hpt. 31. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  pénzügyi intézmény – ide nem értve a  kizárólag csoportfinanszírozást végző pénzügyi vállalkozást – 
a  tevékenységi engedélyét az  MNB-nek akkor adhatja vissza, ha bizonyítja, hogy pénzügyi szolgáltatásból, 
kiegészítő pénzügyi szolgáltatásból származó kötelezettsége nincs. Az MNB meghatározhatja azokat a  feltételeket 
és előírásokat, amelyek teljesítéséig a  pénzügyi intézmény vagy a  szolgáltató működését – az  arra vonatkozó 
szabályok szerint – köteles folytatni.”

22. §  A Hpt. 48. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„48. § A vezető állású személy és a pénzügyi intézmény könyvvizsgálója haladéktalanul bejelenti az MNB-nek, ha
a) fennáll a  veszélye annak, hogy a  pénzügyi intézmény nem tud eleget tenni a  pénzügyi szolgáltatási 
tevékenységből származó kötelezettségeinek, nem tud megfelelni e  törvény és a  felhatalmazása alapján 
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kiadott jogszabályok, a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNB tv.), 
a tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, valamint a devizajogszabályok előírásainak,
b) a pénzügyi intézmény nem tud eleget tenni fizetési kötelezettségeinek, vagy
c) bekövetkezett a  pénzügyi intézmény alapítási vagy tevékenységi engedélye visszavonásának a  29.  §-ban 
meghatározott oka,
d) a  kiegészítő alárendelt kölcsöntőke visszafizetésekor a  pénzügyi intézmény szavatoló tőkéje nem éri el a  rá 
vonatkozó tőkekövetelmény 120%-át,
e) a  pénzügyi intézmény azért nem fizette vissza a  kiegészítő alárendelt kölcsöntőkét, mert ennek 
következményeként a rá vonatkozó tőkekövetelménynek nem felelne meg.”

23. §  A Hpt. 110. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Az Alap igazgatótanácsának tagjai:)
„b) az  MNB elnöke által kijelölt két személy, akik közül az  egyik az  MNB tv. 4.  § (7)  bekezdésében, a  másik 
az MNB tv. 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatot felügyelő alelnök vagy e feladatot ellátó vezető,”

24. §  A Hpt. 124. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Ha a hitelintézet az (1) bekezdés szerinti jogsértő magatartást nem szüntette meg, az Alap a felszólítást követő 
harminc nap elteltével kezdeményezheti az MNB-nél a hitelintézettel szemben intézkedés, bírság alkalmazását, vagy 
legalább tizenkét hónappal az  erre vonatkozó intézkedés bejelentése után, ha ez  alatt az  idő alatt a  hitelintézet 
továbbra sem szüntette meg a jogsértő magatartást, az MNB egyetértésével kizárja a hitelintézetet tagjai sorából.”

25. § (1) A Hpt. 136. § (1) bekezdése e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A könyvvizsgálónak a hitelintézet éves beszámolójának vizsgálata mellett az alábbiakat is meg kell vizsgálnia:)
„e) az  eredményes, megbízható és független tulajdonlásra vagy a  prudens működésre vonatkozó jogszabályok, 
valamint az  MNB tv., tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok, a  devizajogszabályok, illetve felügyeleti és 
jegybanki határozatok betartását, valamint”

 (2) A Hpt. 136. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A könyvvizsgáló külön kiegészítő jelentésben rögzíti az (1) bekezdésben foglaltakra vonatkozó megállapításait, 
és azt legkésőbb a  tárgyévet követő év május 31-éig megküldi az  igazgatóságnak, az  ügyvezetőnek, a  felügyelő 
bizottság elnökének és az MNB-nek.”

26. §  A Hpt. 150. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„150. § (1) Ha a határozat az Alap e törvény szerinti feladatainak ellátására kihathat, vagy a határozat meghozatalára 
a  pénzügyi intézménynek az  Alap tevékenységével összefüggő kötelezettsége megsértése miatt került sor, akkor 
a  határozatnak a  pénzügyi intézménnyel történő közlésével egyidejűleg az  MNB értesíti az  Alapot a  pénzügyi 
intézménnyel szemben alkalmazott intézkedésről, kivételes intézkedésről és a bírság kiszabásáról.
(2) Az  MNB akkor is értesíti az  Alapot, ha a  hitelintézet anyavállalatának felügyeletét ellátó hatóság tájékoztatása 
alapján olyan helyzet fennállását állapítja meg, amely az Alap e törvény szerinti feladatainak ellátására kihathat.”

27. §  A Hpt. 151. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az MNB-nek mérlegelnie kell az intézkedés szükségességét, ha a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény 
és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, valamint a pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek nem 
minősülő kiegészítő pénzügyi szolgáltatást nyújtó egyéb jogi személy, ezek vezető állású személye vagy tulajdonosa 
megsérti az  e  törvény, az  eredményes, megbízható és független tulajdonlásra vagy a  prudens működésre 
vonatkozó jogszabályok, valamint a tevékenységére vonatkozó egyéb jogszabályok előírásait vagy a tevékenységét 
nyilvánvalóan nem elvárható gondossággal végzi, így különösen, ha
a) a döntési, eljárási szabályzatai nem felelnek meg az előírásoknak vagy a működés során ezeket nem tartja be,
b) a  számviteli, nyilvántartási és ellenőrzési rendszere nem felel meg a  mindenkor hatályos jogszabályok 
rendelkezéseinek,
c) a  határidőben nem tesz eleget az  MNB-vel, a  részvényeseivel, az  Alappal szemben fennálló adatszolgáltatási, 
jelentési vagy tájékoztatási kötelezettségének,
d) a  könyvvizsgálójának tevékenysége nem felel meg a  jogszabályi rendelkezéseknek, vagy késedelmesen, 
pontatlanul tájékoztatja az  igazgatóságot, felügyelőbizottságot, vagy az  MNB-t pénzügyi intézménynél tapasztalt 
jogszabálysértésekről, hiányosságokról és egyéb – a prudens működését veszélyeztető – problémákról,
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e) a szavatoló tőkéje nem éri el
1. hitelintézet esetében a 76. § (1)–(2) bekezdésében,
2. pénzforgalmi intézmény esetében a 87/D. § (1)–(2) bekezdésében,
3. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény esetében a 87/M. § (1)–(2) bekezdésében
rögzített tőkekövetelményt,
f ) a kockázatvállalásra, a kockázatok megállapítására, elemzésére, értékelésére és behatárolására, a kockázatvállalás 
ellenőrzésére, a kockázatok kezelésére, továbbá csökkentésére vonatkozó szabályok valamelyikét megsérti,
g) elmulasztja a közgyűlésnek az MNB intézkedéseiről történő tájékoztatását,
h) fennáll annak veszélye, hogy a hitelintézet nem fogja betartani az azonnali fizetőképességre, a likviditás minimális 
szintjére vagy a források és az eszközök lejárati összhangjának biztosítására vonatkozó előírásokat,
i) nem tesz eleget tartalékképzési kötelezettségének,
j) nem teljesíti Pmt.-ben előírt kötelezettségét,
k) a pénzügyi intézmény nem tesz eleget a 115. § (6) bekezdésében foglalt kötelezettségének.
(2) Az  MNB-nek e  törvény, továbbá a  pénzügyi intézmény, a  pénzforgalmi intézmény és az  elektronikuspénz-
kibocsátó intézmény, valamint a  pénzügyi intézménynek, pénzforgalmi intézménynek nem minősülő kiegészítő 
pénzügyi szolgáltatást nyújtó egyéb jogi személy prudens működésére vonatkozó jogszabályok, tevékenységére 
vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak jelentős megsértése esetén – a rendelkezésére álló adatokat és 
információkat mérlegelve – meg kell tennie a  szükséges intézkedést (153.  §, 155.  § és 156.  §), ha a  pénzügyi 
intézmény, a pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény
a) jogszabály által tiltott vagy részére nem engedélyezett tevékenységet végez,
b) működése során nem tud folyamatosan megfelelni egyes, az  e  törvényben meghatározott engedélyezési 
feltételeknek,
c) szavatoló tőkéje nem éri el
1. hitelintézet esetében a 76. § (1) és (2) bekezdésében,
2. pénzforgalmi intézmény esetében a 87/D. § (1) és (2) bekezdésében,
3. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény esetében a 87/M. § (1) és (2) bekezdésében
rögzített tőkekövetelmény hetvenöt százalékát,
d) osztalékot kíván fizetni vagy fizet olyan helyzetben, ha szavatoló tőkéje nem éri el a 76. § (1) és (2) bekezdésében 
rögzített tőkekövetelményt, illetve az adott évben általános tartalékát nem képezte meg,
e) nem rendelkezik elégséges céltartalékkal, illetve eszközei értékelése nem megfelelő és emiatt szavatoló tőkéjét 
csökkentenie kell az el nem számolt céltartalékképzés, illetve értékvesztés összegével,
f ) a  kockázatvállalásra vonatkozó szabályokat rendszeresen vagy jelentős mértékben megsérti (így például 
a megfelelő gondosság és körültekintés nélkül vállal kockázatokat),
g) nem tud eleget tenni vagy határidőben – ismétlődően – nem tesz eleget, az  MNB-vel, a  részvényeseivel, 
az Alappal szemben fennálló adatszolgáltatási, jelentési, vagy tájékoztatási kötelezettségének,
h) akadályozza az MNB-t vagy a könyvvizsgálót tevékenységének végzésében,
i) az előírt szabályzatok, nyilvántartások, informatikai és ellenőrzési rendszerek nélkül működik,
j) az előírásoknak való meg nem felelés miatt a vele szemben alkalmazott felügyeleti intézkedésben foglaltakat nem 
teljesíti,
k) az  (1)  bekezdésben említett előírásokat – az  MNB által alkalmazott intézkedést vagy bírságot megállapító 
határozat jogerőre emelkedését követő két éven belül – ismételten megsérti,
l) a rá vonatkozó tőkemegfelelési előírásnak csak úgy tud megfelelni, hogy nem fizeti vissza lejáratkor a kiegészítő 
alárendelt kölcsönt,
m) ha a  hitelintézet nem tartja be az  azonnali fizetőképességre, a  likviditás minimális szintjére vagy a  források és 
az eszközök lejárati összhangjának biztosítására vonatkozó előírásokat.
(3) Az  MNB-nek e  törvény, továbbá a  prudens működésre vonatkozó jogszabályok, valamint a  tevékenységére 
vonatkozó egyéb előírásainak súlyos megsértése esetén meg kell tennie a szükséges intézkedéseket, vagy kivételes 
intézkedéseket (157–160. §), ha a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény és az elektronikuspénz-kibocsátó 
intézmény
a) szavatoló tőkéje nem éri el
1. hitelintézet esetében a 76. § (1) és (2) bekezdésében,
2. pénzforgalmi intézmény esetében a 87/D. § (1) és (2) bekezdésében,
3. elektronikuspénz-kibocsátó intézmény esetében a 87/M. § (1) és (2) bekezdésében
rögzített tőkekövetelmény hatvan százalékát,
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b) osztalékot kíván fizetni vagy fizet olyan helyzetben, ha szavatoló tőkéje nem éri el a 76. § (1) és (2) bekezdésében 
rögzített tőkekövetelmény ötven százalékát,
c) nem tesz eleget céltartalék-képzési, illetve értékvesztés elszámolási kötelezettségének, vagy nem rendelkezik 
elégséges céltartalékkal, illetve elszámolt értékvesztéssel, azaz mérlegen kívüli tételeit és eszközeit nem 
megfelelően értékelte és emiatt az  el nem számolt céltartalékképzés, illetve értékvesztés összegével csökkentett 
szavatoló tőke következtében fizetőképességi mutatója négy százalék alá csökken,
d) az  azonnali fizetőképesség vagy a  források és az  eszközök lejárati összhangjának biztosítására vonatkozó 
előírások be nem tartásával a hitelintézet likviditásának fenntartását súlyosan veszélyezteti,
e) a  kockázatvállalásra vonatkozó szabályokat rendszeresen vagy jelentős mértékben megsérti, és ezzel 
a hitelintézet likviditását, fizetőképességét (szolvenciáját) vagy jövedelemtermelő képességét súlyosan veszélyezteti,
f ) jogszabály által tiltott vagy részére nem engedélyezett tevékenységet folytat rendszeresen,
g) működése során nem tud megfelelni az e törvényben meghatározott engedélyezési feltételeknek,
h) a  szükséges számviteli, vezetői információs, vagy belső ellenőrzési rendszer nélkül működik vagy e  rendszerek 
nem teszik lehetővé a hitelintézet tényleges pénzügyi helyzetének megállapítását,
i) forrásgyűjtési tevékenysége során a piaci kamat mértékétől jelentősen eltérő kamatmértéket állapít meg, amely 
fokozott kockázatot jelent a hitelintézet vagy a betétesek számára,
j) tiltott vagy színlelt szerződéseket köt vagyoni előny szerzése, vagy a  mérleg szerinti eredmény, vagy 
a tőkekövetelmény módosítása céljából,
k) könyvvizsgálója elmulasztja az  MNB, a  pénzügyi intézmény igazgatóságának, illetve felügyelő bizottságának 
tájékoztatását a  pénzügyi intézménynél tapasztalt súlyos jogszabálysértésekről, hiányosságokról és egyéb 
– a prudens működést veszélyeztető – problémákról,
l) az  (1)  bekezdésben említett előírásokat – az  MNB által a  (2)  bekezdés alapján alkalmazott intézkedést, vagy 
bírságot megállapító határozat jogerőre emelkedését követő öt éven belül–ismételten megsérti,
m) az előírások jelentős megsértése miatt alkalmazott felügyeleti intézkedésben foglaltakat nem teljesíti.”

28. §  A Hpt. 166. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„166. § Ha az MNB a 153. § (2) bekezdés c) pont 6. alpontja, a 176/B. § (5) bekezdése és a 181. § (2) bekezdése szerinti 
intézkedését a Tvt. alapján fizetést korlátozó eljárásnak minősíti, akkor az erről való értesítés kézhezvételét követő 
hatállyal jogosult az  eljárás alá vont, a  fizetési rendszerben tagsággal rendelkező intézmény javára érkező fizetési 
megbízásoknak a  fizetési rendszer általi elszámolását, kiegyenlítését átmenetileg vagy véglegesen megtiltani. 
Az MNB ezen döntéséről haladéktalanul értesíti a fizetési rendszer rendszerüzemeltetőjét.”

29. §  A Hpt. 176/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Pénzügyi intézmény felszámolójának vagy végelszámolójának kizárólag az  MNB tv.-ben meghatározott 
szervezetek felszámolását végző, nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki.”

30. §  A Hpt. 189. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„189. § Az MNB saját feladatai ellátására szolgáló banktitkot, üzleti titkot és egyéb adatot vagy információt kizárólag 
az 51. § (2) és (3) bekezdésében megjelölt szerveknek – törvényben meghatározott feladataik ellátásához szükséges 
mértékben –, valamint nemzetközi együttműködési megállapodásban foglaltak szerint szolgáltathat. A  külföldi 
felügyeleti hatóságtól származó banktitoknak vagy üzleti titoknak minősülő adatot és információt az  MNB nem 
közölheti harmadik féllel. Az  ilyen adatot kizárólag a  külföldi felügyeleti hatósággal kötött együttműködési 
megállapodásban foglaltak szerint kezelheti és az  érintett külföldi felügyelet hozzájárulásával továbbíthatja. Nem 
jelenti a banktitok és üzleti titok sérelmét a MNB tv. szerinti ellenőrzési eljárás során az összevont alapú felügyelet 
esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.”

31. §  A Hpt. 215. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdésben meghatározottakon túl az  MNB a  hitelintézet kérelmére bankszünnap tartását rendeli el. 
Az elrendelt bankszünnapok száma évenként három napnál nem lehet több.”

32. § (1) A Hpt. 235. § (1) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„g) a hitelezési és a  felhígulási kockázathoz kapcsolódó kitettség, a kitettség érték, kockázattal súlyozott kitettség 
érték – ide nem értve a lakóingatlanok és kereskedelmi ingatlanok kockázati súlyát –, a nemteljesítési valószínűség, 
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a  nemteljesítéskori veszteségráta, a  hitelegyenértékesítési tényező, a  várható veszteség meghatározására, 
a hitelezési és felhígulási kockázat tőkekövetelményére,”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

 (2) A Hpt. 235. § (2) bekezdése a következő a) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„a) a hitelintézetek befektetési szabályzatára,”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

 (3) A Hpt. 235. § (2) bekezdése a következő c) és d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„c) a  fogyasztóval kötött szerződés megkötését megelőzően, a  szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint 
annak megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás minimálisan kötelező tartalmi elemeire,
d) a belső ellenőrzési rendszerekre, eljárásokra,”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

 (4) A Hpt. 235. § (2) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg:)
„h) a  közvetítői hatósági képzésre, a  hatósági képzés során szerzett, a  pénzügyi szolgáltatás közvetítésére 
feljogosító tanúsítvány megszerzésének követelményeire, a  hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és 
visszatérítésére,”
(vonatkozó részletes szabályokat.)

 (5) A Hpt. 235. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az  MNB elnöke arra, hogy rendeletben állapítsa meg a  fogyasztóval kötött szerződés 
megkötését megelőzően, a  szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén 
alkalmazandó tájékoztatás és ügyfélpanaszok kezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokat.”

33. §  A Hpt.
a) 3.  § (9)–(10) és (12)  bekezdésében, 6/E.  § (3)  bekezdésében, 13.  § (5)  bekezdésében, 13/A.  § 

(7)  bekezdésében, 13/B.  § (6)  bekezdésében, 14.  § (5)  bekezdésében, 14/A.  § (2)  bekezdésében, 14/B.  § 
(1), (3), (5) és (6)  bekezdésében, 17.  § (1), (2) és (6)  bekezdésében, 17/A.  § (1) és (3)  bekezdésében, 
18.  § (1) és (2)  bekezdésében, 18/A.  § (1), (3), (5) és (6)  bekezdésében, 18/B.  § (2) és (8)  bekezdésében, 
18/C.  § (1) és (3)  bekezdésében, 19.  §-ában, 24.  §-ában, 27.  § (3)  bekezdésében, 27/B.  §-ában, 29.  § (1) 
és (3)  bekezdésében, 30.  § (2)  bekezdésében, 30/A.  § (1)  bekezdésében, 32.  § (2)  bekezdésében, 32/A.  §  
(3)–(5)  bekezdésében, 32/B.  § (3)–(5)  bekezdésében, 32/C.  § (3)  bekezdésében, 32/D.  § (3)  bekezdésében, 
32/E.  § (4)–(7)  bekezdésében, 32/F.  § (3)  bekezdésében, 32/G.  §-ában, 32/H.  § (1) és (2)  bekezdésében, 
32/I.  § (1) és (5)  bekezdésében, 32/J.  §-ában, 36.  § (3)  bekezdésében, 37.  § (3)  bekezdésében, 38/A.  § 
(7)  bekezdésében, 38/B.  § (1)–(2)  bekezdésében, 39.  § (2)–(5)  bekezdésében, 39/A.  § (1)–(2)  bekezdésében, 
40.  §-ában, 41/A.  § (5)–(7)  bekezdésében, 43.  § (4)  bekezdésében, 44.  § (2) és (4)  bekezdésében, 44/C.  § 
(2)  bekezdésében, 51.  § (3)  bekezdésében, 54.  § (1)  bekezdésében, 67.  § (8)  bekezdésében, 68.  § (1) és 
(4)  bekezdésében, 71.  § (2)  bekezdésében, 72.  § (1)  bekezdésében, 74/A.  § (3)–(4)  bekezdésében, 75.  §  
(3)–(4)  bekezdésében, 76.  § (2) és (5)  bekezdésében, 76/A.  § (7)–(9)  bekezdésében, 76/B.  § (1)–(2),  
(8)–(9), (10) és (12)–(13)  bekezdésében, 76/G.  § (1)  bekezdésében, 76/I.  § (2)–(3)  bekezdésében, 
76/J.  § (3)–(4) és (6)–(9)  bekezdésében, 79.  § (7)  bekezdésében, 81.  § (8)  bekezdésében, 85.  § 
(4)  bekezdésében, 87/A.  §-ában, 87/B.  § (1)  bekezdésében, 87/C.  §-ában, 87/D.  § (2)  bekezdésében, 87/J.  § 
(1) bekezdésében, 87/K. § (3) bekezdésében, 87/M. § (2) bekezdésében, 87/O. § (2)–(3) bekezdésében, 91. §  
(4)–(5) bekezdésében, 93. § (5) bekezdésében, 94. § (5) bekezdésében, 95. § (2) és (5) bekezdésében, 96/A. § 
(1)–(2)  bekezdésében, 96/B.  § (2)–(5)  bekezdésében, 96/C.  § (2), (10)–(11) és (14)–(15)  bekezdésében, 97.  § 
(3)–(4) és (6) bekezdésében, 98. § (1) bekezdésében, 101. § (1)–(2) bekezdésében, 102. § (2a) bekezdésében, 
105.  § (1)  bekezdésében, 111.  § (2)  bekezdésében, 115.  § (5)  bekezdésében, 125.  §-ában, 128/C.  § 
(2)  bekezdésében, 128/D.  § (3)  bekezdésében, 128/I.  § (3)  bekezdésében, 128/N.  § (1)–(2)  bekezdésében, 
133.  § (6)  bekezdésében, 134.  § (4)  bekezdésében, 137.  § (1) és (3)  bekezdésében, 137/A.  § (6)–(7) és 
(9)  bekezdésében, 139/A.  § (1)  bekezdésében, 144.  §-ában, 145/A.  § (2), (2a) és (5)  bekezdésében, 146.  § 
(1)–(3) és (6)–(7), 151.  § (7)–(8)  bekezdésében, 152/A.  §-ában, 153.  § (1), (2) és (3)  bekezdésében, 155.  §  
(1)–(2) bekezdésében, 156. §-ában, 157. § (1)–(3), (5)–(6) és (8) bekezdésében, 159. § (1) bekezdésében, 161. § 
(1) bekezdésében, 163. § (2) bekezdésében, 165. § (2) bekezdésében, 168. § (1)–(2) bekezdésében, 168/A. § 
(1)–(2) bekezdésében, 168/B. § (2) bekezdésében, 169. § (1) bekezdésében, 176/B. § (1) bekezdésében, 177. § 
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(3) bekezdésében, 179. § (1) bekezdésében, 181. § (1) bekezdésében, 184. § (1)–(2) bekezdésében, 185/F. § 
(1)–(2)  bekezdésében, 185/H.  § (1)  bekezdésében, 188.  § (3)  bekezdésében, 190.  § (2)–(3)  bekezdésében, 
193.  §-ában, 194.  §-ában, 198/A.  §-ában, 204.  § (1)  bekezdésében, 210.  § (5)  bekezdésében, 215/A.  §-ában, 
215/B.  § (9)  bekezdésében és 219/D.  § (1)  bekezdésében, a  2. számú melléklet III/A. Fejezet 9.  pontjában, 
5. számú melléklet 5.  pont e)  alpontjában, 5. számú melléklet 7.  pont h)–j), l) és m)  alpontjában, 5. számú 
melléklet 11. pont c), e), f ), g), h), m) és q) alpontjában, 5. számú melléklet 14. pont a) alpontjában, 5. számú 
melléklet 19. pont c) és e) alpontjában, 6. számú melléklet I.10. és II. pontjában az „a Felügyelet” szövegrész 
helyébe az „az MNB” szöveg lép,

b) 3.  § (10)  bekezdésében, 13/A.  § (3)  bekezdésében, 13/B.  § (1)  bekezdésében, 15.  § (4)  bekezdés 
d)  pontjában, 18/B.  § (1) és (7)  bekezdésében, 31.  § (2) és (3)  bekezdésében, 32/A.  § (1)  bekezdésében, 
32/B.  § (1)  bekezdésében, 32/C.  § (1)  bekezdésében, 32/D.  § (1)  bekezdésében, 32/E.  § (2)  bekezdésében, 
32/F.  § (1)  bekezdésében, a  34.  §-ában, 36.  § (2)  bekezdésében, 38.  § (1) és (2)  bekezdésében, 41/A.  § 
(1)–(3)  bekezdésében, 44/C.  § (3)  bekezdésében, 56.  §-ában, 66.  § (5)  bekezdésében, 68.  § (1) és 
(4) bekezdésében, 69/A. § (4) bekezdésében, 76. § (5) bekezdésében, 76/B. § (6) és (14)–(15) bekezdésében, 
76/J. § (10)–(11) bekezdésében, 87/K. § (2) bekezdésében, 95. § (3) bekezdésében, 96/C. § (14) bekezdésében, 
105. § (1) bekezdésében, 111. § (1) bekezdésében, 128/C. § (1) és (5) bekezdésében, 132. § (1) bekezdésében, 
137.  § (3)  bekezdésében, 137/A.  § (7)  bekezdésében, 142.  § (2)  bekezdésében, 145/A.  § (3)  bekezdésében, 
146. § (2) bekezdésében, 153. § (2a) bekezdésében, 158. § (3) bekezdésében és 215/B. § (15) bekezdésében 
az „a Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az MNB-nek” szöveg lép,

c) 13/A.  § (8)  bekezdésében, 13/B.  § (7)  bekezdésében, 14.  § (1)–(3)  bekezdésében, 14/B.  § (2), 
(4)  és (6)  bekezdésében, 15.  § (1) és (2)  bekezdésében, 15/A.  §-ában, 15/B.  §-ában, 18/B.  § (5) és 
(8)  bekezdésében, 20.  §-ában, 26.  § (3)  bekezdésében, 27.  § (1) és (2)  bekezdésében, 27/B.  §-ában, 29.  § 
(1) és (2)  bekezdésében, 30.  § (1) és (3)  bekezdésében, 30/A.  § (1) és (2)  bekezdésében, 30/B.  § (1) és 
(2)  bekezdésében, 32.  § (2)  bekezdésében, 32/A.  § (9)  bekezdésében, 32/B.  § (9)  bekezdésében, 32/D.  § 
(2) bekezdésében, 32/E. § (3) és (7) bekezdésében, 32/I. § (2), (4) és (6) bekezdésében, a 34. §-ában, 38/A. § 
(1)–(3) bekezdésében, 39. § (1) és (7) bekezdésében, 44. § (1) és (3) bekezdésében, 44/C. § (4) bekezdésében, 
74/A.  § (2) és (5)  bekezdésében, 76/H.  § (1) és (2)–(3)  bekezdésében, 76/I.  § (1)  és (3)  bekezdésében, 
85.  § (5)–(6)  bekezdésében, 87/B.  § (1)  bekezdésében, 87/C.  §-ában, 87/J.  § (2)  bekezdésében, 87/K.  § 
(1)  bekezdésében, 91.  § (1), (3) és (6)  bekezdésében, 93.  § (6)  bekezdésében, 94.  § (2)  bekezdésében, 
95.  § (3)  bekezdésében, 96/B.  §-t megelőző címben, 96/B.  § (1)  bekezdésében, 96/C.  § (8)–(9) és  
(12)–(13)  bekezdésében, 97.  § (3)  bekezdésében, 128/C.  § (3)  bekezdésében, 128/N.  § (1)  bekezdésében, 
135.  §-ában, 137.  § (2)  bekezdésében, 137/A.  § (8)  bekezdésében, a  138.  §-t megelőző címben, 
138.  § (1)  bekezdésében, 140.  §-ában, 145.  §-ában, 145/A.  § (1), (4) és (6)  bekezdésében, 146.  §  
(4)–(6)  bekezdésében, 151.  § (5)  bekezdésében, 154.  §-ában, 156.  §-ában, 157.  § (4)  bekezdésében, 
160.  §-ában, 161.  § (1) és (4)  bekezdésében, 162.  §-ában, 163.  § (1)–(2)  bekezdésében, 168/A.  § 
(3) bekezdésében, 168/B. § (1) bekezdésében, 176/B. § (2)–(5) bekezdésében, 179. § (2) bekezdésében, 181. § 
(2)  bekezdésében, 185/G.  § (7)  bekezdésében, 185/H.  § (2)  bekezdésében, 186.  § (2)–(3)  bekezdésében, 
187. §-ában, 188. § (1)–(2) bekezdésében, 190. § (1) és (4) bekezdésében, a 192. §-t megelőző fejezetcímben, 
a 192. §-t megelőző címben és 198. § (1)–(2) bekezdésében az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az MNB” 
szöveg lép,

d) 13/A.  § (13)  bekezdésében, 18.  § (2)  bekezdésében és 28.  §-ában az „a Felügyelethez” szövegrész helyébe 
az „az MNB-hez” szöveg lép,

e) 19/A. §
ea) (1) bekezdésében az „Az MNB engedélyezési hatáskörébe tartozó kiegészítő pénzügyi szolgáltatás 

[3.  § (6)  bekezdés]” szövegrész helyébe az  „A 3.  § (1)  bekezdés a), b) és c)  pontjában foglalt 
tevékenység”,

eb) (4)  bekezdésében az „MNB engedélyezési hatáskörébe tartozó kiegészítő pénzügyi szolgáltatást” 
szövegrész helyébe az „a 3. § (1) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt tevékenységet”,

ec) (5) bekezdésében az „a Magyar Nemzeti Bank” szövegrész helyébe az „az MNB”
 szöveg lép,
f ) 23.  §-ában, 91.  § (2)  bekezdésében, 151.  § (4) és (6)  bekezdésében és 159.  § (2)  bekezdésében 

az „A Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „Az MNB-nek” szöveg lép,
g) 27/A. §-ában az „engedélyezési hatáskörébe tartozó kiegészítő pénzügyi szolgáltatásra” szövegrész helyébe 

a „3. § (2) bekezdés a), b) és c) pontjában foglalt tevékenységre” szöveg lép,
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h) 32.  § (1)  bekezdésében, 32/A.  § (8)  bekezdésében, 32/B.  § (8)  bekezdésében, 32/G.  §-ában, 32/H.  § 
(1)  bekezdésében, 41.  § (1)–(2)  bekezdésében, 76/I.  § (2)  bekezdésében, 87/P.  § (7)  bekezdésében, 
124.  § (1)  bekezdésében, 130.  §-ában, 134.  § (1)–(4)  bekezdésében, 163.  § (2)  bekezdésében, 177.  § 
(3) bekezdésében és 185/G. § (6) bekezdésében az „a Felügyeletet” szövegrész helyébe az „az MNB-t” szöveg 
lép,

i) 37. § (1) és (4) bekezdésében, 120. §-ában az „a Felügyelettől” szövegrész helyébe az „az MNB-től” szöveg lép,
j) 54. § (1) bekezdése r) pontjában a „Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg lép,
k) 134. § (4) bekezdés a) pontja 1. alpontjában az „a Felügyelettel” szövegrész helyébe az „az MNB-vel” szöveg 

lép,
l) 215/B.  § (8)  bekezdésében az  „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény” szövegrész 

helyébe az „az MNB tv.” szöveg lép,
m) 215/B. § (8) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél” szövegrész helyébe az „MNB-nél” 

szöveg lép,
n) 5. számú melléklet 8. pontjában a „Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „MNB-nek” szöveg lép.

34. §  Hatályát veszti a Hpt.
a) 3.  § (5)–(6) és (7)  bekezdése, 26.  § (2)  bekezdése, 30/A.  § (3)  bekezdése, 30/C.  §-a, 49.  § (3)  bekezdés 

a) pontja, 54. § (1) bekezdés p) pontja, 110. § (2) bekezdés c) pontja, 138. §-a, 139. § (4) bekezdése, 168/B. § 
(3) bekezdése, 235. § (1) bekezdés b) és d) pontja és 235. § (4) bekezdése,

b) 13/A.  § (10)  bekezdésében, 13/B.  § (4)  bekezdésében, 18/B.  § (3)  bekezdés c)  pontjában az „a Felügyelet,” 
szövegrész,

c) 13/A.  § (4)  bekezdés b)  pontjában, 13/B.  § (2)  bekezdésében, 30/C.  § (2)  bekezdés a)  pontjában az  „és 
a Felügyelet” szövegrész,

d) 19/A. § (6) bekezdésében, 49. § (6) bekezdésében az „a Felügyelet vagy” szövegrész,
e) 26. § (1) bekezdésében az „a Felügyelet, valamint” szövegrész,
f ) 31. § (1) bekezdésében az „a Felügyeletnek, az MNB engedélyezési hatáskörébe tartozó kiegészítő pénzügyi 

szolgáltatást végző engedélyét” szövegrész,
g) 31. § (1) bekezdésében, 51. § (8) bekezdésében az „A Felügyelet, valamint” szövegrész,
h) 51. § (2) bekezdése a) pontjában az „a Felügyelettel,” szövegrész,
i) 51. § (4) bekezdésében a „Felügyelet vagy az” szövegrész,
j) 115. § (1) bekezdésében az „a Felügyeletnek vagy” szövegrész,
k) 115. § (2) bekezdése b) pontjában, 131. § (2) bekezdésének b) pontjában az „a Felügyelet és” szövegrész,
l) 121. § (6) bekezdése a) pontjában az „a Felügyelettől és” szövegrész,
m) 127. §-ában az „a Felügyeletet és” szövegrész,
n) 142. § (1) és (3) bekezdésében, 215. § (2) bekezdésében az „a Felügyeletnek és” szövegrész,
o) 143. §-ban az „és a Felügyeletnek” szövegrész.

13. A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény módosítása

35. §  A lakástakarékpénztárakról szóló 1996. évi CXIII. törvény
a) 3.  § (6)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet) szövegrész 

helyébe a „Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 3/A. § (2) és (4) bekezdésében, 10. § (2) bekezdésében, 12. § (1) bekezdés b) pontjában, (2) bekezdésében, 

18. § (3) bekezdésében, 19. § (1) bekezdésében, 20. §-ában az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” 
szöveg,

c) a 10. § (2) bekezdésében, a 13. § (2) bekezdésében az „a Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az MNB-nek” 
szöveg,

d) a 19. § (3) bekezdésében az „a Felügyeletnél” szövegrész helyébe az „az MNB-nél” szöveg
lép.
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14. A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény módosítása

36. §  A jelzálog-hitelintézetről és a jelzáloglevélről szóló 1997. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Jht.) 3/A. § (1) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  jelzálog-hitelintézet Magyarországon kívüli EGT-állam területén lévő ingatlanfedezet mellett akkor nyújthat 
pénzkölcsönt (a  továbbiakban: EGT-jelzáloghitel), illetve vásárolhat meg, előlegezhet meg és számítolhat le 
jelzáloghitelt (a továbbiakban: EGT-jelzáloghitel-vásárlás), ha a fedezetként szolgáló ingatlant a jelzálog-hitelintézet 
javára alapított olyan jelzálogjog terheli, amely a zálogjogosult részére a magyar jog szerinti jelzálogjoggal azonos 
biztonságot nyújt. Az EGT-állam területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog különösen akkor nyújt a magyar jog 
szerinti jelzálogjoggal azonos biztonságot, ha
a) a jelzálogjog közhiteles nyilvántartásba bejegyzésre kerül, és
b) a  jelzálog-hitelintézet a  javára bejegyzett jelzálogjog alapján a  zálogtárgyból mind a  bírósági végrehajtás, 
mind pedig felszámolási vagy egyéb fizetésképtelenségi eljárás esetén más követeléseket megelőzően kereshet 
kielégítést.”

37. §  A Jht. 8. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Jelzálog-hitelintézet olyan jelzáloghitel-szerződésből vagy kapcsolódó kölcsönszerződésből eredő követelést vásárolhat 
meg pénzügyi intézménytől, illetve biztosító részvénytársaságtól,)
„a) amely szerződést Magyarország vagy EGT-állam területén lévő ingatlanon alapított jelzálogjog biztosít és 
–  amennyiben az  adott állam jogrendje az  elidegenítési és terhelési tilalom kikötését lehetővé teszi – a  jogosult 
javára elidegenítési és terhelési tilalmat kötöttek ki, vagy a  jelzálogjogot alapító szerződésben szerepel 
az  a  tájékoztatás, hogy ha a  jelzálog-hitelintézet az  eredeti jogosult helyébe lép, a  jelzálog-hitelintézet javára 
elidegenítési és terhelési tilalom áll fenn, és a  kapcsolódó kölcsönrész nyújtása esetén figyelembe vették a  3.  § 
(3) bekezdésében meghatározott szabályokat,”

38. §  A Jht.
a) 3/A.  § (2)  bekezdés c)  pontjában és (4)  bekezdésében, 5.  § (4)  bekezdésében, 8.  § (6)  bekezdésében, 14.  § 

(15) bekezdésében, 14/A. § (2) bekezdésében, 15. § (1) és (4) bekezdésében, 16. § (1) és (7) bekezdésében, 
18. § (1) bekezdésében, 22. §-ában, 23. § b) pontjában a „Felügyelet” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 
Bank” szöveg,

b) 3/A. § (4) bekezdésében a „Felügyelethez” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankhoz” szöveg,
c) 3/A. § (5) bekezdésében a „Felügyeletet” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankot” szöveg,
d) 14.  § (13)  bekezdésében, 17.  § (2)  bekezdésében a „Felügyeletnek” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 

Banknak” szöveg
lép.

15. A magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997. évi LXXXII. törvény módosítása

39. § (1) A  magánnyugdíjról és a  magánnyugdíjpénztárakról szóló 1997.  évi LXXXII.  törvény (a  továbbiakban: Mnytv.) 4.  § 
(2) bekezdése a következő zsl) ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában:)
„zsl) Felügyelet: a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bank.”

 (2) Az Mnytv.
a) 7. § (3) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész 

helyébe az „a Felügyelet” szöveg,
b) 77/C. § (8) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény” szövegrész helyébe 

az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény (a  továbbiakban: MNBtv.)” szöveg, az „a Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeleténél” szövegrész helyébe az „a Felügyeletnél” szöveg,

c) 84.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben” 
szövegrész helyébe az „az MNBtv.-ben” szöveg és

d) 100–101.  §-ában és 104.  § (4)  bekezdésében az  „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész 
helyébe az „a Felügyelet” szöveg

lép.
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16. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény módosítása

40. §  A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E törvény hatálya – a 41–43. § és az 56. § kivételével – nem terjed ki a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) által felügyelt tevékenységet 
folytató szervezeteknek, személyeknek MNB által felügyelt tevékenységére (a továbbiakban: pénzügyi szolgáltatási 
tevékenység).”

17. A külföldre utazásról szóló 1998. évi XII. törvény módosítása

41. §  Hatályát veszti a  külföldre utazásról szóló 1998.  évi XII.  törvény 12.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az „ , a  Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke és alelnökei” szövegrész.

18. A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 
módosítása

42. §  A helyi önkormányzati képviselők jogállásának egyes kérdéseiről szóló 2000. évi XCVI. törvény 5. § e) pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Az önkormányzati képviselő nem lehet:)
„e) a Magyar Nemzeti Bank elnöke, alelnöke, a Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a pénzügyi békéltető testületi 
tag, továbbá a  Magyar Nemzeti Bank fizetési, elszámolási, és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásával, 
a  makroprudenciális politika kialakításával, a  szanálási hatósági feladatok ellátásával és a  pénzügyi közvetítő 
rendszer felügyeletével kapcsolatos feladatköréhez kapcsolódó feladatot ellátó alkalmazottja,”

19. A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény módosítása

43. §  A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló 2001. évi XX. törvény (a továbbiakban: MFBtv.)
a) 9/A.  §-ában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe 

a  „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
(a továbbiakban: MNB)” szöveg,

b) 11. § (1) bekezdésében és 13/A. § (4) bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” szöveg,
c) 11. § (2) bekezdésében az „A Felügyelet” szövegrész helyébe az „Az MNB” szöveg,
d) 13/A. § (3) bekezdésében az „a Felügyeletnek” szövegrész helyébe az „az MNB-nek” szöveg
lép.

20. Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény módosítása

44. §  Az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Az  adókötelezettség teljesítésének módját megállapító törvény, a  bírósági cégeljárás szabályait megállapító 
törvény, a  jogügyletek biztonságának erősítéséről szóló törvénymódosításokról szóló törvény és a  pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletét ellátó szerv részére történő adatszolgáltatás teljesítésének módját megállapító 
jogszabály kivételével jogszabály nem teheti kötelezővé az elektronikus aláírás felhasználását az ügyfél részére.”

21. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő 
szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosítása

45. §  Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az  információs társadalommal összefüggő szolgáltatások 
egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 16/A. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A 6. §-ban foglalt rendelkezések megsértése esetén)
„a) a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank jár el 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNBtv.) 39.  §-ában meghatározott 
törvények hatálya alá tartozó tevékenységet folytató szervezetek, személyek tekintetében az  MNBtv. szabályai 
szerint,”
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22. A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény módosítása

46. §  A tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény (a továbbiakban: Tpt.) 3. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(2) A Hatodik részt nem kell alkalmazni azokra az ügyletekre, amelyeket az állam, az MNB, az ÁKK Zrt., a Központi 
Bankok Európai Rendszere vagy bármely más, erre feljogosított szerv, illetve a  képviseletükben eljáró bármely 
személy devizatartalék-kezelés, monetáris, árfolyam- vagy államadósság-kezelési politikája következtében hajt 
végre.”

47. §  A Tpt. 5. § (2) bekezdés 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény alkalmazásában)
„4. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB,”

48. §  A Tpt. 14. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az (1) bekezdésben meghatározott összegek átszámításánál a forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján 
érvényes, MNB által közzétett, hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

49. §  A Tpt. 26. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Nem kell a  tájékoztatónak összefoglalót tartalmazni, ha a  tájékoztató olyan, hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír szabályozott piacra történő bevezetése, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe történő 
regisztrációja céljából készült, amelynek névértéke legalább százezer euró, illetve a  forgalomba hozatal napján 
az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összeg, ide nem értve azt az esetet, 
amikor az  értékpapírt Magyarországon is be kívánják vezetni szabályozott piacra, illetve regisztrálni kívánják 
multilaterális kereskedési rendszerbe, és a tájékoztatót nem magyar nyelven készítették el.”

50. §  A Tpt. 36. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Magyarországon székhellyel rendelkező kibocsátó a  tájékoztató vagy alaptájékoztató közzétételét az  Európai Unió 
másik tagállamának hatáskörrel rendelkező felügyeleti hatóságával is engedélyeztetheti, ha:)
„a) olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt hoz forgalomba, amelynek névértéke legalább ezer euró, vagy 
a forgalomba hozatal napján az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon átszámítva ennek megfelelő összeg, 
vagy”

51. §  A Tpt. 43. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Ha a  kérelmező olyan, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt kíván szabályozott piacra bevezetni, illetve 
multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni, amelynek névértéke legalább százezer euró vagy a  forgalomba 
hozatal napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összeg, 
a  tájékoztatót vagy egy, minden érintett felügyeleti hatóság által elfogadott nyelven, vagy egy, a  nemzetközi 
pénzügyi piacokon általában használt nyelven kell elkészíteni. Ha a  kérelmező az  értékpapírt Magyarországon 
szabályozott piacra be kívánja vezetni, illetve multilaterális kereskedési rendszerbe regisztrálni kívánja és 
a tájékoztatót nem készíti el magyar nyelven, akkor az összefoglalót magyar nyelven is el kell készíteni, és közzé kell 
tenni.”

52. §  A Tpt. 45. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Hitelintézet által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír nyilvános forgalomba hozatalához, illetőleg 
szabályozott piacra történő bevezetéséhez – ha a  forgalomba hozatalra, illetőleg a  szabályozott piacra történő 
bevezetésre kizárólag Magyarországon kerül sor – a 26–27. §-ban meghatározott tájékoztató helyett a 7. számú melléklet 
szerint összeállított, a  Felügyelet által engedélyezett ismertető tehető közzé a  34.  §-ban meghatározott módon azzal, 
hogy a 7. számú melléklet 3–14. és 17–19. pontjában meghatározott adatokat a 27. § (6) bekezdésében meghatározottak 
szerint jelenti be a Felügyeletnek és teszi közzé:]
„b) kibocsátási program keretében forgalomba hozott hasonló típusú értékpapírok esetében, ha az  összes 
forgalomba hozott értékpapír kibocsátási értéke az  első forgalomba hozataltól számított tizenkét hónapos 
időtartamon belül nem éri el a  hetvenötmillió eurót, vagy a  forgalomba hozatalra vonatkozó döntés napján 
érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva annak megfelelő összeget és az értékpapírok



M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 159. szám 67919

ba) nem alárendelt kölcsönt testesítenek meg, nem konvertálhatók és nem átcserélhetők, és
bb) nem adnak jogot más értékpapír megszerzésére és nem kapcsolódnak származtatott termékhez.”

53. §  A Tpt. 53. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott kötelezettséget nem kell teljesíteni olyan hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapír esetében, amelynek névértéke legalább ötvenezer euró, illetve a forgalomba hozatal napján az MNB által 
közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összeg.”

54. § (1) A Tpt. 54. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Nem köteles féléves jelentést készíteni a  helyi önkormányzat, továbbá az  olyan, kizárólag hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírokat nyilvánosan forgalomba hozó kibocsátó, amely értékpapírjainak névértéke legalább 
százezer euró, illetve a  forgalomba hozatal napján az  MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva 
ennek megfelelő összeg.”

 (2) A Tpt. 54. § (6) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Nem köteles féléves jelentést készíteni)
„a) az  a  hitelintézet, amelynek részvényeit nem vezették be a  szabályozott piacra, és amely folyamatosan és 
ismétlődő módon csak hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat bocsátott ki, azzal a  feltétellel, hogy az  ilyen 
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok össznévértéke nem éri el a  százmillió eurót, illetve a  forgalomba hozatal 
napján az  MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamon számítva ennek megfelelő összeget, és a  nyilvános 
forgalomba hozatalhoz tájékoztatót nem készített,”

55. §  A Tpt. 63/A. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  kibocsátó részvényeit több szabályozott piacra is bevezették, akkor az  egyes szabályozott piacokon 
külön-külön számított átlagárak közül a  legmagasabbat kell figyelembe venni azzal, hogy a  forintértékre történő 
átszámítás során az ügyletkötés napján érvényes, az MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

56. §  A Tpt. 72. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Ha a  céltársaság részvényeit több szabályozott piacra is bevezették, akkor az  egyes szabályozott piacokon 
külön-külön számított átlagárak közül a  legmagasabbat kell figyelembe venni azzal, hogy a  forintértékre történő 
átszámítás során az ügyletkötés napján érvényes, MNB által közzétett hivatalos devizaárfolyamot kell alkalmazni.”

57. §  A Tpt. 214. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az Alap a tevékenysége ellátásához szükséges adatok szolgáltatását írhatja elő a tagjai számára, és a helyszínen 
ellenőrizheti a  tagsági viszony alapján a  tagokat terhelő kötelezettségek teljesítését. Ebben a körben a Felügyelet 
az Alap kérésére megadja a rendelkezésére álló adatokat. Ha az Alap feladatkörében eljárva jogszabálysértést észlel, 
arról haladéktalanul értesíti a Felügyeletet.”

58. §  A Tpt. 223. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„223. § (1) Az Alapot héttagú igazgatóság irányítja.
(2) Az igazgatóság tagja:
a) a tőzsde és a központi értéktár által kijelölt egy-egy személy;
b) az Alap tagjainak – szakmai érdek-képviseleti szervezetei által kijelölt – két képviselője;
c) az MNB elnöke által kijelölt két személy, akik közül az egyik az MNBtv. 4. § (7) bekezdésében, a másik az MNBtv. 
4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatot felügyelő alelnök vagy e feladatokat ellátó vezető;
d) az Alap ügyvezető igazgatója.
(3) A kijelölés három évre szól.
(4) Ha egy megüresedett hely betöltésére több szervezetet is megillet a kijelölés joga és a szervezetek nem tudnak 
megállapodni az igazgatósági tag személyéről, a betöltendő hely megüresedésekor kijelölésre jogosult szervezetek 
egy-egy jelöltje közül sorsolással kell kiválasztani az igazgatóság új tagját.
(5) Az  igazgatósági tagság megszűnése esetén a kijelölésre jogosult harminc napon belül dönt az új igazgatósági 
tag személyéről.
(6) Megszűnik az igazgatósági tagság:
a) a (3) bekezdésben meghatározott idő elteltével;
b) a kijelölés visszavonásával, vagy az ügyvezető igazgató esetén az ügyvezető igazgatói beosztás megszűnésével;
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c) a tag halálával; vagy
d) az ügyvezető igazgató kivételével lemondással.
(7) Az igazgatóság a tagjai közül kétévente elnököt választ. Az ügyvezető igazgató nem választható meg elnöknek.
(8) Az  igazgatóság legalább negyedévente ülést tart. Az  igazgatóság ülését össze kell hívni, ha az  Alap terhére 
kifizetési kötelezettséggel járó helyzet bekövetkezése várható, illetve, ha a Felügyelet azt elrendeli. Az igazgatóság 
ülését az elnök hívja össze.
(9) Az  igazgatóság ülése akkor határozatképes, ha az  ülésen legalább öt tag jelen van. Az  igazgatóság 
a határozatokat egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.”

59. §  A Tpt. 225. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az Alap igazgatósága a tag tevékenységében rejlő kockázat meghatározásának és a díjalap arányában számított 
díj kockázatarányos módosításának szabályozásával kapcsolatban véleményt kér az MNB-től.”

60. § (1) A Tpt. 342. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  341.  § (1)  bekezdés a)  pontjában rögzített személy kivételével a  központi értéktárban minősített befolyást 
szerző vagy meglévő befolyását módosító személy – ha a  befolyásának mértéke eléri a  huszonöt, harminchárom, 
ötven, hetvenöt, kilencven vagy száz százalékot – a befolyásszerzést két munkanapon belül
a) bejelenti a Felügyeletnek,
b) tájékoztatja azt az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezetet, amellyel a  központi értéktárnak hatályos 
megállapodása van.”

 (2) A Tpt. 342. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  központi értéktár két munkanapon belül bejelenti a  Felügyeletnek, ha tudomást szerez az  (1) és 
(2)  bekezdésben meghatározott mértékű befolyás megszerzéséről, módosulásáról vagy megszűnéséről, és ezzel 
egyidejűleg ezt a Felügyelet által üzemeltetett honlapon és a saját honlapján közzéteszi. A közzétételi kötelezettség 
a 341. § (1) bekezdés a) pontjában rögzített személy tulajdonszerzése esetében is fennáll.”

61. § (1) A Tpt. 394. § (1) bekezdés c) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet feladata ellátása érdekében kezelheti)
„c) a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének ellátása során, a  Felügyelet ellenőrzési feladatainak ellátása 
érdekében a  kockázati tőkealap-kezelő, a  tőzsde, az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a  központi 
szerződő fél, illetve a központi értéktár természetes személy ügyfelének természetes személyazonosító adatait, jogi 
személy ügyfelének azonosító adatait illetve az  ilyen adatot tartalmazó nyilvántartást vagy adatbázist; az  ügyfél 
vagyoni helyzetére, üzleti befektetési tevékenységére, gazdálkodására, tulajdonosi, üzleti kapcsolataira, számlájának 
egyenlegére és forgalmára vonatkozó adatokat;”

 (2) A Tpt. 394. § (1) bekezdés e) pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Felügyelet feladata ellátása érdekében kezelheti)
„e) a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletének ellátása során, a piacfelügyeleti eljárással kapcsolatos feladatainak 
ellátása érdekében az  eljárás alá vont ügyfélre vonatkozó értékpapír-, ügyfél- és fizetésiszámla-forgalommal, 
a  terhelendő és a  jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a  terhelés, a  jóváírás jogcímével és az  átutalás 
pénzforgalmi azonosító kódjával kapcsolatos természetes személyazonosító adatot, az  állampolgárságát, 
a lakóhelyét, a tartózkodási helyét, ha a Felügyelet valószínűsíti, hogy a tényállás maradéktalan tisztázása érdekében 
az adat megismerése szükséges;”

62. § (1) A Tpt. 395. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A kincstár és az ÁKK Zrt. az (1) bekezdés a), e), f ) és h) pontjában meghatározott adatok bejelentésére köteles.”

 (2) A Tpt. 395. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) A  kockázati tőkealap-kezelő, az  elszámolóházi tevékenységet végző szervezet, a  központi szerződő fél és 
a  központi értéktár köteles a  tevékenységéről, az  általa megkötött ügyletekről jogszabályban előírt módon, 
tartalommal és gyakorisággal az MNB-nek adatot szolgáltatni.”

63. §  A Tpt. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 450/A. §-sal egészül ki:
„450/A.  § Az  egyes törvényeknek a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú 
módosításáról szóló 2013.  évi CXLIII.  törvény hatálybalépése nem érinti a  223.  § (2)  bekezdése alapján létrejött 
olyan igazgatósági tagsági jogviszonyt, mely 2013. szeptember 30-án már fennállt, azzal hogy az  MNB a  223.  § 
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(2)  bekezdés c)  pontjában meghatározott jogosultságával az  e  törvényben meghatározott megszűnési okok 
valamelyikének bekövetkezte esetén élhet.”

64. § (1) A Tpt. 451. § (2) bekezdése a következő t) és u) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„t) a belső ellenőrzési rendszerekre, eljárásokra vonatkozó részletes szabályokat;
u) a szabályozott piac, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tájékoztatási kötelezettségének 
tartalmára vonatkozó részletszabályokat.”

 (2) A Tpt. 451. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Felhatalmazást kap az MNB elnöke arra, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) az ISIN azonosítóra vonatkozó részletes szabályokat;
b) a szabályozott piac, a tőzsde és az elszámolóházi tevékenységet végző szervezet tájékoztatási kötelezettségének 
módjára és gyakoriságára vonatkozó részletszabályokat;
c) a  388.  § (1)  bekezdésében meghatározott eljárások során használt elektronikus űrlap tartalmára, formájára, 
benyújtására vonatkozó részletszabályokat;
d) az  információterjesztésre, az  információtárolási rendszerre, továbbá az  MNB felé fennálló bejelentési 
kötelezettség teljesítésére vonatkozó részletszabályokat.”

65. §  A Tpt.
a) 296/F. § (5) bekezdésében, 296/O. § (1) bekezdésében, 296/P. § (1) bekezdésében, 333. § (1) bekezdésében 

a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben” szövegrész helyébe a  „Magyar Nemzeti 
Bankról szóló törvényben” szöveg,

b) 340.  § (1)  bekezdésében, 340/A.  § (3)  bekezdésében, 340/D.  § (9)  bekezdésében, 345.  § (6)  bekezdésében, 
350/B. § (5) bekezdésében, 350/E. § (4) bekezdésében, az „– az elszámolási rendszer hatékony és megbízható 
működésével kapcsolatos kérdésekben – az  MNB szakhatóságként vesz részt” szövegrész helyébe az 
„az  elszámolási rendszer hatékony és megbízható működésével kapcsolatos kérdéseket a  Felügyelet 
vizsgálja” szöveg

lép.

66. §  Hatályát veszti a Tpt. 341. § (1) bekezdés a) pontja, a 345. § (7) bekezdés c) pontja, 350/B. § (6) bekezdés c) pontja, 
350/E. § (5) bekezdés c) pontja, a 377. §-a és az 1. számú mellékletének 16. pontja.

67. §  A Tpt. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

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

68. §  A fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló 2003.  évi 
XXIII. törvény (a továbbiakban: Ttv.) 10. § d) pont da) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A rendszer és a rendszerüzemeltető kijelölésre kerül, ha teljesülnek az alábbi feltételek: 
d) a megállapodásban elszámoló félként rögzített résztvevő rendelkezik:]
„da) a Tpt. 334. §-ában meghatározott elszámolóházi tevékenység végzése esetén a Tpt. 338. § (1) bekezdése szerinti 
tevékenységi engedéllyel, vagy”

69. §  A Ttv. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A kijelölés iránti kérelemhez mellékelni kell:
a) a rendszerben résztvevő elszámoló fél 10. § d) pont dc) alpontja szerinti hatósági tevékenységi engedélyét,
b) a rendszert létrehozó és működését szabályozó megállapodást,
c) a  rendszer résztvevőinek alapító okiratát, valamint az  esetleges közvetett résztvevők azonosításához szükséges 
adatokat,
d) magyarországi bejegyzett cég esetében három hónapnál nem régebbi cégkivonatot, bejegyzés hiányában 
a  bejegyzés iránti kérelmet, annak igazolásával együtt, hogy a  bejegyzés iránti kérelmet a  cégbíróság átvette, 
külföldi székhelyű cég esetében az  alapítás és a  bejegyzés igazolására alkalmas, három hónapnál nem régebben 
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kiállított okiratot, ennek hiányában az  alapítás és bejegyzés iránti kérelem benyújtásának az  igazolására alkalmas 
okiratot.”

24. A biztosítókról és a biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény módosítása

70. §  A biztosítókról és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003.  évi LX.  törvény (a  továbbiakban: Bit.) 1.  § (1)  bekezdés 
f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed:)
„f ) a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
(a továbbiakban: Felügyelet) – e törvényben meghatározott – tevékenységére; valamint”

71. §  A Bit. 9/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adott alkalmazási időszakra vonatkozó forintban meghatározott összeget az alkalmazási időszakot megelőző 
naptári év első tíz hónapjára és az  euró forintra való átszámítására vonatkozó belföldi hivatalos napi árfolyamok 
átlagának alkalmazásával, a következő milliós forintértékre felkerekítve kell kiszámítani.”

72. §  A Bit. 44. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A független biztosításközvetítői jelentés szabályait a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletében állapítja meg.”

73. §  A Bit. 86. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) Az aktuáriusi jelentés tartalmi követelményeit a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletében állapítja meg.”

74. §  A Bit. 99. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  életbiztosítási, baleset- és betegségbiztosítási (egészségbiztosítási) termék díjkalkulációjában, 
a  tartalékolásnál és a  járadékszámításoknál alkalmazható technikai kamatláb maximális mértékét a  miniszter 
rendeletben állapítja meg.”

75. §  A Bit. 110. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A biztosító kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási terméke adatszolgáltatásának szabályait a Magyar Nemzeti 
Bank elnöke rendeletében állapítja meg.”

76. §  A Bit. 147. § (1)–(2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A biztosító köteles a közgyűlés által elfogadott – a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó, a cégbíróságnál letétbe 
helyezettel egyező – éves beszámolót, az  üzleti jelentést, a  közgyűlés jegyzőkönyvét és a  hozott határozatokat 
a mérleg fordulónapjától számított 150 napon belül a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Ha a  biztosító konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, úgy azt az  (1)  bekezdés szerinti iratokat 
mellékelve, a mérleg fordulónapjától számított 180 napon belül kell a Felügyelet részére megküldeni.”

77. §  A Bit. 157. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Nem jelenti a biztosítási titok és az üzleti titok sérelmét a felügyeleti ellenőrzési eljárás során az összevont alapú 
felügyelet esetében a csoportvizsgálati jelentésnek a pénzügyi csoport irányító tagja részére történő átadása.”

78. §  A Bit. 167/B. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  panasz elutasítása esetén a  szolgáltató válaszában tájékoztatja az  ügyfelet arról, hogy a  Magyar Nemzeti 
Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvényben (a  továbbiakban: MNBtv.) meghatározott fogyasztóvédelmi 
rendelkezések megsértése esetén a  Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, vagy a  szerződés 
létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a  szerződésszegéssel és annak 
joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 
kezdeményezheti. A szolgáltatónak meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.
(9) A szolgáltató a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Felügyeletnek kérésére bemutatja.”

79. §  A Bit. 171. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  biztosítók belső adatszolgáltatásának rendjét és tartalmát a  Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletében 
állapítja meg.”
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80. §  A Bit. 180. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  Felügyelet részére teljesítendő, az  összevont alapú felügyeleti feladatok ellátásához szükséges rendszeres 
adatszolgáltatás módját a Magyar Nemzeti Bank elnöke rendeletében állapítja meg.”

81. §  A Bit. 183. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  biztosító a  jegyzett tőkéjének (részjegytőkéjének, induló tőkéjének) 5 százalékát meghaladó értékű, 
(1) bekezdés szerinti ügyletekről az összevont alapú felügyeleti adatszolgáltatásról szóló rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a negyedéves adatszolgáltatás, illetve az éves beszámoló keretében küld jelentést a Felügyeletnek.”

82. §  A Bit. 206. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Felügyelet az  általa kiadott alapítási és biztosítási tevékenységi engedélyről, annak módosításáról vagy 
visszavonásáról szóló határozatát haladéktalanul megküldi a  miniszternek, a  cégbíróságnak, az  egyesületek 
nyilvántartását végző törvényszéknek, a  Gazdasági Versenyhivatalnak és a  biztosítók szakmai érdek-képviseleti 
szervezeteinek.”

83. §  A Bit. 220. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Biztosító felszámolójának kizárólag az  MNBtv. 39.  §-ában meghatározott szervezetek felszámolását végző, 
nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki vagy választható meg.”

84. § (1) A Bit. 235. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„b) a  függő és a  független biztosításközvetítői hatósági képzés szabályait, a hatósági képzés során szerzett, függő 
és független biztosításközvetítői tevékenység folytatására feljogosító okirat megszerzésének követelményeit, 
a hatósági vizsga díjának mértékére, megfizetésére és visszatérítésére vonatkozó szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Bit. 235. §-a a következő d) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„d) a technikai kamatláb legnagyobb mértékét,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (3) A Bit. 235. §-a a következő q) ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„q) az  ügyféllel kötött szerződés megkötését megelőzően, a  szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint 
annak megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás minimálisan kötelező tartalmi elemeire vonatkozó részletes 
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

85. §  A Bit. 235/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„235/A.  § Felhatalmazást kap a  Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az  ügyféllel kötött szerződés megkötését 
megelőzően, a  szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén alkalmazandó 
tájékoztatás és ügyfélpanaszok kezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokat rendeletben 
állapítsa meg.”

86. §  Hatályát veszti a Bit.
a) 85. § (11) bekezdése,
b) 163. § (1) bekezdés b) pontja.

25. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

87. §  Az adózás rendjéről szóló 2003.  évi XCII.  törvény (a  továbbiakban: Art.) 189.  § (8)  bekezdése helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„(8) A  Magyar Nemzeti Bank a  2011. december 31-én hatályos szabályok alapján szolgáltatja a  2012. január 1-jét 
megelőző időszakra benyújtott 31.  § (2)  bekezdése szerinti bevallás adatait és teljesíti az  abban bekövetkezett 
változásokkal összefüggő, 3. számú melléklet P)  pontjában előírt adatszolgáltatási kötelezettségét az  állami 
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adóhatóság részére. E bekezdés irányadó az állami adóhatóság 52. § (7) bekezdés h) pontja szerinti adatszolgáltatás 
vonatkozásában is.”

26. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény módosítása

88. §  Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 157. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  (2)  bekezdés szerinti adatok közül az  előfizető családi és utóneve, születési neve, lakóhelye, tartózkodási 
helyére vonatkozó információ, az  előfizetői állomás száma vagy egyéb azonosítója, az  őt hívó és az  általa hívott 
előfizetői számok, a hívás vagy egyéb szolgáltatás dátuma és kezdő időpontja átadható a bennfentes kereskedelem, 
piacbefolyásolás, engedély nélküli szolgáltatás végzése, a  nettó short pozícióra vonatkozó bejelentési és 
közzétételi kötelezettség elmulasztása, a  short ügyletkötési korlátozások ügyében, illetve vállalatfelvásárlásra 
vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése érdekében indított eljárás keretében a  pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Banknak.”

27. A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 
módosítása

89. §  A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény 13. §-a helyébe a következő 
rendelkezés lép:
„13.  § Az  elkülönített állami pénzalap és a  központi költségvetésben meghatározott célelőirányzat kezelője, 
a Magyar Nemzeti Bank elnöke, valamint a Közbeszerzések Tanácsának elnöke minden év június 30-áig – az előző 
év adatai alapján – összesített adatokat szolgáltat a  miniszter részére a  KKV-k részesedéséről a  támogatásokból, 
a vállalkozói hitelekből és a közbeszerzésekből.”

28. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 
módosítása

90. §  A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 13. § (2) bekezdés 
l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény rendelkezéseit)
„l) a  fizetési, illetve értékpapír-elszámolási rendszerekben történő teljesítés véglegességéről szóló törvény szerinti 
eljárásokban, valamint a  forgalomban lévő magyar törvényes fizetőeszközről utánzat készítésével kapcsolatos 
eljárásokban,”
(csak akkor kell alkalmazni, ha az ügyfajtára vonatkozó törvény eltérő szabályokat nem állapít meg.)

29. A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló  
2005. évi XXV. törvény módosítása

91. §  A távértékesítés keretében kötött pénzügyi ágazati szolgáltatási szerződésekről szóló 2005.  évi XXV.  törvény 
12/A.  §-ában a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a  „pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

30. A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 
módosítása

92. §  A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) 
99. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4a) Ha jogszabály rendelkezése alapján a  végelszámolást a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben 
(a  továbbiakban: MNBtv.) meghatározott szervezetek felszámolását végző nonprofit gazdasági társaság végzi, 
a végelszámolási feladatok ellátására kijelölt személy nem lehet az, aki a végelszámolás alatt álló cégnél az MNBtv. 
szerinti felügyeleti biztosi tevékenységet látott, illetve lát el.”
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93. §  A Ctv.
a) 24. § (6) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 

Bankot” szöveg,
b) 63. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 

Bank” szöveg
c) 1. számú melléklet II. 2. a)  pont ab)  alpontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész 

helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg
lép.

31. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának 
gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény módosítása

94. §  A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és 
egyszerűsítéséről szóló 2006.  évi LIII.  törvény (a  továbbiakban: Ngyt.) 1.  § (1)  bekezdése a  következő h)  ponttal 
egészül ki:
(A törvény hatálya az egyes,)
„h) nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű nemzeti vagyonnak minősülő műemlékek és 
műemlékegyüttesek, továbbá a  világörökségi területen lévő műemlékek és műemlékegyüttesek fenntartásához, 
felújításához, fejlesztéséhez szorosan kapcsolódó,”
[nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházásokkal összefüggő, a  Kormány által rendeletben 
meghatározott közigazgatási hatósági engedélyezési ügyekben (a  továbbiakban: kiemelt jelentőségű ügy) indult 
eljárásokra terjed ki.]

95. §  Az Ngyt. 2/A. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  (1)  bekezdés szerint kijelölt kormánymegbízott a  (2)  bekezdésben meghatározott feladat- és hatásköröket 
nem gyakorolhatja az  önálló szabályozó szervek, a  Magyar Nemzeti Bank, az  autonóm államigazgatási szervek, 
a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, valamint a rendvédelmi szervek tekintetében.”

32. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói 
közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

96. §  A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a  könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a  könyvvizsgálói közfelügyeletről 
szóló 2007.  évi LXXV.  törvény 2.  § 4.  pontjában és 203.  § (6)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró 
Magyar Nemzeti Bank” szöveg lép.

33. A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló  
2007. évi CI. törvény módosítása

97. §  A döntéselőkészítéshez szükséges adatok hozzáférhetőségének biztosításáról szóló 2007.  évi CI.  törvény 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A költségvetési szerv és a többségi állami tulajdonban lévő gazdálkodó szervezet (a továbbiakban: adatkezelő) 
a  kezelésében lévő közérdekű adatot 15 napon belül, költségtérítés megállapítása nélkül továbbítja az  ezt 
közfeladatának ellátása érdekében igénylő központi államigazgatási szervnek, illetve a Magyar Nemzeti Banknak.”

34. A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény módosítása

98. §  A foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 2007. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Fnyt.) 2. §-a a következő 
37. ponttal egészül ki:
(E törvény alkalmazásában)
„37. Felügyelet: a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bank.”
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99. §  Az Fnyt. 58. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Felügyelet eljárására az MNBtv. rendelkezéseit az e törvényben foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.”

100. §  Az Fnyt.
a) 9. § (2) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény (a továbbiakban: Psztv.)” 

szövegrész helyébe az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény (a továbbiakban: MNBtv.)” szöveg,
b) 28/A. § (8) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvény” szövegrész helyébe 

az „az MNBtv.” szöveg,
c) 28/A.  § (8)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél” szövegrész helyébe 

a „Felügyeletnél” szöveg,
d) 28/A. § (9) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének” szövegrész helyébe a „Felügyelet” 

szöveg
lép.

35. A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló  
2007. évi CXXXVI. törvény módosítása

101. §  A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény 
(a továbbiakban: Pmt.) 5. § a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[E törvény alkalmazásában felügyeletet ellátó szerv az 1. § (1) bekezdésének]
„a) a)–e) és l)  pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltatók vonatkozásában a  pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: 
Felügyelet);”

102. §  A Pmt. 11/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  1.  § (1)  bekezdés a)  pontjában meghatározott tevékenységet végző szolgáltató – a  háromszázezer 
forintot el nem érő összegű, belföldön kezdeményezett és belföldön teljesítendő készpénzátutalás kivételével  – 
a  készpénzátutalás és a  fizetési számlára történő közvetlen – pénzforgalmi szolgáltató igénybevétele nélküli  – 
készpénzbefizetés teljesítésekor, valamint az  1.  § (1)  bekezdés c)  pontjában meghatározott tevékenységet végző 
szolgáltató a  Bit. 2. számú melléklete szerinti életbiztosítási ágba tartozó biztosítások esetén – a  megtakarítási 
elemet nem tartalmazó, tisztán kockázati életbiztosításokat ide nem értve – a  szerződés szerint elvárt díjon felül 
történő készpénzbefizetés teljesítésekor a 7. § (2) bekezdésében és a 9. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott 
adatokat köteles rögzíteni.”

103. §  A Pmt. 34. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  felügyelet ellátása során – az  e  törvényben meghatározott eltérésekkel – az  5.  § c), f ) és g)  pontjában 
meghatározott felügyeletet ellátó szerv a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény, az 5. § 
a)  pontjában meghatározott felügyeletet ellátó szerv a  közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 
törvény és az MNBtv. rendelkezései szerint jár el.”

104. §  A Pmt. 22.  § (4)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvényben (a  továbbiakban: 
Psztv.)” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról szóló törvényben (a továbbiakban: MNBtv.)” szövegrész lép.

105. §  Hatályát veszti a Pmt. 5. § b) pontja.

36. A befektetési vállalkozásokról és az árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az általuk végezhető 
tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény módosítása

106. § (1) A  befektetési vállalkozásokról és az  árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk végezhető tevékenységek 
szabályairól szóló 2007.  évi CXXXVIII.  törvény (a  továbbiakban: Bszt.) 4.  § (2)  bekezdése a  következő 27a.  ponttal 
egészül ki:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„27a. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB.”
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 (2) A Bszt. 4. § (2) bekezdés 28. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályokban)
„28. felügyeleti hatóság: a befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató befektetési szolgáltatási tevékenysége, 
kiegészítő szolgáltatása vagy az árutőzsdei szolgáltató által végezhető tevékenység felügyeletét ellátó, hatáskörrel 
rendelkező szervezet, ide nem értve a Felügyeletet,”

107. §  A Bszt. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Befektetési szolgáltatási tevékenység és kiegészítő szolgáltatás – a  (2)–(4)  bekezdésben foglaltak 
figyelembevételével – a Felügyelet engedélyével végezhető, illetve nyújtható.”

108. §  A Bszt. 117. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az  (1)  bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn a  hatáskörében törvény 
felhatalmazása alapján eljáró
a) felügyeleti hatósággal,
b) Befektető-védelmi Alappal,
c) MNB-vel,
d) Állami Számvevőszékkel,
e) állami adóhatósággal,
f ) Gazdasági Versenyhivatallal,
g) a  központi költségvetési pénzeszközök felhasználásának szabályszerűségét és célszerűségét ellenőrző, 
kormányzati ellenőrzési szervvel,
h) nemzetbiztonsági szolgálattal,
i) a  rendőrségről szóló törvényben meghatározott belső bűnmegelőzési és bűnfelderítési feladatokat ellátó, 
valamint terrorizmust elhárító szervvel,
j) pénzügyi információs egységként működő hatósággal
szemben.”

109. §  A Bszt. 118. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn)
„a) a  hatáskörében eljáró Befektető-védelmi Alappal, Országos Betétbiztosítási Alappal, MNB-vel, Állami 
Számvevőszékkel, Gazdasági Versenyhivatallal,”

110. §  A Bszt. 118. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4) bekezdés szerinti írásbeli megkeresésben meg kell jelölni]
„b) a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha az MNB helyszíni ellenőrzést folytat.”

111. §  A Bszt. 121. § (8) és (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) A  panasz elutasítása esetén a  szolgáltató válaszában tájékoztatja az  ügyfelet arról, hogy az  MNBtv. szerinti 
fogyasztóvédelmi rendelkezések megsértése esetén a  Felügyeletnél fogyasztóvédelmi eljárást kezdeményezhet, 
vagy a szerződés létrejöttével, érvényességével, joghatásaival és megszűnésével, továbbá a szerződésszegéssel és 
annak joghatásaival kapcsolatos jogvita esetén bírósághoz fordulhat, vagy a  Pénzügyi Békéltető Testület eljárását 
kezdeményezheti. A szolgáltatónak meg kell adnia a Pénzügyi Békéltető Testület levelezési címét.
(9) A szolgáltató a panaszt és az arra adott választ három évig őrzi meg, és azt a Felügyelet kérésére bemutatja.”

112. §  A Bszt. 123. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(5) A kincstár és az ÁKK Zrt. az (1) bekezdés a), e), f ) és h) pontjában meghatározott adatok bejelentésére köteles.
(6) A befektetési vállalkozás és az árutőzsdei szolgáltató köteles a tevékenységéről, az általa megkötött ügyletekről 
jogszabályban előírt módon, tartalommal és gyakorisággal a Felügyeletnek adatot szolgáltatni.”

113. §  A Bszt. 124. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  befektetési vállalkozás végelszámolójának vagy felszámolójának kizárólag az  MNBtv.-ben meghatározott 
szervezetek felszámolását végző, nonprofit gazdasági társaság rendelhető ki.”
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114. §  A Bszt. 166. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„166.  § A  Felügyelet a  befektetési vállalkozást, az  árutőzsdei szolgáltatót, ezek vezető állású személyét és 
alkalmazottját
a) az  e  törvényben és az  e  törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban, a  Pmtv.-ben, e  törvény szerinti 
szabályzatában, valamint a Felügyelet határozatában foglalt kötelezettsége megsértése, kijátszása, figyelmen kívül 
hagyása vagy késedelmes teljesítése esetén vagy
b) ha külföldi felügyeleti hatóság a 177. §-ban foglalt eljárás szerint kezdeményezi,
bírság megfizetésére kötelezheti.”

115. § (1) A Bszt. 180. § (1) bekezdés f ) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy)
„f ) a hitelkockázat – ide nem értve a lakóingatlan és a kereskedelmi ingatlan kockázati súlyára –, működési kockázat, 
devizaárfolyam-kockázat, nagykockázat és árukockázat kezelésére és tőkekövetelményére vonatkozó részletes 
szabályokat,”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A Bszt. 180. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az ügyféllel kötött szerződés megkötését 
megelőzően, a  szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén alkalmazandó 
tájékoztatás minimálisan kötelező tartalmi elemeire vonatkozó részletes szabályokat.”

 (3) A Bszt. 180. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a  Magyar Nemzeti Bank elnöke arra, hogy rendeletben állapítsa meg az  ügyféllel kötött 
szerződés megkötését megelőzően, a szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén 
alkalmazandó tájékoztatás és ügyfélpanaszok kezelésének formájára és módjára vonatkozó részletes szabályokat.”

37. A viszontbiztosítókról szóló 2007. évi CLIX. törvény módosítása

116. §  A viszontbiztosítókról szóló 2007.  évi CLIX.  törvény (a  továbbiakban: Vbit.) 1.  § (1)  bekezdés c)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed:)
„c) a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
(a továbbiakban: Felügyelet) – e törvényben meghatározott – tevékenységére; valamint”

117. §  A Vbit. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Az adott alkalmazási időszakra vonatkozó, forintban meghatározott összeget az alkalmazási időszakot megelőző 
naptári év első tíz hónapjára és az  euró forintra való átszámítására vonatkozó belföldi hivatalos napi árfolyamok 
átlagának alkalmazásával, a következő milliós forintértékre felkerekítve kell kiszámítani.”

118. §  A Vbit. 82. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A viszontbiztosító köteles a közgyűlés által elfogadott – a könyvvizsgálói záradékot tartalmazó, a cégbíróságnál 
letétbe helyezettel egyező – éves beszámolót, az  üzleti jelentést, a  közgyűlés jegyzőkönyvét és a  hozott 
határozatokat a mérleg fordulónapjától számított 150 napon belül a Felügyelet részére megküldeni.
(2) Ha a viszontbiztosító konszolidált éves beszámoló készítésére kötelezett, úgy azt az (1) bekezdés szerinti iratokat 
mellékelve, a mérleg fordulónapjától számított 180 napon belül kell a Felügyelet részére megküldeni.”

119. §  A Vbit. 122. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Felügyelet az  általa kiadott alapítási és viszontbiztosítási tevékenységi engedélyről, annak módosításáról 
vagy visszavonásáról szóló határozatát haladéktalanul megküldi a  miniszternek, a  cégbíróságnak, a  Gazdasági 
Versenyhivatalnak és a biztosítók, viszontbiztosítók szakmai érdek-képviseleti szervezeteinek.”

120. §  A Vbit. 118.  §-ában az  „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló törvénynek” szövegrész helyébe 
az „a Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénynek” szöveg lép.

121. §  Hatályát veszti a Vbit. 95. § (1) bekezdés b) pontja.
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38. A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló  
2008. évi XLVII. törvény módosítása

122. §  A fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008.  évi XLVII.  törvény 
(a továbbiakban: Fttv.) 10. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmának megsértése miatt – a  (3)  bekezdésben foglalt 
kivétellel  – a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
(a továbbiakban: Felügyelet) jár el, ha az érintett kereskedelmi gyakorlat a vállalkozás olyan tevékenységével függ 
össze, amelyet a Felügyelet felügyel.”

123. §  Az Fttv. 19. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A kereskedelmi gyakorlat tisztességtelenségének megállapítására irányuló eljárásra az  e  törvényben meghatározott 
eltérésekkel)
„b) a Felügyelet eljárása tekintetében a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény (a továbbiakban: 
MNBtv.),”
(rendelkezéseit kell alkalmazni.)

124. §  Az Fttv. 21. §-át követő alcímének címe helyébe a következő alcím címe lép:
„A Felügyelet eljárására vonatkozó különös rendelkezések”

125. §  Az Fttv. 24. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„24. § Az MNBtv. 87. §-ának alkalmazásával a 16. § szerinti intézkedés is elrendelhető.”

126. §  Az Fttv.
a) 23. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész 

helyébe a „Felügyelet” szöveg,
b) 25. § (3) bekezdésében és 26. § (2) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét” szövegrész 

helyébe a „Felügyeletet” szöveg,
c) 28. § (1) bekezdésében és az 56. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész 

helyébe a „Felügyelet” szöveg,
d) 12. § (3) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Felügyelet” szöveg
lép.

39. A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló  
2008. évi XLVIII. törvény módosítása

127. §  A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.  évi XLVIII.  törvény 
(a továbbiakban: Grtv.) 24. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  gazdasági reklámtevékenységre, továbbá a  tiltott szponzorálásra vonatkozó rendelkezések megsértése 
esetén – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a fogyasztóvédelmi hatóság vagy – a pénzügyi közvetítőrendszer 
felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: Felügyelet) által felügyelt 
tevékenység reklámja és az erre vonatkozó magatartási kódex tekintetében – a Felügyelet jár el.”

128. §  A Grtv. 26/A. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  Felügyelet eljárására az  e  törvényben meghatározott eltérésekkel a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény 
rendelkezéseit kell alkalmazni.”

40. A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV. törvény módosítása

129. § (1) A pénzügyi közvetítőrendszer stabilitásának erősítéséről szóló 2008. évi CIV.  törvény (a továbbiakban: Stabtv.) 2. § 
(2) bekezdés 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban)
„7. szabályozott intézmény: a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNB tv.) 
39. §-a szerinti szervezet és személy,”
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 (2) A Stabtv. 2. § (2) bekezdés 11. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvényben és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban)
„11. MNB rendkívüli likviditási hitele: az  MNB tv. 35.  §-a szerinti – az  MNB tv. 18.  §-ában meghatározott monetáris 
politikai eszközök közé nem tartozó, egyedi feltételek mellett nyújtott – rendkívüli jegybanki hitel.”

130. §  A Stabtv. 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A  Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: MNB) folyamatosan értékeli a  szabályozott intézmények helyzetét, 
amelyről a  (2)  bekezdésben meghatározott tartalommal a  pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős 
miniszter tájékoztatást kérhet.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tájékoztatás tartalmazza legalább az MNB által készített
a) az  egyes hitelintézetek pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása szempontjából történő értékelését, a  más 
szabályozott intézményekre, pénzügyi piacokra, pénzügyi infrastruktúrára, és a reálgazdaságra gyakorolt hatásának 
vizsgálatát,
b) a pénzügyi rendszerkockázati tényezőnek minősített hitelintézetek rövid távú likviditási helyzetének értékelését,
c) a legfontosabb pénzügyi piacok helyzetéről, a rendelkezésre álló likviditásról szóló elemzést,
d) az egyes hitelintézetek szavatoló tőke helyzetéről szóló értékelést,
e) az  egyes pénzügyi rendszerkockázati tényezőnek minősített hitelintézetek közép- és hosszú távú likviditási 
helyzetéről szóló értékelést, és
f ) összevont alapú felügyelet vagy kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézet esetén a  csoportszintű közép- és 
hosszú távú likviditási és szavatoló tőke helyzet megítéléséről szóló értékelést.”

131. §  A Stabtv. 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 5. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedések meghozatalára az MNB elnöke javaslata alapján, 
az e törvényben meghatározottak szerint
a) a hitelintézet kérelmére vagy egyetértésével, vagy
b) hivatalból, a hitelintézet egyetértése nélkül, a 16. § (1) bekezdésében meghatározott esetben
kerülhet sor.”

132. §  A Stabtv. 16.  § (1)  bekezdés b)  pontjában és 16.  § (2)  bekezdés a)  pontjában a „Felügyelet” szövegrész helyébe 
az „MNB” szöveg lép.

133. §  Hatályát veszti a Stabtv. Melléklet 7. pontja.

41. A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény módosítása

134. §  A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény (a  továbbiakban: Gfbt.) 1.  § d)  pontja 
helyébe a következő rendelkezés lép:
(Ha nemzetközi szerződés eltérően nem rendelkezik, e törvény hatálya kiterjed:)
„d) a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
(a  továbbiakban: Felügyelet), a  biztosító felszámolójának, a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást igazoló okirat 
(a kötvényt is beleértve) adatait, valamint egyéb vonatkozó adatokat nyilvántartó szervnek (a  továbbiakban: 
kötvénynyilvántartó szerv), a kárnyilvántartással kapcsolatos feladatokat ellátó kárnyilvántartó szervnek, a fővárosi 
és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatalának (a továbbiakban: járási hivatal) és a vámhatóságnak 
e törvényben szabályozott tevékenységére.”

135. §  A Gfbt. 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  biztosító köteles a  flottára kötött szerződés vonatkozásában egy – a  meghirdetés napjától számított 
hatvannapos időszakon túli – előre meghatározott naptól alkalmazandó díjtarifáját a  Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendeletében meghatározott módon, a  Felügyelet honlapján meghirdetni, továbbá a  meghirdetés 
közzétételével egyidejűleg a  saját és a  MABISZ honlapján közzétenni. Eltérés esetén a  Felügyelet honlapján 
meghirdetett tarifa az alkalmazandó.”
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136. §  A Gfbt. 22. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) A  Kártalanítási Számla kezelője a  fedezetlenségi díjnak – a  díjhirdetést követő naptári évre vonatkozó, 
a  Kártalanítási Számla általi kártérítések és a  kártérítésekhez kapcsolódó eljárási költségek alapján egy naptári 
évre számított – tarifáját gépjármű-kategóriánként, legkésőbb a  naptári év végét megelőző negyvenötödik napig 
a  Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletében meghatározott módon a  Felügyelet honlapján meghirdeti, 
továbbá ezzel egyidejűleg a MABISZ honlapján közzéteszi. Eltérés esetén a Felügyelet honlapján meghirdetett tarifa 
az alkalmazandó.”

137. §  A Gfbt. 23. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) A  biztosító köteles minden egyedi szerződés vonatkozásában egy – a  meghirdetés napjától számított 
hatvannapos időszakon túli – előre meghatározott naptól alkalmazandó díjtarifáját a  Magyar Nemzeti Bank 
elnökének rendeletében meghatározott módon, a  Felügyelet honlapján meghirdetni, továbbá a  meghirdetés 
közzétételével egyidejűleg a  saját és a  MABISZ honlapján közzétenni. Eltérés esetén a  Felügyelet honlapján 
meghirdetett tarifa alkalmazandó.”

138. §  A Gfbt. 57/F. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) A  Felügyelet eljárására a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013.  évi CXXXIX.  törvény (a  továbbiakban: MNBtv.) 
81–95. §-ai nem alkalmazhatók.”

139. §  A Gfbt. 69. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Felhatalmazást kap a  Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy az  egyedi szerződésekre vonatkozó díjtarifának, 
a gépjárműflottára kötött szerződésekre vonatkozó díjtarifának, továbbá fedezetlenségi díj tarifájának a Felügyelet 
honlapján történő meghirdetésének módjára vonatkozó részletes szabályokat rendeletben állapítsa meg.”

42. A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosítása

140. §  A pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009.  évi LXXXV.  törvény (a  továbbiakban: Pft.) 1.  § (2)  bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) E  törvény rendelkezései a  Magyar Nemzeti Bankra a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos 
tevékenysége, továbbá a monetáris politika megvalósításán és a kincstári egységes számla vezetésén kívül végzett 
pénzforgalmi szolgáltatása tekintetében terjednek ki.”

141. §  A Pft. a következő 35/A. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) Készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a csekket és az elektronikus pénzt – használatával 
kezdeményezett belföldi fizetési műveletek után a  kedvezményezett fizetési művelet lebonyolításában részt vevő 
pénzforgalmi szolgáltatója által a fizető fél fizetési művelet lebonyolításában részt vevő pénzforgalmi szolgáltatója 
részére – közvetlenül vagy közvetve – megfizetett díjaknak és jutalékoknak a mértéke nem haladhatja meg
a) a  fizetési számla terhére kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve a  csekket és 
az  elektronikus pénzt – használatával kezdeményezett fizetési művelet esetében a  díj- és jutalékfizetés alapját 
képező fizetési művelet értékének 0,2 százalékát,
b) a fizető fél rendelkezésére álló hitelkeret terhére kibocsátott készpénz-helyettesítő fizetési eszköz – ide nem értve 
a csekket és az elektronikus pénzt – használatával kezdeményezett fizetési művelet esetében a díj- és jutalékfizetés 
alapját képező fizetési művelet értékének 0,3 százalékát.
(2) Az  (1)  bekezdés alkalmazásában belföldi fizetési művelet az  olyan fizetési művelet, amelynél mind a  fizető fél 
fizetési művelet lebonyolításában részt vevő pénzforgalmi szolgáltatójának, mind pedig a  kedvezményezettnek 
a székhelye vagy fióktelepe Magyarországon van.”

142. §  A Pft. „Átmeneti rendelkezések” alcíme a következő 66/A. §-sal egészül ki:
„66/A.  § Az  egyes törvényeknek a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb 
célú módosításáról szóló 2013.  évi CXLIII.  törvénnyel megállapított 35/A.  §-ban foglalt követelményeknek 
a 2014. január 1-jén és ezt követően kezdeményezett belföldi fizetési műveletek tekintetében kell megfelelni.”



67932 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 159. szám 

143. §  A Pft.
a) 10. § (1) bekezdés a) pont ad) alpontjában a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe 

a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
b) 18.  § (1)  bekezdés c)  pontjában az  „az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál” szövegrész helyébe 

az „a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál” szöveg
lép.

43. A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009. évi CLXII. törvény módosítása

144. §  A fogyasztónak nyújtott hitelről szóló 2009.  évi CLXII.  törvény (a  továbbiakban: Fnyht.) 30.  § b)  pontja helyébe 
a következő rendelkezés lép:
(Felhatalmazást kap a Kormány arra, hogy rendeletben állapítsa meg)
„b) a  hitelképesség vizsgálatának részletes szabályait – ide nem értve a  jövedelemarányos törlesztőrészletet – 
továbbá az  ingatlan-, gépjárműhitelek és pénzügyi lízingügyletek maximális hitelfedezeti arányára vonatkozó 
szabályokat,”

145. §  Az Fnyht. 27. § (1) bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti 
Bank” szöveg lép.

44. A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény módosítása

146. §  Hatályát veszti a  központi államigazgatási szervekről, valamint a  Kormány tagjai és az  államtitkárok jogállásáról 
szóló 2010. évi XLIII. törvény 1. § (6) bekezdés b) pontja.

45. A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok 
kényszerértékesítésének rendjéről szóló 2011. évi LXXV. törvény módosítása

147. §  A devizakölcsönök törlesztési árfolyamának rögzítéséről és a lakóingatlanok kényszerértékesítésének rendjéről szóló 
2011. évi LXXV. törvény
a) 7.  § (3)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének (a  továbbiakban: Felügyelet)” 

szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Banknak (a továbbiakban: MNB)” szöveg,
b) 9. § (1) bekezdésében és 10. § (7) bekezdésében az „a Felügyeletet” szövegrész helyébe az „az MNB-t” szöveg,
c) 9.  § (2)  bekezdésében és 10.  § (4) és (8)  bekezdésében az „a Felügyelet” szövegrész helyébe az „az MNB” 

szöveg
lép.

46. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

148. §  A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011.  évi CII.  törvény 14.  §-ában a „Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletét” szövegrész helyébe a „pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében 
eljáró Magyar Nemzeti Bankot” szöveg lép.

47. A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011. évi CXXII. törvény módosítása

149. §  A központi hitelinformációs rendszerről szóló 2011.  évi CXXII.  törvény (a  továbbiakban: KHR törvény) 3.  § 
(2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A KHR kezelésére engedélyt az kaphat, aki a Hpt. 17. §-ában foglalt feltételeken túl az alábbi feltételeknek is megfelel:)
„d) részvényeinek tulajdonosa kizárólag pénzügyi intézmény, befektetési vállalkozás vagy hitelintézetek 
érdek-képviseleti szerve és”

150. §  A KHR törvény
a) 3. § (4) bekezdésében, 4. § (1)–(3) és (5)–(7) bekezdésében, 15. § (2) bekezdésében a „Felügyelet” szövegrész 

helyébe a „Magyar Nemzeti Bank” szöveg,
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b) 4.  § (4)  bekezdésében a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010.  évi CLVIII.  törvény” 
szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bankról szóló törvény” szöveg,

c) 19. § (4) bekezdésében a „Felügyeletnek” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Banknak” szöveg
lép.

151. §  Hatályát veszti a KHR törvény 6. § (7) bekezdésében az „és a Felügyelet” szövegrész.

48. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

152. §  A nemzetiségek jogairól szóló 2011.  évi CLXXIX.  törvény 106.  § (1) és (3)  bekezdésében a „Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyeletének elnöke, alelnöke és köztisztviselője,” szövegrész helyébe a „Magyar Nemzeti Bank elnöke, 
alelnöke, a  Pénzügyi Békéltető Testület elnöke és a  pénzügyi békéltető testületi tag, továbbá a  Magyar Nemzeti 
Bank fizetési, elszámolási, és értékpapír-elszámolási rendszerek felvigyázásával, a  makroprudenciális politika 
kialakításával, a szanálási hatósági feladatok ellátásával és a pénzügyi közvetítő rendszer felügyeletével kapcsolatos 
feladatköréhez kapcsolódó feladatot ellátó alkalmazottja” szöveg lép.

49. A befektetési alapkezelőkről és a kollektív befektetési formákról szóló 2011. évi CXCIII. törvény 
módosítása

153. §  A befektetési alapkezelőkről és a  kollektív befektetési formákról szóló 2011.  évi CXCIII.  törvény (a  továbbiakban: 
Batv.) 3. § 26. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E törvény és az e törvény felhatalmazása alapján kiadott jogszabályok alkalmazásában:)
„26. Felügyelet: a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró MNB;”

154. §  A Batv. 8. § (8) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (2) és (5)–(7) bekezdés esetében]
„b) az MNB-nél, a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél, a minisztériumban, szabályozott piacnál, tőzsdénél, 
a  központi értéktárnál, az  elszámolóháznál, központi szerződő félnél, az  Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél, 
a Magyar Államkincstárnál,”
(szakirányú területen munkavégzésre irányuló jogviszonyban eltöltött idő számít szakmai gyakorlatnak.)

155. §  A Batv. 27. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A  befektetési alapkezelő felszámolása során a  Cstv. szabályait az  e  törvényben foglalt eltérésekkel kell 
alkalmazni. Befektetési alapkezelő társaság felszámolójának a  bíróság kizárólag a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 
törvényben meghatározott szervezetek felszámolását végző nonprofit gazdasági társaságot rendelheti ki.”

156. §  A Batv. 148. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1)  bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn a  hatáskörében törvény felhatalmazása 
alapján eljáró]
„a) felügyeleti hatósággal,”
(szemben.)

157. § (1) A Batv. 149. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az (1) bekezdésben meghatározott titoktartási kötelezettség nem áll fenn]
„a) az  MNB-vel, a  Befektető-védelmi Alappal, az  Országos Betétbiztosítási Alappal, az  Állami Számvevőszékkel, 
a Gazdasági Versenyhivatallal,”
(szemben, e szerveknek a befektetési alapkezelőhöz intézett írásbeli megkeresése esetén.)

 (2) A Batv. 149. § (5) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[A (4) bekezdés szerinti írásbeli megkeresésben meg kell jelölni]
„b) a kért adatok fajtáját és az adatkérés célját, kivéve, ha az MNB helyszíni ellenőrzést folytat.”
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158. § (1) A Batv. 152. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg az ügyféllel kötött szerződés megkötését 
megelőzően, a  szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak megszűnése esetén alkalmazandó 
tájékoztatás minimálisan kötelező tartalmi elemeire vonatkozó részletes szabályokat.”

 (2) A Batv. 152. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Felhatalmazást kap a miniszter arra, hogy rendeletben állapítsa meg:
a) az ügyféllel kötött szerződés megkötését megelőzően, a szerződéses jogviszony fennállása alatt, valamint annak 
megszűnése esetén alkalmazandó tájékoztatás és ügyfélpanaszok kezelésének formájára és módjára vonatkozó 
részletes szabályokat,
b) az  e  törvény 131.  § (6)  bekezdésében meghatározott eljárások során használt elektronikus űrlap tartalmára, 
formájára, benyújtására vonatkozó részletes szabályokat.”

50. A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény módosítása

159. §  Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.  évi CXCIV.  törvény (a  továbbiakban: Gst.) 10.  § (9)  bekezdés 
b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az önkormányzat az (1) bekezdés szerinti hozzájárulás iránti kérelméhez]
„b) kötvény nyilvános kibocsátásának szándéka esetén a  Magyar Nemzeti Bank, illetve a  Magyar Nemzeti Bankról 
szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi CXLIII. törvény hatálybalépése előtt 
a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére jóváhagyásra benyújtandó tájékoztatót, illetve a  jóváhagyott 
engedélyt,”
(mellékeli.)

160. §  A Gst. 44. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) Az  államháztartásért felelős miniszter az  értékpapírkölcsön-ügyletről vagy a  kölcsönnyújtásról szóló döntését 
megelőzően javaslatot kér a Magyar Nemzeti Bank elnökétől, amely tartalmazza
a) a  hitelintézet pénzügyi közvetítőrendszer stabilitása szempontjából történő értékelését, a  más szabályozott 
intézményre, pénzügyi piacra, pénzügyi infrastruktúrára és a reálgazdaságra gyakorolt hatásának vizsgálatát,
b) a hitelintézet rövid távú likviditási helyzetének értékelését,
c) a legfontosabb pénzügyi piacok helyzetéről, a rendelkezésre álló likviditásról szóló elemzést,
d) a hitelintézet szavatolótőke-helyzetéről szóló értékelést,
e) a hitelintézet közép- és hosszú távú likviditási helyzetéről szóló értékelést, és
f ) összevont alapú felügyelet vagy kiegészítő felügyelet alá tartozó hitelintézet esetén a  csoportszintű közép- és 
hosszú távú likviditási és szavatoló tőke helyzet megítéléséről szóló értékelést.”

161. §  Hatályát veszti a Gst. 29. § (3) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke,” szövegrész.

51. A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény módosítása

162. §  Hatályát veszti a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
a) 2. §-ában az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete,” és
b) 234. § (2) bekezdésében az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeleténél,”
szövegrész.

52. A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 
2011. évi CCII. törvény módosítása

163. §  A Magyarország címerének és zászlajának használatáról, valamint állami kitüntetéseiről szóló 2011. évi CCII. törvény 
1. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:
„(2a) A Magyar Nemzeti Bank a tölgyfaággal és babérággal övezett címer használatára is jogosult.”
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53. A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény módosítása

164. §  A közadatok újrahasznosításáról szóló 2012. évi LXIII. törvény 21. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés 
lép:
„(5) Felhatalmazást kap a Magyar Nemzeti Bank elnöke, hogy
a) a  Magyar Nemzeti Bank által kezelt, újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadatok körét 
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság véleményének kikérésével –,
b) az  újrahasznosítás céljára történő rendelkezésre bocsátásért fizetendő díj mértékének, megállapítása 
szempontjainak, megfizetése módjának, valamint a  díjfizetés kedvezményeinek és a  díjfizetés alóli mentességek 
e törvény rendelkezéseivel összhangban álló további részletszabályait
rendeletben állapíthassa meg.”

54. A postai szolgáltatásokról szóló 2012. évi CLIX. törvény módosítása

165. §  A postai szolgáltatásokról szóló 2012.  évi CLIX.  törvény (a  továbbiakban: Postatv.) 25.  § (3)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(3) Nemzetközi postautalvány-szolgáltatás tekintetében nem minősül az  üzleti titok sérelmének a  pénzmosás és 
a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (a továbbiakban: 
Pmt.) 22.  § (1) és (2)  bekezdése alapján a  pénzügyi információs egységként működő hatóság és a  pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: 
Felügyelet) részére történő adatátadás, továbbá a  pénzátutalásokat kísérő megbízói adatokról szóló, 2006. 
november 15-i 1781/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 4.  cikkében meghatározott adatoknak 
a  rendelet hatálya alá tartozó kedvezményezett pénzforgalmi szolgáltatója és közvetítő pénzforgalmi szolgáltató 
számára a rendelet által meghatározott esetekben történő továbbítása.”

166. §  A Postatv. 64. § (1) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A Hatóság feladatainak ellátása érdekében együttműködik)
„e) a postai szolgáltatásokhoz kapcsolódó pénzforgalmi szolgáltatások vonatkozásában a Felügyelettel.”

55. A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási 
szerződéseken alapuló kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról szóló  
2012. évi CLXII. törvény módosítása

167. §  A MÁV Általános Biztosító Egyesülettel kötött kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási szerződéseken alapuló 
kártérítési igények érvényesítésével kapcsolatos szabályokról szóló 2012.  évi CLXII.  törvény 8.  §-a helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„8.  § A  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank 
az  e  törvényben meghatározott rendelkezések végrehajtásának ellenőrzése céljából adatszolgáltatást kérhet 
a MABISZ-tól a Technikai számlával kapcsolatos információkra vonatkozóan, továbbá a MABISZ-tól és az Egyesülettől 
a Technikai számla és az Egyesület közötti elszámolásokkal kapcsolatban.”

56. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény módosítása

168. §  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013.  évi XXII.  törvény 5.  § (1)  bekezdésében 
a „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével” szövegrész helyébe az „a pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével 
kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bankkal” szöveg lép.

57. A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013. évi LXXXIII. törvény 
módosítása

169. §  A pénzügyi konglomerátumok kiegészítő felügyeletéről szóló 2013.  évi LXXXIII.  törvény 3.  § (2)  bekezdésében 
a  „Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a  továbbiakban: Felügyelet)” szövegrész helyébe a  „pénzügyi 
közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti Bank (a  továbbiakban: 
Felügyelet)” szöveg lép.
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58. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok 
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

170. §  A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi 
CXXXV. törvény 1. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(Fogalmak 
A jelen törvény és a törvény mellékleteinek és a Takarékbank Zrt. elfogadandó alapszabályának alkalmazásában)
„d) Felügyelet: a  pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró Magyar Nemzeti 
Bank;”

59. Záró rendelkezések

171. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott eltérésekkel – 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 138. §, 141. § és 142. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

172. § (1) Az 1. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (2) A 12. § az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (3) A 42. § az Alaptörvény 31. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (4) A 152. § az Alaptörvény XXIX. cikk (3) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (5) A 161. § az Alaptörvény 40. cikke alapján sarkalatosnak minősül.
 (6) A 163. § az Alaptörvény I) cikk (4) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.
 (7) A 174. § b) pontja az Alaptörvény 23. és 42. cikke alapján sarkalatosnak minősül.

173. §  Hatályát veszti
 1. az adatszolgáltatás során felmerült, az  informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés 

szabályairól szóló 10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
 2. a nem természetes személy, szervezet és a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos 

elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a  Pénzügyi Szervezetek Állami 
Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 9/2013. (V. 2.) 
PSZÁF rendelet,

 3. a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes 
bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 4. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti 
kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a  kapcsolattartás tartalmára és formájára 
vonatkozó részletes szabályokról szóló 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 5. a kockázati tőkealapokkal, a kibocsátókkal és a nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel 
összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a  kapcsolattartás tartalmára és 
formájára, valamint a  nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a  vételi 
ajánlat jóváhagyására irányuló eljárásokban a  nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által 
benyújtandó beadványok tartalmi és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 6/2013. 
(V. 2.) PSZÁF rendelet,

 6. a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban 
a  kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 5/2013. (V. 2.) PSZÁF 
rendelet,

 7. a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről 
szóló 4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 8. a pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet,
 9. az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba-vételi, törlési eljárásokban, valamint a  bejelentések során 

alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet,
10. a befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 

1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet,
11. a hitelintézetek és a  befektetési vállalkozások által a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére 

szolgáltatandó javadalmazási adatok köréről szóló 28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelet,
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12. a hitelintézetek és a  befektetési vállalkozások által a  300 millió forint feletti javadalmazásban részesített 
személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről 
szóló 27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet,

13. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a  fedezetlenségi díj egy naptári évre számított 
tarifájának a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről szóló 
26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet,

14. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének elnöke által adományozható Elnöki Díjról szóló 13/2012. (X. 8.) 
PSZÁF rendelet,

15. a befektetési alapkezelők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 11/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
16. a befektetési vállalkozások és árutőzsdei szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 

10/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
17. a biztosítók és a  független biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 9/2012. 

(IX. 11.) PSZÁF rendelet,
18. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2012. 

(IX. 11.) PSZÁF rendelet,
19. a magánnyugdíjpénztárak panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályokról szóló 7/2012. (IX. 11.) 

PSZÁF rendelet,
20. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2012. (IX. 11.) 

PSZÁF rendelet,
21. a pénzügyi intézmények, a  pénzforgalmi intézmények és az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmények 

panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
22. a hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettségről szóló 2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet,
23. a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet.
24. a hitelintézetek befektetési szabályzatáról szóló 28/2011. (XII. 5.) PSZÁF rendelet,
25. a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet,
26. a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó 

adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet,
27. az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet,
28. az ISIN azonosítóról szóló 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet,
29. a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet,
30. az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a  pénzforgalmi intézmény, továbbá az  Európai Unió másik 

tagállamában vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel 
rendelkező elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, 
valamint a Posta Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete 
részére szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,

31. az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 21/2011. (X. 20.) 
PSZÁF rendelet,

32. a pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére 
szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,

33. a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,
34. a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről 

szóló 18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet,
35. az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 17/2011. (X. 12.) 

PSZÁF rendelet,
36. a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 

16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet,
37. a Kártalanítási Számla kezelője adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet,
38. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott, illetve a nemzetközi pénzügyi piacokon általában 

használt nyelvekről szóló 14/2011. (X. 5.) PSZÁF rendelet,
39. a Kártalanítási Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól szóló 13/2011. (IX. 29.) 

PSZÁF rendelet,
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40. a független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 12/2011. (IX. 29.) 
PSZÁF rendelet,

41. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 11/2011. (VI. 27.) 
PSZÁF rendelet,

42. a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesítendő, a tőkehelyzet 
bemutatására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 10/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet,

43. a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, 
árutőzsdei szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet,

44. a hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az  adatszolgáltatás módjáról szóló 
8/2011. (VI. 16.) PSZÁF rendelet

45. a befektetési alapkezelő és a  befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 6/2011. (III. 21.) 
PSZÁF rendelet,

46. a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) 
PSZÁF rendelet,

47. a kijelölt hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségének módosításáról szóló 2/2011. (II. 23.) 
PSZÁF rendelet.

174. §  Nem lép hatályba
a) az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény 58–59. §-a és 62. §-a,
b) az egyes biztosítási tárgyú törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény 57. §-a, a 60–61. §-a,
c) a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009.  évi LXII.  törvény – az  egyes biztosítási tárgyú 

törvények módosításáról szóló 2013. évi LXXXVI. törvény 54. §-ában megállapított – 57/F. § (3) bekezdése.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke

1. melléklet a 2013. évi CXLIII. törvényhez

A Tpt. 1. számú melléklete a következő 14. ponttal egészül ki:
„14. MNBtv.: a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény.”
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2013. évi CXLIV. törvény
a Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény módosításáról*

1. §  A Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény (a  továbbiakban: Kvtv.) 1.  §-a 
helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § Az Országgyűlés az államháztartás központi alrendszerének (a továbbiakban: központi alrendszer) 2013. évi
a) bevételi főösszegét 15 325 316,1 millió forintban,
b) kiadási főösszegét 16 376 150,9 millió forintban,
c) hiányát 1 050 834,8 millió forintban
állapítja meg.”

2. §  A Kvtv. 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7)  A XLIII. Az  állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2.  cím, 2. alcím, 4. jogcímcsoport, 
2.  A  Magyar Nemzeti Filmalap Zrt. támogatása jogcím előirányzat tartalmazza a  mozgóképről szóló 2004.  évi 
II.  törvény 9/A.  § (2)  bekezdése szerinti kiadást, mely előirányzat a  hatoslottó szerencsejáték játékadója 
pénzforgalmilag teljesült összege 100%-ának és az  év folyamán az  előirányzat javára történt átcsoportosítások 
együttes összegének mértékéig az államháztartásért felelős miniszter engedélyével túlléphető.”

3. §  A Kvtv. 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5)  A központi költségvetési szervként működő – köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó  – 
felsőoktatási intézményt az  általa ellátott köznevelési feladatok tekintetében a  35/B.  §-ban és a  35/D.  § 
(1) bekezdésében megállapított támogatások azonos jogcímen és feltételekkel illetik meg.”

4. §  A Kvtv. 25. §-a következő (20) bekezdéssel egészül ki:
„(20)  A szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter a  2013.  évi központi költségvetés január–szeptember 
havi előzetes tényadatai alapján 2013. október 31-éig az  államháztartásért felelős miniszterrel egyetértésben 
a XLII. A költségvetés közvetlen bevételei és kiadásai fejezet, 5. Költségvetési befizetések cím, 5. Nyugdíjbiztosítási 
Alap befizetése alcím javára történő befizetési kötelezettséget határozhat meg a  LXXI. Nyugdíjbiztosítási Alap, 
4. Egyéb befizetések cím, 1. Költségvetési befizetések alcím terhére.”

5. §  A Kvtv. a következő 35/A–35/E. §-sal egészül ki:
„35/A. § (1) Az Országgyűlés a köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó
a) nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és a  nemzeti 
köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: Nkt.) 2.  § (3)  bekezdés b)  pont bd)  alpontja szerinti 
fenntartó részére az  általa fenntartott nevelési-oktatási intézményben, pedagógiai szakszolgálati intézményben, 
vagy gyermekvédelmi intézményben pedagógus-munkakörben, a  nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő 
munkakörben, valamint
b) nem állami felsőoktatási intézmény részére pedagógus-munkakörben, a  nevelő-, oktató munkát közvetlenül 
segítő munkakörben
foglalkoztatottak után átlagbér alapú támogatást állapít meg a 10. melléklet I. pontja szerint.
(2) Az Országgyűlés a  nemzetiségi önkormányzat vagy az  egyházi jogi személy által fenntartott nevelési-oktatási 
intézményre és pedagógiai szakszolgálati intézményre tekintettel a nemzetiségi önkormányzat és a bevett egyház 
részére működési támogatást állapít meg a 10. melléklet II. pontja szerint.
(3) Az Nkt. 97.  § (5)  bekezdésében meghatározott intézmény nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy, 
vallási tevékenységet végző szervezet és a  nemzeti köznevelésről szóló 2011.  évi CXC.  törvény (a  továbbiakban: 
Nkt.) 2. § (3) bekezdés b) pont bd) alpontja szerinti fenntartója átlagbér alapú támogatásra és az  ilyen intézmény 
nemzetiségi önkormányzat vagy egyházi jogi személy fenntartója működési támogatásra jogosult.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 24-ei ülésnapján fogadta el.
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(4) Az átlagbér alapú támogatás alapja – az  óvoda kivételével – az  állami köznevelési feladatellátás keretében 
állami intézményfenntartásra kijelölt szerv (a  továbbiakban: állami intézményfenntartó központ) által fenntartott 
iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben pedagógus munkakörben, valamint nevelő-, 
oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után kifizetett személyi juttatás és járulék.
(5) Az átlagbér alapú támogatás a  fenntartott nevelési-oktatási intézményben és pedagógiai szakszolgálati 
intézményben a személyi juttatások és azok járulékai, a dologi kiadások, az ellátottak pénzbeli juttatásai és egyéb 
működési célú kiadások, valamint felújítási kiadások finanszírozására használható fel. Az átlagbér alapú támogatás 
megbízási jogviszonyban óraadóként foglalkoztatottak megbízási díjára az Nkt. 22. § (2) bekezdésében, szakiskolák, 
szakközépiskolák esetében a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény (a továbbiakban: szakképzési törvény) 
30. § (5) bekezdésében meghatározott alkalmazotti arány mértékéig használható fel.
(6) Az átlagbér alapú támogatás és a működési támogatás tényleges gyermek-, tanulólétszám szerinti elszámolására 
a költségvetési évet követő év január 31-éig kormányrendeletben meghatározott módon kerül sor.
(7) Az átlagbér alapú támogatás és a  működési támogatás összesített egyenlegének rendezésére a  központi 
költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor akként, hogy
a) az állam, illetve a  települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben és pedagógiai 
szakszolgálati intézményekben kimutatott éves összesített működési és felújítási kiadást, valamint a  fenntartók 
működtetéssel és intézményfenntartással kapcsolatos kiadásait csökkenteni kell
aa) az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 
2. § c) és d) pontja szerinti állami és települési önkormányzati bevételekkel és
ab) az olyan költségvetési támogatás összegével, amelyhez a  nemzetiségi önkormányzat és az  egyházi jogi 
személy az  állam, illetve a  települési önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézménnyel, pedagógiai 
szakszolgálati intézménnyel azonos feltételek mellett hozzájuthat és
b) az a)  pontban meghatározott számítás eredményének – az  állam, illetve a  települési önkormányzat által 
fenntartott nevelési-oktatási intézménybe vagy pedagógiai szakszolgálati intézménybe járó – egy gyermekre, 
tanulóra jutó összegéből a  (6)  bekezdés szerinti elszámolást is figyelembe véve le kell vonni a  kifizetett átlagbér 
alapú támogatás és működési támogatás egy gyermekre, tanulóra jutó együttes összegét.
(8) A nemzetiségi önkormányzattal kötött köznevelési szerződés erre vonatkozó rendelkezése alapján az oktatásért 
felelős miniszter a nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kislétszámú iskola köznevelési feladatai ellátásának 
biztosítása érdekében az  általa vezetett minisztérium költségvetési fejezetébe tartozó előirányzat terhére  
az (1)–(3) bekezdésben meghatározottakon túl további támogatást nyújthat a nemzetiségi önkormányzat részére.
35/B.  § Az  Országgyűlés az  óvodai, általános iskolai, középfokú iskolai, kollégiumi étkeztetés támogatására 
a  köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami felsőoktatási 
intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az  Nkt. 2.  § (3)  bekezdés b)  pont 
bd)  alpontja szerinti fenntartó részére az  általa biztosított gyermek-, tanulóétkeztetésre tekintettel a  2.  melléklet 
II. pont 3. alpont b) alpontjában meghatározott támogatással azonos összegű és azonos feltételek mellett nyújtott 
támogatást állapít meg.
35/C.  §  (1) A  Magyarország területén külföldi állam vagy nemzetközi szervezet oktatási programja szerint 
az  oktatásért felelős miniszter engedélye alapján működő nevelési-oktatási intézmény Magyarországon 
nyilvántartásba vett fenntartója az  ilyen intézmény által pedagógus-munkakörben foglalkoztatott személy után 
átlagbér alapú támogatásra jogosult, ha
a) a pedagógus iskolai végzettsége és szakképzettsége megfelel az Nkt.-ban meghatározott képesítési előírásoknak,
b) a külföldi óvoda, a  nemzetközi óvoda pedagógiai programja megfelel az  Óvodai nevelés országos 
alapprogramjának, a  külföldi iskola, a  nemzetközi iskola pedagógiai programja tartalmi szempontból igazodik 
a Nemzeti alaptantervhez.
(2) Az (1) bekezdés alapján nyújtott átlagbér alapú támogatás megállapításánál a gyermek, tanulólétszámba nem 
számíthatóak be azok a gyermekek, tanulók, akik után a fenntartó tandíjat szed.
(3) Külföldi állam vagy nemzetközi szervezet által elismert vagy akkreditált köznevelési intézmények esetében 
a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők után az Országgyűlés nem biztosít támogatást.
35/D.  §  (1) A  köznevelési közfeladatot ellátó intézményt fenntartó nemzetiségi önkormányzat, nem állami 
felsőoktatási intézmény, egyházi jogi személy, vallási tevékenységet végző szervezet és az  Nkt. 2.  § (3)  bekezdés 
b) pont bd) alpontja szerinti fenntartó az általános iskola első évfolyamát 2013. szeptember 1-jén elkezdő és 2013. 
október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók létszáma alapján tankönyvtámogatásra jogosult. A  támogatás 
összege 12 000 forint/fő/év.
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(2) A bevett egyház az  állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatáshoz kapcsolódóan 
tankönyvtámogatásra jogosult. A  tankönyvtámogatást a  bevett egyház a  hit- és erkölcstan-oktatásban résztvevő 
tanulók után veheti igénybe, ha ahhoz olyan tankönyvet alkalmaz, amely a hivatalos tankönyvjegyzéken szerepel. 
A tankönyvtámogatás fajlagos összege
a) az 1. évfolyamon 980 forint/tanuló,
b) az 5. évfolyamon 1270 forint/tanuló,
c) a hat évfolyammal működő gimnáziumokban a 7. évfolyamon 1580 forint/tanuló.
(3) A bevett egyház az  állami iskolában általa szervezett hit- és erkölcstanoktatásra tekintettel a  35/A.  § 
(1)  bekezdésében meghatározottakon túl további átlagbér alapú támogatásra jogosult. Az  ilyen támogatás 
szempontjából elismert számított pedagógus létszámot két tizedesjegyre kell megállapítani a  hit- és erkölcstan 
oktatásban részt vevő tanulók 8  fős csoportja után heti 24 órával számolva. A  tanulók számának meghatározása 
a 2013. október 1-jei statisztikai létszám alapján történik.
(4) A (3)  bekezdés szerinti támogatás összege havonta 309 900 forint, ami a  főiskolai végzettségű Pedagógus 
I. kategóriába sorolt pedagógus bruttó átlagbére és járuléka.
35/E.  § (1) A  35/A–35/C.  §-ban és a  35/D.  § (1)  bekezdésében meghatározott támogatások kizárólag olyan, 
a  nevelési-oktatási intézményben ellátott, oktatott létszám után vehetők igénybe, amely nevelési-oktatási 
intézmény alapító okiratában az  igényjogosultságot megalapozó tevékenység szerepel, és amely OM azonosítóval 
rendelkezik.
(2) A 35/A–35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatások az oktatási azonosító számmal 
rendelkező tanulók, valamint az  óvodai nevelésben és korai fejlesztésben, gondozásban részesülő gyermekek 
után vehetők igénybe. A  sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók után akkor vehető igénybe a  támogatás, ha 
az intézmény alapító okirata meghatározza az Nkt. 4. § 25. pontja szerinti fogyatékosság típusát is.
(3) A 35/A–35/C.  §-ban és a  35/D.  § (1)  bekezdésében meghatározott támogatások az  iskolai rendszerű 
szakképzésben részt vevő tanulók után tanévenként a  tanuló szakképző iskolai képzőhelyen – közismereti, 
szakmai elméleti és szakmai gyakorlati képzésben − töltött kötelező óraszáma alapján számított létszám alapján 
igényelhetők a  (6)  bekezdésben foglaltak figyelembevételével. A  szakmai gyakorlati képzésben tanulószerződés 
alapján részt vevő tanulók esetén csak a közismereti és a szakmai elméleti oktatás kötelező óraszámának arányában 
vehető figyelembe az  érintett tanulók létszáma. A  számított létszám meghatározásához alkalmazott arányok 
megállapítása során a tanévre figyelembe vett tanulói összes kötelező óraszámba be kell számítani az összefüggő 
szakmai gyakorlat időtartamát is. Ha az  előbbiek szerint számítható létszám nem egész szám, a  fenntartónként 
összesített mutatószám meghatározásánál a kerekítés általános szabályait kell alkalmazni.
(4) Ha a  szakmai gyakorlati képzést együttműködési megállapodás alapján részben vagy egészben folytató 
szervezet nem szakképzési hozzájárulásra kötelezett, a  szakképző iskola fenntartója a  gyakorlati képzés 
együttműködési megállapodás alapján folyó időarányos részére az  iskolai tanműhelyben folyó gyakorlati 
képzés finanszírozási feltételei szerint jogosult a  35/A–35/C.  §-ban és a  35/D.  § (1)  bekezdésében meghatározott 
támogatásra.
(5) Nem igényelhető a 35/A–35/C. §-ban és a 35/D. § (1) bekezdésében meghatározott támogatás az olyan tanuló 
után, aki
a) tandíjfizetésre kötelezett,
b) szülői vagy saját kérésre magántanuló vagy más sajátos munkarend szerint tanul,
c) a szakképzési törvény 29. §-a alapján az iskolai szakképzésben való ingyenes részvételre nem jogosult vagy
d) vendégtanulói jogviszonyban áll, kivéve az  országos nemzetiségi önkormányzat által fenntartott kiegészítő 
nemzetiségi oktatás feladatait ellátó intézmény vendégtanulóját.
(6) A 35/A–35/C.  §-ban és a  35/D.  § (1)  bekezdésében meghatározott támogatások igénybevétele és elszámolása 
a  köznevelési statisztikai adatokra és az  azt megalapozó tanügyi okmányokra vagy a  támogatást megalapozó 
egyéb okmányokra, analitikus nyilvántartásokra épül. Az  igénylésnél és annak elbírálása során figyelembe kell 
venni az Nkt., a szakképzési törvény, valamint ezek végrehajtási rendeleteiben foglalt előírásokat. Nem korlátozzák 
az igénybevételt az Nkt.-nak a maximális csoport- vagy osztálylétszám betartására vonatkozó követelményei.
(7) A fenntartó a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatás teljes összegét annak folyósítását követő 15 napon belül 
az általa fenntartott nevelési-oktatási intézménynek átadja úgy, hogy az az általa fenntartott valamennyi nevelési-
oktatási intézmény kiegyensúlyozott működését egyformán biztosítsa.”
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6. §  A Kvtv. 39. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A 2013. évben vállalt kiállítási garanciák és kiállítási viszontgaranciák együttes, a vállalás időpontjában forintra 
átszámított állománya az év egyetlen napján sem haladhatja meg a 380 000,0 millió forintot.”

7. §  A Kvtv.
a) 47.  § (6)  bekezdésében a  „Nemzeti Fejlesztési Ügynökség” szövegrész helyébe a  „Kormány európai 

uniós támogatások felhasználásáért felelős tagjának irányítása alatt álló, az  európai uniós támogatások 
igénybevételében közreműködő központi hivatal” szöveg, a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész 
helyébe a „Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja” szöveg,

b) 77.  § (2)  bekezdés e)  pontjában a  „fejlesztéspolitikáért” szövegrész helyébe a  „Kormány európai uniós 
támogatások felhasználásáért felelős tagja, a fejlesztéspolitikáért” szöveg,

c) 77.  § (2)  bekezdés g)  pontjában a „miniszter és a  fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe 
a „miniszter, a fejlesztéspolitikáért felelős miniszter és a Kormány európai uniós támogatások felhasználásáért 
felelős tagja” szöveg,

d) 2.  melléklet I.  pont 1.  alpont a)  alpont aa)  alpontjában az „államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 
szóló kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.)” szövegrész helyébe az „Ávr.” szöveg,

e) 3. melléklet 10. pont f ) alpontjában a „fejlesztéspolitikáért felelős miniszter” szövegrész helyébe a „Kormány 
európai uniós támogatások felhasználásáért felelős tagja” szöveg

lép.

8. §  A Kvtv. a következő 81. §-sal egészül ki:
„81.  § A  Magyarország 2013.  évi központi költségvetéséről szóló 2012.  évi CCIV.  törvény módosításáról szóló 
2013.  évi CXLIV. törvény (a  továbbiakban: Módtv.) hatálybalépésekor az  e  törvény a  Módtv. hatálybalépését 
megelőző napon hatályos 72.  § (9)–(12)  bekezdése alapján folyamatban lévő átvállalási eljárás a  törvény erejénél 
fogva megszűnik, és az  államháztartásért felelős miniszter a  hitelező által – az  állam általi átvállalásra felkínált 
adósságrészhez kapcsolódóan – megfizetett összeget a Módtv. hatálybalépését követő 15 napon belül visszautalja 
a hitelezőnek.”

9. §  Hatályát veszti a Kvtv.
a)  35. § (1)–(2) bekezdése,
b)  72. § (9)–(12) bekezdése.

10. §  A Kvtv. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

11. §  A Kvtv. 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

12. §  A Kvtv. 5. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

13. §  A Kvtv. 8. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

14. §  A Kvtv. az 5. melléklet szerinti 10. melléklettel egészül ki.

15. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.
 (2) A 3.  §, az  5.  §, a  8.  § a)  pontja, a  10.  §, a  12.  §, a  13.  §, a  2.  melléklet, a  4.  melléklet és az  5.  melléklet 

2013. október 1-jén lép hatályba.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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1. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

1. melléklet a 2013. évi …. törvényhez 

A Kvtv. 1. melléklet 
 
1) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet, 1. A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása cím,  

2. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 2       A települési önkormányzatok egyes köznevelési 
és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 

170 228,1   

 
2) IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezet „IX. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           IX. fejezet összesen: 643 306,6   

 
3) XI. Miniszterelnökség fejezet 7. Rendkívüli kormányzati intézkedések cím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

7        Rendkívüli kormányzati intézkedések 106 000,0   
 

4) XI. Miniszterelnökség fejezet 8. Országvédelmi Alap cím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

8        Országvédelmi Alap 315 877,3   
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5) XI. Miniszterelnökség fejezet „XI. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XI. fejezet összesen: 447 368,0 209,8 25 280,9 

 
6) XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 6. Mezőgazdasági középfokú szakoktatás intézményei cím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

6        Mezőgazdasági középfokú szakoktatás 
intézményei 

  4 584,3 

    1    Működési költségvetés  1 376,2  
     1   Személyi juttatások 3 487,2   
     2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
926,9   

     3   Dologi kiadások 1 556,8   
    2    Felhalmozási költségvetés  11,3  
     3   Egyéb felhalmozási kiadások 0,9   
 

7) XII. Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet „XII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XII. fejezet összesen: 375 796,8 181 960,6 193 836,2 
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8) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet, 2. Magyar Honvédség cím, 1. Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei alcím helyébe a következő rendelkezés 
lép: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 1       Honvéd Vezérkar közvetlen szervezetei   20 562,2 
    1    Működési költségvetés  200,0  
     1   Személyi juttatások 14 318,1   
     2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
3 541,4   

     3   Dologi kiadások 2 862,4   
     5   Egyéb működési célú kiadások 40,3   
    2    Felhalmozási költségvetés  200,0  
     3   Egyéb felhalmozási kiadások 200,0   

 
9) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet a következő 7. Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola és Kollégium címmel egészül ki: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

7        Gábor Dénes Elektronikai Műszaki Szakközépiskola 
és Kollégium 

  8,1 

    1    Működési költségvetés    
     1   Személyi juttatások 6,4   
     2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
1,7   

 
10) XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet „XIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XIII. fejezet összesen: 241 378,9 24 029,8 217 349,1 

 

  



67946 
M

A
G

Y
A

R
 K

Ö
Z

L
Ö

N
Y

 • 2013. évi 159. szám
 

11) XIV. Belügyminisztérium fejezet, 7. Rendőrség cím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

7        Rendőrség   232 249,3 
    1    Működési költségvetés   4 509,6  
     1   Személyi juttatások 155 825,7    
     2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 39 886,9   
 

     3   Dologi kiadások 39 177,1    
     5   Egyéb működési célú kiadások 811,2    
    2    Felhalmozási költségvetés      
     1   Beruházások 366,0    
     2   Felújítások 587,0    
     3   Egyéb felhalmozási kiadások 105,0    
 

12) XIV. Belügyminisztérium fejezet „XIV. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XIV. fejezet összesen: 422 304,2 17 486,1 404 818,1 

 
13) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 32. Közlekedési ágazati programok alcíme a következő 3. 

UD rendszer működtetése és kapcsolódó feladatok jogcím-csoporttal egészül ki: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  3      UD rendszer működtetése és kapcsolódó 
feladatok 

3 900,0  3 900,0 
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14) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok címe a következő 41. Vagyoni hozzájárulás a 2001. évi XX. tv. 
2. § m) pont körében alcímmel egészül ki: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 41       Vagyoni hozzájárulás a 2001. évi XX. tv. 2. § m) 
pont körében 

100 000,0  100 000,0 

 
15) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „1-20. cím összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-20. cím összesen: 415 907,9 97 419,9 318 488,0 

 
16) XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet „XVII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XVII. fejezet összesen: 678 255,1 172 419,9 318 488,0 

 
17) XIX. Uniós fejlesztések fejezet 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 7. Szakmai fejezeti kezelésű előirányzatok alcíme a következő 13. EU Önerő 

Alap jogcím-csoporttal egészül ki: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  13      EU Önerő Alap 20 000,0  20 000,0 
 

18) XIX. Uniós fejlesztések fejezet „XIX. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XIX. fejezet összesen: 1 456 857,2 1 285 692,4 171 164,8 
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19) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 2. Szociális és gyermekvédelmi intézményrendszer cím, 3. Szociális és gyermekvédelmi, 
gyermekjóléti feladatellátás és irányítás intézményei alcím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

 3       Szociális és gyermekvédelmi, gyermekjóléti 
feladatellátás és irányítás intézményei 

  66 248,2 

    1    Működési költségvetés  23 673,1  
     1   Személyi juttatások 54 764,6   
     2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
14 622,3   

     3   Dologi kiadások 19 172,7   
     4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 1 021,3   
     5   Egyéb működési célú kiadások 340,4   
 

20) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 5. Egyetemek, főiskolák cím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

5        Egyetemek, főiskolák   123 978,8 
    1    Működési költségvetés  250 171,9  
     1   Személyi juttatások 168 485,3   
     2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
47 849,4   

     3   Dologi kiadások 119 358,7   
     4   Ellátottak pénzbeli juttatásai 28 423,4   
     5   Egyéb működési célú kiadások 3 198,7   
    2    Felhalmozási költségvetés  33 139,6  
     1   Beruházások 31 425,6   
     2   Felújítások 8 323,1   
     3   Egyéb felhalmozási kiadások 226,1   
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21) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 18. Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei cím helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

18        Köznevelési feladatellátás és irányítás intézményei   430 433,2 
    1    Működési költségvetés  34 991,4  
     1   Személyi juttatások 322 257,5   
     2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
86 920,6   

     3   Dologi kiadások 56 240,0   
     5   Egyéb működési célú kiadások 6,5   
 

22) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 2. Normatív finanszírozás alcím, 3. Közoktatási célú 
humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás jogcím-csoportja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  3      Közoktatási célú humánszolgáltatás és 
kiegészítő támogatás 

138 017,8  138 017,8 

 
23) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 3. Felsőoktatási feladatok támogatása alcíme a következő 4. 

Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap jogcím-csoporttal egészül ki: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  4      Felsőoktatási Struktúraátalakítási Alap 11 000,0  11 000,0 
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24) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 4. Közoktatási feladatok támogatása alcím a következő 
11. Kislétszámú hit- és erkölcstanoktatás kiegészítő támogatása jogcím-csoporttal egészül ki: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  11      Kislétszámú hit- és erkölcstanoktatás 
kiegészítő támogatása 

100,0  100,0 

 
25) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 19. Szociális célú humánszolgáltatások alcím, 1. Szociális 

célú nem állami humánszolgáltatások támogatása jogcím-csoportja helyébe a következő rendelkezés lép: 
 

(Cím  
   

Al- 
 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

  1      Szociális célú nem állami 
humánszolgáltatások támogatása 

65 012,1  65 012,1 

 
26) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet „1-20. cím összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           1-20. cím összesen: 1 869 256,4 775 101,0 1 094 155,4 

 
27) XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet „XX. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XX. fejezet összesen: 2 700 363,9 775 101,0 1 094 155,4 

 
28) XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet, 6. MTA Jóléti intézmények cím helyébe a következő rendelkezés lép: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

6        MTA Jóléti intézmények   203,1 
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    1    Működési költségvetés  301,7  
     1   Személyi juttatások 221,7   
     2   Munkaadókat terhelő járulékok és szociális 

hozzájárulási adó 
64,2   

     3   Dologi kiadások 217,9   
    2    Felhalmozási költségvetés    
     1   Beruházások 1,0   
 

29) XXXIII. Magyar Tudományos Akadémia fejezet „XXXIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XXXIII. fejezet összesen: 59 111,2 15 982,0 43 129,2 

 
30) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet, 2. Az állami vagyonnal kapcsolatos kiadások cím, 1. Felhalmozási jellegű 

kiadások alcím, 4. Állami tulajdoni részesedések növekedését eredményező kiadások jogcím-csoportja a következő 3. Az MVM Zrt. tőkeemelése 
jogcímmel egészül ki: 

 
(Cím  

   
Al- 

 Jog- 
cím- 

   
Jog- 

 Elő- 
ir. 

 Kie- 
melt  

   
Cím  

 Al- 
cím  

 Jog- 
cím- 

 Jog- 
cím  

 Elő- 
ir. 

 FEJEZET  2013. évi előirányzat 

szám  cím  
szám 

csop. 
szám 

 cím  
szám 

csop. 
szám 

előir.  
szám 

 név  név csop. 
név 

 név csop. 
név 

 Kiemelt előirányzat neve  Kiadás  Bevétel  Támogatás) 

   3     Az MVM Zrt. tőkeemelése 71 000,0   
 
31) XLIII. Az állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások fejezet „XLIII. fejezet összesen” sora helyébe a következő rendelkezés lép: 
                        (2013. évi előirányzat 
                         Kiadás  Bevétel  Támogatás) 
           XLIII. fejezet összesen: 226 390,0 102 194,4  

 
32) utolsó három sora helyébe a következő rendelkezés lép: 

KIADÁSI FŐÖSSZEG: 16 376 150,9 

BEVÉTELI FŐÖSSZEG: 15 325 316,1 

A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE: -1 050 834,8 
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2. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

 1. A Kvtv. 2. melléklet II. pont 1. alpontjának első három sora helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„ELŐIRÁNYZAT: 108 085,5 millió forint
ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 2 832 000 forint/számított létszám/év
ÓVODAPEDAGÓGUSOK ÁTLAGBÉRÉNEK
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT
PÓTLÓLAGOS ÖSSZEGE
A 2013/2014. NEVELÉSI ÉVRE: 263 100 forint/számított létszám/3 hónap
ÓVODAPEDAGÓGUSOK NEVELŐ MUNKÁJÁT
KÖZVETLENÜL SEGÍTŐK ÁTLAGBÉRÉNEK
ÉS KÖZTERHEINEK ELISMERT ÖSSZEGE: 1 632 000 forint/számított létszám/év”

 2. A Kvtv. 2. melléklet II. pont 1. alpont b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„b) A  számított óvodapedagógus, és az  óvodapedagógus nevelő munkáját közvetlenül segítők létszámának 
meghatározása
Az óvodapedagógus létszám meghatározása a következő képlettel történik:
2012/2013. nevelési évre:
Psz1 = (L1/Cs) * Feh1 + Vk1
2013/2014. nevelési évre:
Psz2 = (L2/Cs) * Feh2 + Vk2 + Op
ahol:
Psz1; Psz2  = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évre számított óvodapedagógusok létszáma, egész számra 
kerekítve,
L1; L2  = 2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési évben szervezett csoport(ok)ban az  a)  alpont szerinti összes 
gyermeklétszám,
Cs = az egységes óvodai-bölcsődei, az óvodai nevelési évekre a Kiegészítő szabályok 3. pontja szerint meghatározott 
csoport átlaglétszám,
Feh1; Feh2 = foglalkozási együttható (két tizedesre kerekítve), azaz
– 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv.-ben az átlagos 

csoportlétszámra meghatározott heti óvodai (egységes óvodai-bölcsődei gondozási), nevelési foglalkoztatási 
időkeret (órában), és

– 2012/2013. nevelési évben a  Közokt. tv.-ben, illetve 2013/2014. nevelési évben a  Köznev. tv.-ben 
meghatározott pedagógus heti kötelező óraszám, illetve kötött munkaidő

hányadosa (az egységes óvoda-bölcsőde esetében is az óvoda-pedagógusok kötelező heti óraszáma, illetve kötött 
munkaideje alapozza meg a számítást), korrigálva az intézménytípus-együtthatóval,
Vk1;  Vk2  = vezetői órakedvezmény miatti pedagógus többletlétszám a  2012/2013., illetve 2013/2014. nevelési 
évben (két tizedesre kerekítve),
Op = a  Köznev. tv. 61.  § (3)  bekezdése alapján az  500  fő ellátottat elérő, vagy azt meghaladó intézményeknél 
kötelezően alkalmazandó óvodapszichológusok létszáma.
A támogatás igénylése szempontjából az  óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma 
a 2012/2013. nevelési évben a Közokt. tv. 1. számú melléklet Első része, a 2013/2014. nevelési évben a Köznev. tv. 
2. melléklete és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 
20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 179. § (1) bekezdés b) pontja szerint elismerhető – a Kjt. alapján foglalkoztatott – 
létszám, de legfeljebb
– 2013. év első 8 hónapjában a ténylegesen foglalkoztatott segítők átlagos száma,
– 2013. év utolsó 4 hónapjában az erre az időszakra becsült segítők átlagos száma,
egy tizedesre kerekítve.
Az év végi elszámolás mindkét nevelési év tekintetében a havonta figyelembe vehető, ténylegesen foglalkoztatott 
segítők átlagos létszáma alapján történik.
A 2013/2014. nevelési évre a gyermek- és ifjúságvédelmi felügyelő vagy gyógypedagógiai asszisztens, a szabadidő-
szervező és a pszichopedagógus a segítők létszámában nem vehető figyelembe.”
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3. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

A Kvtv. 5. melléklet 2. pontja szerinti táblázat a következő 15a–15c sorokkal egészül ki:

15a XX. EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA fejezetben

15b Közoktatási célú humánszolgáltatás és kiegészítő támogatás (20. cím, 2. alcím, 3. jogcím-csoport)

15c Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása (20. cím, 19. alcím, 1. jogcím-csoport)

4. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez

A Kvtv. 8. melléklet III. pont 9. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„9.  A gyermekvédelmi szakellátáshoz kapcsolódó támogatás igénybevételére a  következő sajátos szabályok 
vonatkoznak:
a) ha a gyermekvédelmi szakellátásban részesülő gyermek bölcsődei vagy családi napközi ellátásban vagy gyermek, 
fiatal felnőtt köznevelési szolgáltatásban részesül, a  bölcsődei vagy családi napközi ellátást vagy a  köznevelési 
szolgáltatást biztosító intézmény országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy vagy nem állami 
felsőoktatási intézmény fenntartója a  feladathoz kapcsolódóan a  35.  §, 35/A.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti 
támogatás, egyéb fenntartója a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult,
b) az otthont nyújtó ellátásban, utógondozói ellátásban részesülők gondozási napok szerinti nyilvántartását 
–  elhelyezés-típusonként, ellátási szükségletekre bontva – jogszabályban meghatározott szerv vezeti az  ellátást 
nyújtó intézmények adatszolgáltatása alapján,
c) ha a  bentlakásos intézmény köznevelési feladatot is ellát, a  fenntartó az  intézményen belül oktatott tanulók 
létszáma alapján az ellátott feladathoz kapcsolódóan az országos nemzetiségi önkormányzat, egyházi jogi személy 
vagy nem állami felsőoktatási intézmény fenntartója a  35/A.  § (1) és (2)  bekezdése szerinti támogatás, egyéb 
fenntartója a 35/A. § (1) bekezdése szerinti támogatásra jogosult.”

5. melléklet a 2013. évi CXLIV. törvényhez
„10. melléklet a 2012. évi CCIV. törvényhez

A nem állami köznevelési tevékenységek támogatása

I.  A PEDAGÓGUS MUNKAKÖRBEN, ILLETVE A  NEVELŐ-, OKTATÓ MUNKÁT KÖZVETLENÜL SEGÍTŐ MUNKAKÖRBEN 
FOGLALKOZTATOTTAK UTÁN JÁRÓ ÁTLAGBÉR ALAPÚ TÁMOGATÁS A  2013/2014. TANÉVBEN 2013. OKTÓBER–
DECEMBER HÓNAPOKRA

 1. Az átlagbér alapú támogatást
a) óvodában a  pedagógus-munkakörben és a  nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben 

foglalkoztatottak után a 2. melléklet II. pont 1. alpontja szerint kell megállapítani,
b) iskolában, kollégiumban, pedagógiai szakszolgálati intézményben

ba) pedagógus-munkakörben foglalkoztatottak után az  állami intézményfenntartó központ 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az  állami intézményfenntartó központ által 
fenntartott általános iskolával, középiskolával, szakiskolával, alapfokú művészeti iskolával, 
kollégiummal 2013. október 1-jén tanulói jogviszonyban álló tanulók tervezett létszáma, valamint 
a  pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók átlaglétszáma alapján két 
tizedre kerekített finanszírozott pedagóguslétszám szerint,

bb) a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak után 
kormányrendeletben meghatározott elismerhető létszám alapján

 kell megállapítani a 2–4. alpontban foglaltak alkalmazásával.
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Az egy  főre jutó átlagbérnek az  iskolánként, kollégiumonként, pedagógiai szakszolgálati intézményenként 
történő megállapításához az  Nkt. 97.  § (20a)  bekezdésére is figyelemmel számított, az  állami intézményfenntartó 
központ által fenntartott intézményekben intézménytípusonként pedagógus munkakörben, valamint nevelő- és 
oktatómunkát közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak éves személyi juttatását járulékaival együtt el kell 
osztani az annak megfelelő létszámmal.

 2. A pedagógusok, valamint a nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbére és közterhei elismert összegének 
meghatározása
a) A pedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert összege

aa) általános iskolára 1 001 100 forint/számított létszám,
ab) gimnáziumra 1 032 100 forint/számított létszám,
ac) szakiskolára, nem szakképzési évfolyamon 1 032 100 forint/számított létszám,
ad) szakiskolára, kizárólag szakképzési évfolyamon 1 032 100 forint/számított létszám,
ae) speciális szakiskolára (készségfejlesztő speciális szakiskolára) 1 032 100 forint/számított létszám,
af ) szakközépiskolára, nem szakképzési évfolyamon 1 032 100 forint/számított létszám,
ag) szakközépiskolára kizárólag szakképzési évfolyamon 1 032 100 forint/számított létszám,
ah) alapfokú művészeti iskolára zeneművészeti ágon 975 200 forint/számított létszám,
ai) alapfokú művészeti iskolára nem zeneművészeti ágon 975 200 forint/számított létszám,
aj) művészeti szakközépiskolára 1 032 100 forint/számított létszám,
ak) kollégiumra 1 013 500 forint/számított létszám,
al) pedagógiai szakszolgálati intézményre 965 500 forint/számított létszám
am) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményre 1  032  100 forint/számított 

létszám.
b) A nevelő-, oktató munkát közvetlenül segítők átlagbérének és közterheinek elismert összege  

547 700 forint/számított létszám
 3. A finanszírozott pedagóguslétszám megállapításához szükséges – az  óvoda kivételével – a  nevelési-oktatási 

intézménybe járó, valamint a  pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók létszámának 
meghatározása
A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a  nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy 
tanulóként, az  esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a  levelező oktatás munkarendje szerint 
tanulók számát öttel elosztva, a kollégiumban ellátott – nappali oktatás munkarendje szerint oktatott – tanulót egy 
tanulóként kell figyelembe venni.
Az alapfokú művészetoktatás kivételével a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott enyhe értelmi fogyatékos, 
beszédfogyatékos vagy pszichés fejlődési zavarral küzdő sajátos nevelési igényű tanulót két gyermekként, 
a mozgásszervi, érzékszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autizmus spektrum zavarral küzdő vagy halmozottan 
fogyatékos gyermeket, tanulót három gyermekként kell számításba venni, ha nevelés-oktatásuk a többi gyermekkel, 
tanulóval együtt történik.
A gyermek és tanuló létszám meghatározása feladatellátási helyenként két tizedesre történik.

 4. A finanszírozott pedagógus létszám meghatározásához szükséges, az  állami intézményfenntartó központ 
pedagógus-munkakörben foglalkoztatottjainak és az általa fenntartott iskolával, kollégiummal 2012. október 1-jén 
tanulói jogviszonyban álló tanulóinak és a  pedagógiai szakszolgálati intézmény által ellátott gyermekek, tanulók 
létszámának aránya köznevelési intézménytípusonként:
a) általános iskolában 11,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
b) gimnáziumban – beleértve a hat és nyolc évfolyammal működő gimnáziumokat is – 12,5 fő tanulónként 1 fő 

pedagógus,
c) szakiskolákban, nem szakképzési évfolyamon 11,3 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
d) szakiskolában, kizárólag szakképzési évfolyamon 15,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
e) speciális szakiskolákban 6  fő  tanulónként 1  fő pedagógus, készségfejlesztő speciális szakiskolákban 4  fő 

tanulónként 1 fő pedagógus,
f ) szakközépiskolában, nem szakképzési évfolyamon 11,1 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
g) szakközépiskolában, kizárólag szakképzési évfolyamon 14,7 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
h) alapfokú művészeti iskolában zeneművészeti ágon 19,9 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
i) alapfokú művészeti iskolában nem zeneművészeti ágon 78,8 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
j) művészeti szakközépiskolában 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
k) kollégiumban 18,5 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
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l) pedagógiai szakszolgálati intézményeknél
la) logopédiai ellátás esetén 50  fő  gyermek-tanulólétszám alatt 1  fő pedagógus, további  

50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
lb) nevelési tanácsadás esetén 87  fő gyermek-tanulólétszám alatt 1  fő pedagógus, további  

87 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
lc) gyógytestnevelés esetén 50  fő gyermek-tanulólétszám alatt 1  fő pedagógus, további  

50 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
ld) szakértői bizottság esetén 180  fő gyermek-tanulólétszám alatt 1  fő pedagógus, további  

180 gyermek/tanulólétszám esetén további 1-1 fő pedagógus,
le) gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, oktatás és gondozás, és a fejlesztő nevelés együtt:

A B

1 Gyermek-tanulólétszámig Pedagóguslétszám főben

2 1  1 

3 2–10  2 

4 11–20  4 

5 21–50  5 

6 51–100  6 

7 100 felett 10 

lf ) továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás, konduktív pedagógiai ellátás, iskolapszichológiai, 
óvodapszichológiai ellátás, kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók gondozása együtt:

A B

1 Gyermek-tanulólétszámig Pedagóguslétszám főben

2 0–100  2

3 101–500  5

4 501–1000  7

5 1001–2000  9

6 2000 felett 12

m) gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai nevelési-oktatási intézményben 6 fő tanulónként 1 fő pedagógus,
n) fejlesztő nevelést, oktatást végző gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai intézményben 3  fő tanulónként 

1 fő pedagógus,
o) a kiegészítő nemzetiségi nevelés-oktatásban 21 fő tanulónként 1 fő pedagógus
után igényelhető az átlagbér alapú támogatás a 2013/2014. tanévre.
Ha az  a), b), f ), g) és k)  alpont szerinti köznevelési intézmény ellát nemzetiségi nevelési-oktatási feladatot, 
a nemzetiségi nevelési-oktatási feladat tekintetében 8 fő tanulóként 1 fő pedagógust kell figyelembe venni.
A pedagógus létszám meghatározása fenntartónként két tizedesre történik.

II.  A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA A 2013/2014. TANÉVBEN 2013. OKTÓBER–DECEMBER HÓNAPOKRA
FAJLAGOS ÖSSZEG:   40 000 forint/gyermek, tanuló
A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a  nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy 
tanulóként, az  esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a  levelező oktatás munkarendje szerint 
tanulók számát öttel, az  alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulót öttel elosztva, a  kollégiumban ellátott 
– a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.
A működési támogatást a 2013. október 1-jei gyermek-, tanulólétszám alapján kell kiszámítani.

III.  A NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT, AZ EGYHÁZI JOGI SZEMÉLY ÁLTAL FENNTARTOTT KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEK 
KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁSA A 2013/2014. TANÉVBEN 2013. OKTÓBER–DECEMBER HÓNAPOKRA
FAJLAGOS ÖSSZEG:   8100 forint/gyermek, tanuló



67956 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 159. szám 

A központi költségvetés az  új finanszírozási rendszerre való átállás érdekében a  nemzetiségi önkormányzat és 
a  bevett egyház jogszabályban meghatározott köznevelési tevékenységére tekintettel a  2013/2014. tanévben 
2013.  október–december hónapokra a  nemzetiségi önkormányzat és a  bevett egyház részére elszámolási 
kötelezettség nélküli egyszeri kiegészítő támogatást biztosít.
Az egyszeri kiegészítő támogatást a 2013. október 1-jei gyermek-, tanulólétszám alapján kell megállapítani.
A gyermek-, tanulólétszám meghatározásánál a  nappali oktatás munkarendje szerint oktatott tanulót egy 
tanulóként, az  esti oktatás munkarendje szerint tanulók számát kettővel, a  levelező oktatás munkarendje szerint 
tanulók számát öttel, az  alapfokú művészetoktatásban részesülő tanulót öttel elosztva, a  kollégiumban ellátott 
– a nappali oktatás munkarendje szerint oktatott – tanulót egy tanulóként kell figyelembe venni.”

2013. évi CXLV. törvény
a villamos energiával, valamint a földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról*

1. A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény módosítása

1. § (1) A földgáz biztonsági készletezéséről szóló 2006. évi XXVI. törvény (a továbbiakban: Fbktv.) 8. §-a a következő (8a) és 
(8b) bekezdéssel egészül ki:
„(8a) Az  a  lakossági fogyasztót ellátó, egyetemes szolgáltatónak nem minősülő földgázkereskedő, amely az  általa 
ellátott lakossági fogyasztó számára
a) a  földgáz-kereskedelmi szolgáltatást a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások 
megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó 
díjelemekkel azonos, de legalább egy díjelem tekintetében alacsonyabb árakon nyújtja, és
b) az  egyetemes szolgáltatás keretében ellátott lakossági fogyasztó által igénybe vehető, a  földgázellátásról szóló 
törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja,
visszaigényelheti a 8. § (2) bekezdés b) pontja szerinti tagi hozzájárulásnak azt a részét, amelyet az a)–b) pont szerint 
ellátott lakossági fogyasztó részére történő földgáz értékesítés után a Szövetség részére megfizetett.
(8b) A (8a) bekezdés a) pontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.”

 (2) Az Fbktv. 8. § (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(9) A  (8) és (8a)  bekezdés szerinti visszaigénylésre az  egyetemes szolgáltató, valamint a  földgázkereskedő 
a  tagi hozzájárulás befizetésétől számított 90 napon belül jogosult. A  Szövetség a  visszautalást az  igénylésnek és 
az  értékesítés könyvelésen alapuló igazolásának a  Szövetséghez történő beérkezésétől számított 15 napon belül 
teljesíti.”

2. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény módosítása

2. § (1) A  villamos energiáról szóló 2007.  évi LXXXVI.  törvény (a  továbbiakban: VET.) 13.  §-a a  következő (1a) és 
(1b) bekezdéssel egészül ki, és az (1c) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1a) Az (1) bekezdés szerinti kötelező átvétel alá eső villamos energia átvétele alól mentesül
a) az egyetemes szolgáltató,
b) az  egyetemes szolgáltatónak nem minősülő villamosenergia-kereskedő azon villamosenergia-mennyiség 
tekintetében, amelyet olyan egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználónak értékesít, amely számára
ba) a  villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatást a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 
miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó egyetemes szolgáltatási 
díjtételeket meg nem haladó, de legalább egy díjtétel esetében alacsonyabb árakon nyújtja, és
bb) az  egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó által igénybe vehető, a  villamos energiáról szóló 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a  továbbiakban: Vhr.) meghatározott 
szolgáltatásokat biztosítja.

* A törvényt az Országgyűlés a 2013. szeptember 23-ai ülésnapján fogadta el.
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(1b) Az  (1a)  bekezdés b)  pontja szerinti mentesség igénybevételének feltétele, hogy a  villamosenergia-kereskedő 
az  átviteli rendszerirányító részére a  mentesség feltételeinek tárgyhónapra vonatkozó fennállásáról legkésőbb 
a  tárgyhónapot megelőző hónap 8. munkanapjáig nyilatkozott. A  nyilatkozatban foglaltak teljesülését a  Hivatal 
utólag ellenőrzi, és amennyiben megállapítja, hogy az  abban foglaltak nem teljesültek, a  villamosenergia-
kereskedőt bírsággal sújtja.
(1c) Az (1a) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.”

 (2) A VET. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„13. § (1) Minden mérlegkörfelelős köteles
a) az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energia szétosztásáról szóló miniszteri rendeletben foglaltaknak 
megfelelően a mérlegkörébe tartozó felhasználók részére értékesített villamos energia arányában átvenni az átvételi 
kötelezettség alá eső és az átviteli rendszerirányító által menetrend alapján átadott villamos energiát,
b) megfizetni az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energia ellenértékét az  (5)  bekezdés c)  pontja, valamint 
az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energia szétosztásáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott 
részletes szabályok szerint, és
c) az a) és b) pontban foglaltakra vonatkozóan szerződést kötni az átviteli rendszerirányítóval.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti értékesített villamos energia arányába nem számít bele az a villamosenergia-
mennyiség, és az (1) bekezdés b) pontja szerinti villamos energia ellenérték meghatározásakor nem kell figyelembe 
venni azt a villamosenergia-mennyiséget, amelyet
a) egyetemes szolgáltató értékesített, és
b) villamosenergia-kereskedő olyan egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére értékesített, aki számára
ba) a  villamosenergia-kereskedelmi szolgáltatást a  villamos energia egyetemes szolgáltatás árképzéséről szóló 
miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó egyetemes szolgáltatási 
díjtételeket meg nem haladó, de legalább egy díjtétel esetében alacsonyabb árakon nyújtja, és
bb) az  egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó által igénybe vehető, a  villamos energiáról szóló 
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben (a  továbbiakban: Vhr.) meghatározott 
szolgáltatásokat biztosítja.
(3) A (2) bekezdés b) pont ba) alpontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.
(4) A (2) bekezdés b) pontja akkor alkalmazható, ha a villamosenergia-kereskedő az átviteli rendszerirányító részére 
a mentesség feltételeinek fennállásáról az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendeletben előírt határidőig nyilatkozott. 
A  villamosenergia-kereskedő ezzel egyidejűleg a  mérlegkörfelelőst is tájékoztatja a  mentesség fennállásáról. 
A  nyilatkozatban foglaltak teljesülését a  Hivatal utólag ellenőrzi, és amennyiben megállapítja, hogy az  abban 
foglaltak nem teljesültek, a villamosenergia-kereskedőt bírsággal sújtja.
(5) Az átviteli rendszerirányító a 9. §-ban meghatározottak végrehajtása érdekében jogosult és köteles
a) az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energia elszámolására létrehozott, a  kereskedelmi szabályzatban 
meghatározott mérlegkör működtetésére, kiegyenlítésére,
b) az  átvételi kötelezettség alá eső összes villamosenergia-mennyiségből jogszabályi előírásoknak megfelelően 
az  (1)–(4)  bekezdésben előírtak szerint, menetrend alapján kötelezően átveendő villamos energia mennyiségét 
meghatározni és szétosztani, a  fennmaradó mennyiséget pedig azon a  szervezett villamosenergia-piacon 
értékesíteni, amelyben részesedéssel rendelkezik, és
c) a  menetrend alapján kötelezően átveendő villamos energia ellenértékét az  (1)  bekezdés szerinti miniszteri 
rendeletben meghatározott részletes szabályok szerint elszámolni, figyelemmel a (2)–(4) bekezdésben foglaltakra.
(6) Ha az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet nem rendelkezik a mérlegkörfelelősök által kötelezően átveendő 
villamos energia mennyiségéről, a  teljes villamosenergia-mennyiséget a  szervezett villamosenergia-piacon kell 
értékesíteni.
(7) Az  (5)  bekezdés b)  pontja szerinti szervezett villamosenergia-piacot működtető engedélyes közszolgáltatási 
kötelezettség keretében köteles az  (5)  bekezdés b)  pontjának megfelelően meghatározott villamosenergia-
mennyiség értékesítése céljából kereskedésben történő részvételre az átviteli rendszerirányítóval szerződést kötni.
(8) A  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes (5)  bekezdés szerinti tevékenysége nem irányulhat 
haszonszerzésre.
(9) A  háztartási méretű kiserőművek üzemeltetői által termelt villamos energiát az  adott csatlakozási ponton 
értékesítő villamosenergia-kereskedő külön jogszabály szerint köteles átvenni.”



67958 M A G Y A R  K Ö Z L Ö N Y  •  2013. évi 159. szám 

3. §  A VET. a következő XIII/A. Fejezettel egészül ki:
„XIII/A. FEJEZET 
A NAGYKERESKEDELMI ENERGIAPIACOK INTEGRITÁSÁVAL ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 
FELADATOK
Általános szabályok
114/A. § (1) E  fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti nagykereskedelmi energiatermékkel összefüggő, az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben szabályozott cselekményre, amely
a) Magyarország területén valósul meg, vagy
b) külföldön valósul meg, de hatása Magyarország területén érvényesülhet.
(2) Az  e  fejezetben használt fogalmakat a  3.  §, az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, 
valamint az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott általános hatályú, közvetlenül 
alkalmazandó európai uniós jogi aktusok, európai uniós jogi rendelkezések és az Ügynökség által kiadott kötelező 
erejű rendelkezések szerint kell értelmezni.
(3) Az  e  fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik az  e  törvény szerinti engedély megszegésével, illetve 
az e törvény szerinti engedélyköteles tevékenység engedély nélküli végzésével kapcsolatos egyéb eljárásokat.
114/B.  § (1) A  Hivatal a  114/E.  § szerinti ellenőrzési eljárás és a  114/F–114/H.  § szerinti nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárás keretében ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3–5. és 15. cikke 
szerinti kötelezettség teljesítését.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárás során jogosult bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni 
és a tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni.
(3) A  Hivatal – a  114/A.  § (1)  bekezdésében meghatározott cselekmény ellenőrzési vagy nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárás során történő vizsgálata, valamint a 114/A. § (1) bekezdésében meghatározott cselekménnyel 
összefüggő vagy ezt megalapozó cselekmények vizsgálata céljából – jogosult a  közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) szerinti védett adat 
megismerésére és a cselekménnyel szorosan összefüggő személyes adat kezelésére.
(4) A  Hivatal a  személyes adatot az  (5)  bekezdésben meghatározott időtartam elteltéig, az  eljárás megindítása 
esetén az eljárás jogerős lezárásától számított 5 évig kezeli.
(5) A  Hivatal e  fejezetben szabályozott eljárása a  tilalom megszegésétől, illetve a  kötelezettség elmulasztásától 
számított 5 éven belül indítható meg.
114/C. § (1) Ha az e fejezetben szabályozott eljárás során a Hivatal azt állapítja meg, hogy az 1227/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezett az előírásoknak nem vagy nem megfelelően tesz eleget,
a) a jogkövetkezményre való utalás mellett felszólítja az előírások betartására, illetve
b) a Vhr.-ben meghatározott mértékű bírságot szab ki.
(2) Bírság kiszabása esetén a 98. § rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
A bennfentes információkra vonatkozó közzétételi kötelezettség
114/D. § (1) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a bennfentes információ közzétételére szolgáló honlap 
(a  továbbiakban: közzétételi honlap) működtetése érdekében szabályzatot készít. A  szabályzatot a  Hivatal hagyja 
jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályzat legalább
a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;
b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;
c) az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk (1)  bekezdése alapján a  Hivatalnál történő 
nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére 
fizetendő, a  közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő 
mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;
d) a  közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó 
rendelkezéseket;
e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket
tartalmazza.
Az ellenőrzési eljárás
114/E. § (1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdés b) pontja 
szerinti jelentéstételi és 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség teljesítését.
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(2) Ha a  Hivatal az  ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó előírás megsértését a  114/F–114/H.  § szerinti 
nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárása során észleli, az eljárás lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre 
az ellenőrzési eljárás szabályai irányadóak.
(3) Ha a piaci szereplő az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó kötelezettségét a bírság kiszabása ellenére továbbra 
sem teljesíti, a bírság ismételten kiszabható. Bírság ismételt kiszabása esetén a 114/C. § (2) bekezdése alkalmazandó.
A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás
114/F.  § (1) A  Hivatal nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja az  1227/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
a) 3. cikke szerinti bennfentes kereskedelemre vonatkozó tilalom,
b) 4. cikke szerinti bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség és
c) 5. cikke szerinti, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom
megsértését.
(2) A  Hivatal a  114/A.  § (1)  bekezdése szerinti cselekmények vizsgálata céljából jogosult az  (1)  bekezdés szerinti 
nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárása során az ügyfélre vonatkozó,
a) a  számlaforgalommal, a  terhelendő és a  jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a  terhelés, a  jóváírás 
jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával,
b) az  elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb 
azonosítójával, a hívó és a hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával és kezdő 
időpontjával
kapcsolatos adatok megismerésére és kezelésére.
(3) A  Hivatal feladatának ellátása érdekében jogosult a  (2)  bekezdés alapján felmerült, a  nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárás szempontjából valószínűsíthetően további bizonyítékokkal rendelkező természetes személy 
beazonosításához szükséges családi- és utónév, születési név és lakcím megismerésére és kezelésére.
(4) A  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott adat igénylésekor a  Hivatal köteles valószínűsíteni, hogy a  tényállás 
maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges.
(5) A  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott adat megismeréséhez az  ügyész előzetes jóváhagyása szükséges. 
A jóváhagyást az ügyész abban az esetben tagadja meg, ha a Hivatal a (4) bekezdésben foglaltakat nem valószínűsíti 
vagy az adatkezelés egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn.
(6) A  Hivatalnak az  elektronikusan vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő, a  nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárás lefolytatásához szükséges lekérdezése tekintetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 70. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
114/G.  § Ha a  Hivatal a  114/F.  § (1)  bekezdése szerinti rendelkezések megsértését ellenőrzési eljárás során észleli, 
az  eljárás lefolytatására és az  alkalmazható intézkedésekre a  nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás szabályai 
irányadóak.
114/H.  § Ha az  ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján a  114/F.  § (1)  bekezdése szerinti 
rendelkezések megsértése is megvalósult, a Hivatal valamennyi jogsértésre egységes intézkedést is alkalmazhat.”

4. §  A VET. 114/D. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„114/D.  § (1) Az  a  piaci szereplő, amelyet az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk 
(1) bekezdése alapján a Hivatal vesz nyilvántartásba, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk 
(1)  bekezdése szerinti kötelezettségének a  bennfentes információ – szervezett villamosenergia-piaci engedélyes 
által működtetett – honlapra (a továbbiakban: közzétételi honlap) történő feltöltésével tesz eleget.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti piaci szereplő a  közzétételi kötelezettségét az  1227/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikk (4)–(7) bekezdésére is figyelemmel teljesíti.
(3) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a Hivatal részére a közzétételi honlaphoz folyamatos hozzáférést 
biztosít.
(4) Az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése 
tekintetében az (1)–(2) bekezdés alkalmazandó.
(5) A  Hivatal az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja szerinti 
kötelezettségének a bennfentes információ közzétételi honlapra történő feltöltésével tesz eleget.
(6) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ tartalmáért nem felel.
(7) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ módosítására nem jogosult.
(8) A bennfentes információ közzétételének részletszabályait miniszteri rendelet határozza meg.
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(9) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétételi honlap működtetése érdekében szabályzatot készít. 
A szabályzatot a Hivatal hagyja jóvá.
(10) A (9) bekezdés szerinti szabályzat legalább
a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;
b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;
c) az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk (1)  bekezdése alapján a  Hivatalnál történő 
nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére 
fizetendő, a  közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő 
mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;
d) a  közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó 
rendelkezéseket;
e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket
tartalmazza.”

5. § (1) A VET. 114/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a) 3. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentéstételi,
b) 9. cikk (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételi, és
c) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség
teljesítését.”

 (2) A VET. 114/E. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a) 3. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentéstételi,
b) 8.  cikk (1)–(4)  bekezdése szerinti, nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
jelentéstételi kötelezettség,
c) 8. cikk (5) bekezdése szerinti információ-szolgáltatási kötelezettség,
d) 9. cikk (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel, és
e) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség
teljesítését.”

 (3) A VET. 114/E. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  piaci szereplő vagy a  nevében eljáró, az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk 
(4)  bekezdés b)–f )  pontja szerinti személy vagy hatóság az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
8.  cikk (1)  bekezdésében foglalt, a  nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekkel kapcsolatos 
információkat a Hivatal részére is megküldi.”

6. §  A VET. 155. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:
„(5) A  Hivatal köztisztviselői kötelesek megőrizni a  feladatkörük ellátása során tudomásukra jutott, a  Ket. szerinti 
védett adatot. Ez a kötelezettség a köztisztviselői jogviszony megszűnését követően is fennmarad.”

7. §  A VET. 159. § (3) bekezdése a következő 8. ponttal egészül ki:
(A Hivatal a hatékony verseny elősegítésével kapcsolatos feladatai körében:)
„8. ellátja a  villamosenergia-piacot érintően az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben 
meghatározott, a  nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó feladatokat, illetve ezzel összefüggésben ellenőrzési-, 
nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárást végez.”

8. § (1) A  VET. 162/A.  §-át megelőző „Együttműködés a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletével” alcím címe helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„Együttműködés a Magyar Nemzeti Bankkal”

 (2) A VET. 162/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal és a – pénzügyi közvetítőrendszer felügyeletével kapcsolatos feladatkörében eljáró – Magyar Nemzeti 
Bank (a továbbiakban: Felügyelet)
a) a  szervezett villamosenergia-piac prudens működése, az  ott megkötött, lebonyolított és elszámolt ügyletek 
hatékony hatósági felügyelete, valamint az információáramlás és az egységes jogalkalmazás biztosítása érdekében, 
továbbá
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b) az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben a  nemzeti szabályozó hatóság és a  hatáskörrel 
rendelkező pénzügyi hatóság közötti együttműködés területeként meghatározott kérdésekben
együttműködik. A Hivatal és a Felügyelet az együttműködésük részletes szabályait megállapodásban rögzítik és azt 
közzéteszik.”

9. §  A VET. a következő 165/B. §-sal egészül ki:
„165/B.  § (1) A  Hivatal az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 7.  cikk (2)  bekezdésében 
és 16.  cikkében meghatározott együttműködés keretében jogosult együttműködési megállapodást kötni 
az Ügynökséggel és más tagállam nemzeti szabályozó hatóságával.
(2) A Hivatal az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti feladatainak végrehajtása érdekében 
az Ügynökség, illetve más tagállam nemzeti szabályozó hatósága felé adatot továbbíthat, valamint az Ügynökségtől 
és más tagállam nemzeti szabályozó hatóságától adat továbbítását kérheti. A Hivatal a részére továbbított adatokat 
az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti feladatainak teljesítése érdekében jogosult kezelni.”

10. §  A VET. 168. § (4) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A Hivatal eljárása során az ügyintézés határideje)
„g) a  XIII/A. Fejezetben szabályozott eljárások esetében tizenkét hónap, amely egy alkalommal három hónappal 
meghosszabbítható,”

11. § (1) A VET. 170. § (1) bekezdése a következő 48. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy)
„48. a villamosenergia-kereskedő által az átvételi kötelezettség alá eső villamos energia átvétele és megfizetése alóli 
mentesség céljából az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználó részére biztosítandó szolgáltatásokat”
(rendeletben állapítsa meg.)

 (2) A VET. 170. § (2) bekezdése a következő 20–22. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy)
„20. az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikkében meghatározott nemzeti nyilvántartás 
létrehozásával és működtetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
21. az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bennfentes információk közzétételével 
kapcsolatos részletszabályokat,
22. az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (5)  bekezdése szerinti a  Hivatal részére 
teljesítendő adatszolgáltatás formai követelményeit”
(rendeletben állapítsa meg.)

12. §  A VET. a következő 171/A. §-sal egészül ki:
„171/A.  § Egyetemes szolgáltatónak nem minősülő villamosenergia-kereskedő esetében a  villamos energiával, 
valamint a  földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013.  évi CXLV.  törvénnyel 
megállapított 13.  § (1)  bekezdés szerinti kötelező átvétel alá eső villamos energia átvétele alóli mentességet 
az  átviteli rendszerirányító első alkalommal az  átvételi kötelezettség alá eső villamos energiának az  átviteli 
rendszerirányító által történő szétosztásáról és a  szétosztás során alkalmazható árak meghatározásának módjáról 
szóló miniszteri rendelet szerinti 2013. november hónapra vonatkozó szétosztás során veszi figyelembe.”

13. § (1) A VET. 178/L. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti engedélyesek – a  Vhr.-ben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem eső 
tevékenységekre irányuló szerződéseik kivételével – kötelesek a  Hivatal által az  engedélyköteles tevékenységek 
elemeivel, valamint a  kiszervezéssel összefüggésben az  engedélyek felülvizsgálata érdekében indított eljárás 
jogerős lezárásától számított hat hónapon belül megszüntetni azokat a  kiszervezési tárgyú szerződéseiket, 
amelyeket kapcsolt vállalkozásaikkal kötöttek. A Hivatal által az engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint 
a  kiszervezéssel összefüggésben az  engedélyek felülvizsgálata érdekében indított eljárás jogerős lezárásától 
számított 6. hónapot követően az  (1) bekezdés szerinti engedélyeseknek a kapcsolt vállalkozásaikhoz kiszervezett 
tevékenységeikkel kapcsolatos költségei az árszabályozás során nem vehetők figyelembe.”

 (2) A VET. XXI. Fejezete a 178/P. §-t követően a következő 178/Q. §-sal egészül ki:
„178/Q.  § A  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes az  e  törvénynek a  villamos energiával, valamint 
a  földgázellátással összefüggésben egyes törvények módosításáról szóló 2013.  évi CXLV.  törvény 3.  §-ával 
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megállapított 114/D.  § (1)  bekezdése, valamint 17.  §-ával megállapított, a  Get. 61/E.  § (1)  bekezdése szerinti 
szabályzatot 2013. október 1-jéig küldi meg a Hivatal részére jóváhagyásra.”

14. § (1) A VET.
a) 16.  § q)  pontjában az „a villamos energiáról szóló törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 

kormányrendeletben (a továbbiakban: Vhr.)” szövegrész helyébe a „Vhr.-ben” szöveg,
b) 100.  § (3)  bekezdés d)  pontjában a „személynek nem lehet” szövegrész helyébe a „személynek – kivéve, 

ha e törvény eltérően rendelkezik – nem lehet” szöveg,
c) 155.  § (2a)  bekezdésében az „az üzleti titoknak” szövegrész helyébe az „a Ket. szerinti törvény által védett 

titoknak” szöveg,
d) 162. § (1) bekezdésében az „illetve az egységes jogalkalmazás előmozdítása érdekében” szövegrész helyébe 

az „az egységes jogalkalmazás előmozdítása, valamint a piacok 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet 7. cikke szerinti nyomon követése érdekében” szöveg,

e) 162.  § (3)  bekezdésében, 162/A.  § (2)  bekezdésében és 162/B.  § (3)  bekezdésében az „az üzleti titokhoz” 
szövegrész helyébe az „a Ket. szerinti törvény által védett titokhoz” szöveg,

f ) 168.  § (4a)  bekezdésében a „közigazgatási és hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 
2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.)” szövegrész helyébe a „Ket.” szöveg

lép.
 (2) A VET. 114/B. § (1) bekezdésében az „és 15.” szövegrész helyébe a „ , 9. és 15.” szöveg lép.
 (3) A VET. 114/B. § (1) bekezdésében a „9. és 15.” szövegrész helyébe a „8–9. és 15.” szöveg lép.
 (4) A VET. 53.  § (1)  bekezdés b)  pontjában a „13.  § (1)  bekezdés” szövegrész helyébe a „13.  § (5)  bekezdés b)  pontja” 

szöveg lép.

15. §  A VET. 184. § (4) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:
(Ez a törvény)
„e) a  nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU 
európai parlamenti és tanácsi rendelet”
(végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

16. § (1) Hatályát veszti a VET.
a) 13.  § (1)  bekezdésében a  „(kivéve az  egyetemes szolgáltatókat az  általuk ilyen minőségben értékesített 

villamos energia mennyiség tekintetében)” szövegrész és
b) 178/D. §-a.

 (2) Hatályát veszti a VET. 171/A. §-a.

3. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosítása

17. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény (a továbbiakban: GET.) a következő III/A. Fejezettel egészül ki:
„III/A. FEJEZET 
A NAGYKERESKEDELMI ENERGIAPIACOK INTEGRITÁSÁVAL ÉS ÁTLÁTHATÓSÁGÁVAL ÖSSZEFÜGGŐ 
FELADATOK
Általános szabályok
61/B.  § (1) E  fejezet rendelkezéseit kell alkalmazni minden olyan, az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendelet szerinti nagykereskedelmi energiatermékkel összefüggő, az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi 
rendeletben szabályozott cselekményre, amely
a) Magyarország területén valósul meg, vagy
b) külföldön valósul meg, de hatása Magyarország területén érvényesülhet.
(2) Az  e  fejezetben használt fogalmakat a  3.  §, az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet, valamint 
az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján kiadott általános hatályú közvetlenül alkalmazandó 
európai uniós jogi aktusok, európai uniós jogi rendelkezések és az Energiaszabályozók Együttműködési Ügynöksége 
(a továbbiakban: Ügynökség) által kiadott kötelező erejű rendelkezések szerint kell értelmezni.
(3) Az e fejezet alapján lefolytatott eljárások nem érintik a XII. Fejezet szerinti eljárásokat.
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61/C. § (1) A Hivatal a 61/F. § szerinti ellenőrzési eljárás és a 61/G–61/I. § szerinti nagykereskedelmi piacfelügyeleti 
eljárás keretében ellenőrzi az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3–5. és 15.  cikke szerinti 
kötelezettség teljesítését.
(2) A Hivatal az (1) bekezdés szerinti eljárás során jogosult bármilyen adathordozóról fizikai tükörmásolatot készíteni 
és a tükörmásolat felhasználásával az adathordozón tárolt adatokat átvizsgálni.
(3) A  Hivatal – a  61/B.  § (1)  bekezdésében meghatározott cselekmény ellenőrzési vagy nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárás során történő vizsgálata, valamint a 61/B. § (1) bekezdésében meghatározott cselekménnyel 
összefüggő vagy ezt megalapozó cselekmények vizsgálata céljából – jogosult a  közigazgatási hatósági eljárás 
és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.  évi CXL.  törvény (a  továbbiakban: Ket.) szerinti védett adat 
megismerésére és a cselekménnyel szorosan összefüggő személyes adat kezelésére.
(4) A  Hivatal a  személyes adatot az  (5)  bekezdésben meghatározott időtartam elteltéig, az  eljárás megindítása 
esetén az eljárás jogerős lezárásától számított 5 évig kezeli.
(5) A  Hivatal e  fejezetben szabályozott eljárása a  tilalom megszegésétől, illetve a  kötelezettség elmulasztásától 
számított 5 éven belül indítható meg.
61/D. § (1) Ha az e fejezetben szabályozott eljárás során a Hivatal azt állapítja meg, hogy az 1227/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet alapján kötelezett az előírásoknak nem vagy nem megfelelően tesz eleget,
a) a jogkövetkezményre való utalás mellett felszólítja az előírások betartására, illetve
b) a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben 
meghatározott mértékű bírságot szab ki.
(2) Bírság kiszabása során a  földgázellátásról szóló 2008.  évi XL.  törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
kormányrendelet rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.
A bennfentes információkra vonatkozó közzétételi kötelezettség
61/E.  § (1) A  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a  bennfentes információ közzétételére szolgáló honlap 
(a  továbbiakban: közzétételi honlap) működtetése érdekében szabályzatot készít. A  szabályzatot a  Hivatal hagyja 
jóvá.
(2) Az (1) bekezdés szerinti szabályzat legalább
a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;
b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;
c) az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk (1)  bekezdése alapján a  Hivatalnál történő 
nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére 
fizetendő, a  közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő 
mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;
d) a  közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó 
rendelkezéseket;
e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket
tartalmazza.
Az ellenőrzési eljárás
61/F. § (1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikk (4) bekezdés b) pontja 
szerinti jelentéstételi és 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség teljesítését.
(2) Ha a Hivatal az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó előírás megsértését a 61/G–61/I. § szerinti nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárása során észleli, az eljárás lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre az ellenőrzési eljárás 
szabályai irányadóak.
(3) Ha a piaci szereplő az ellenőrzési eljárás hatálya alá tartozó kötelezettségét a bírság kiszabása ellenére továbbra 
sem teljesíti, a bírság ismételten kiszabható. Bírság ismételt kiszabása esetén a 61/D. § (2) bekezdése alkalmazandó.
A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás
61/G.  § (1) A  Hivatal nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás keretében vizsgálja az  1227/2011/EU európai 
parlamenti és tanácsi rendelet
a) 3. cikke szerinti bennfentes kereskedelemre vonatkozó tilalom,
b) 4. cikke szerinti bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség, és
c) 5. cikke szerinti, a piaci manipulációra és a piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom
megsértését.
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(2) A Hivatal a 61/B. § (1) bekezdése szerinti cselekmények vizsgálata céljából jogosult az eljárása alá vont ügyfélre 
vonatkozó,
a) a  számlaforgalommal, a  terhelendő és a  jóváírandó számla számával, tulajdonosával, a  terhelés, a  jóváírás 
jogcímével és az átutalás pénzforgalmi azonosító kódjával,
b) az  elektronikus hírközlésről szóló törvényben meghatározott előfizetői állomás számával vagy egyéb 
azonosítójával, a hívó és a hívott előfizetői számokkal, valamint a hívás és egyéb szolgáltatás dátumával és kezdő 
időpontjával
kapcsolatos adatok megismerésére és kezelésére.
(3) A  Hivatal feladatának ellátása érdekében jogosult a  (2)  bekezdés alapján felmerült, a  nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárás szempontjából valószínűsíthetően további bizonyítékokkal rendelkező természetes személy 
beazonosításához szükséges családi és utónév, születési név és lakcím megismerésére és kezelésére.
(4) A  (2)–(3)  bekezdésben meghatározott adat igénylésekor a  Hivatal köteles valószínűsíteni, hogy a  tényállás 
maradéktalan tisztázása érdekében az adat megismerése szükséges.
(5) A  (2)  bekezdés b)  pontjában meghatározott adat megismeréséhez az  ügyész előzetes jóváhagyása szükséges. 
A jóváhagyást az ügyész abban az esetben tagadja meg, ha a Hivatal a (4) bekezdésben foglaltakat nem valószínűsíti 
vagy az adatkezelés egyéb törvényi feltételei nem állnak fenn.
(6) A  Hivatalnak az  elektronikusan vezetett ingatlan-nyilvántartás adatbázisából történő, a  nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárás lefolytatásához szükséges lekérdezése tekintetében az  ingatlan-nyilvántartásról szóló 
1997. évi CXLI. törvény 70. § (1) bekezdése nem alkalmazható.
61/H. § Ha a Hivatal a 61/G. § (1) bekezdése szerinti tilalmak megsértését ellenőrzési eljárás során észleli, az eljárás 
lefolytatására és az alkalmazható intézkedésekre a nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás szabályai irányadóak.
61/I. § Ha az ellenőrzési eljárás keretében megállapított tényállás alapján a 61/G. § (1) bekezdése szerinti tilalmak 
megsértése is megvalósult, a Hivatal valamennyi jogsértésre egységes intézkedést is alkalmazhat.”

18. §  A GET. 61/E. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„61/E. § (1) Az a piaci szereplő, amelyet az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (1) bekezdése 
alapján a Hivatal vesz nyilvántartásba, az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (1) bekezdése 
szerinti kötelezettségének a  bennfentes információ – szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által 
működtetett – honlapra (a továbbiakban: közzétételi honlap) történő feltöltésével tesz eleget.
(2) Az  (1)  bekezdés szerinti piaci szereplő a  közzétételi kötelezettségét az  1227/2011/EU európai parlamenti és 
tanácsi rendelet 4. cikk (4)–(7) bekezdésére figyelemmel teljesíti.
(3) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a Hivatal részére a közzétételi honlaphoz folyamatos hozzáférést 
biztosít.
(4) Az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikk (3) bekezdése szerinti kötelezettség teljesítése 
tekintetében az (1)–(2) bekezdés alkalmazandó.
(5) A  Hivatal az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 3.  cikk (4)  bekezdés c)  pontja szerinti 
kötelezettségének a bennfentes információ szervezett villamosenergia-piaci engedélyes által működtetett honlapra 
történő feltöltésével tesz eleget.
(6) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ tartalmáért nem felel.
(7) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétett bennfentes információ módosítására nem jogosult.
(8) A bennfentes információ közzétételének részletszabályait miniszteri rendelet határozza meg.
(9) A  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a  bennfentes információ közzétételére szolgáló honlap 
(a  továbbiakban: közzétételi honlap) működtetése érdekében szabályzatot készít. A  szabályzatot a  Hivatal hagyja 
jóvá.
(10) A (9) bekezdés szerinti szabályzat legalább
a) a kidolgozásának, egyeztetésének, módosításának rendjét;
b) a közzétételi honlap igénybevételéhez szükséges regisztráció rendjét;
c) az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikk (1)  bekezdése alapján a  Hivatalnál történő 
nyilvántartásba vételre kötelezett piaci szereplő által a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes részére 
fizetendő, a  közzétételi honlap fejlesztésével és működtetésével kapcsolatban felmerült költségeknek megfelelő 
mértékű hozzájárulás legmagasabb összegét és megfizetésének módját;
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d) a  közzétételi honlap működtetése során alkalmazandó, adatkezelésre, adatbiztonságra vonatkozó 
rendelkezéseket;
e) a közzétételi honlappal kapcsolatos műszaki, funkcionális követelményeket
tartalmazza.”

19. § (1) A GET. 61/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a) 3. cikk (4) bekezdés b) pontja szerinti jelentéstételi kötelezettség,
b) 9. cikk (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel, és
c) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség
teljesítését.”

 (2) A GET. 61/F. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A Hivatal ellenőrzi az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet
a) 3. cikk (4) bekezdésének b) pontja szerinti jelentéstételi kötelezettség,
b) 8.  cikk (1)–(4)  bekezdése szerinti, nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekre vonatkozó 
jelentéstételi kötelezettség,
c) 8. cikk (5) bekezdése szerinti információ-szolgáltatási kötelezettség,
d) 9. cikk (1)–(2) és (4)–(5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétel, és
e) 15. cikke szerinti értesítési kötelezettség
teljesítését.”

 (3) A GET. 61/F. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:
„(4) A  piaci szereplő vagy a  nevében eljáró, az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk 
(4)  bekezdés b)–f )  pontja szerinti személy vagy hatóság az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 
8.  cikk (1)  bekezdésében foglalt, a  nagykereskedelmi energiapiacokon megvalósuló ügyletekkel kapcsolatos 
információkat a Hivatal részére is megküldi.”

20. § (1) A GET. 103. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(E fejezet alkalmazásában hatósági ár)
„e) a 141. § (3) bekezdése, a 141/A. § és a 141/C. § szerinti felajánlási ár,”

 (2) A GET. 103. § (2a) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A földgázellátással összefüggésben)
„e) az egyetemes szolgáltató és a földgázkereskedő a (2) bekezdés e) pontjában,”
(foglalt árat vagy díjat köteles megfizetni.)

21. §  A GET. 121/I. §-t megelőző alcím címe helyébe a következő cím lép:
„A független rendszerüzemeltetőre, valamint a vertikálisan integrált földgázipari vállalkozás részét 
képező szállítóvezeték tulajdonosára és földgáztárolói engedélyesére vonatkozó szétválasztási 
szabályok”

22. §  A GET. 127. §-a a következő ny) ponttal egészül ki:
(A Hivatal a  földgázellátással, a  földgázellátás biztonságának és a  földgázpiac hatékony működésének felügyeletével, 
továbbá az  egyenlő bánásmód követelményének érvényesítésével, és a  hatásos verseny elősegítésével kapcsolatos 
feladatai körében)
„ny) ellátja a  földgázpiacot érintően az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott, 
a nemzeti szabályozó hatóságra vonatkozó feladatokat, illetve ezzel összefüggésben ellenőrzési-, nagykereskedelmi 
piacfelügyeleti eljárást végez;”

23. §  A GET. „Nemzetközi együttműködés és kapcsolat az Európai Unió szerveivel” alcíme a következő 130/A–130/C. §-sal 
egészül ki:
„130/A. § (1) A miniszter megküldi az Európai Bizottság részére a belső energiapiac működésével vagy az Európai 
Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos, harmadik országgal kötött kormányközi megállapodásokat és 
azok módosítását.
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(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kormányközi megállapodás egyéb, a belső energiapiac működésére vagy az Európai 
Unió energiaellátásnak biztonságával kapcsolatos dokumentumra hivatkozik, a  miniszter – a  (3)–(4)  bekezdésre is 
figyelemmel – gondoskodik a dokumentum Európai Bizottság részére történő megküldéséről.
(3) A  miniszter a  (2)  bekezdés szerinti dokumentumot bizalmassá minősítheti, ha a  dokumentum nyilvánosságra 
hozatala hátrányosan érintheti az  érintett felek tevékenységét. Ebben az  esetben a  miniszter a  dokumentumot – 
a  tagállamok felé továbbítható, bizalmas adatokat nem tartalmazó – összefoglalóval együtt küldi meg az  Európai 
Bizottság részére.
(4) A (3) bekezdés szerinti összefoglaló
a) a dokumentum tárgyát,
b) a dokumentum célját,
c) a dokumentum hatályát,
d) a szerződő feleket,
e) a dokumentum időtartamát, és
f ) a főbb elemekre vonatkozó információkat
tartalmazza.
130/B.  § A  miniszter a  belső energiapiac működésével vagy az  Európai Unió energiaellátásának biztonságával 
kapcsolatos kormányközi megállapodásról vagy e  tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításáról 
harmadik országgal folytatott tárgyalás előtt vagy során tájékoztathatja az Európai Bizottságot a tárgyalás céljáról, 
tartalmáról és gondoskodhat a  releváns információk megküldéséről. Ha a  miniszter tájékoztatja az  Európai 
Bizottságot, részére a tárgyalás előrehaladásáról rendszeresen beszámolni köteles.
130/C. § A miniszter felkérheti az Európai Bizottság képviselőjét a belső energiapiac működésével vagy az Európai 
Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos tárgyalásokon megfigyelőként történő részvételre.”

24. §  A GET. 132. §-a a következő 52. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a Kormány, hogy rendeletben állapítsa meg)
„52. a  földgázkereskedő által a  földgáz biztonsági készletezéséről szóló törvény szerinti tagi hozzájárulás 
visszaigénylése és a  141/C.  § alapján felajánlott földgázforrás felhasználása céljából az  egyetemes szolgáltatásra 
jogosult felhasználó részére biztosítandó szolgáltatásokat.”

25. §  A GET. 133. § (1) bekezdése a következő 16–18. ponttal egészül ki:
(Felhatalmazást kap a miniszter, hogy rendeletben állapítsa meg)
„16. az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 9.  cikkében meghatározott nemzeti nyilvántartás 
létrehozásával és működtetésével kapcsolatos részletes szabályokat,
17. az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti bennfentes információk közzétételével 
kapcsolatos részletszabályokat,
18. az  1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8.  cikk (5)  bekezdése szerinti a  Hivatal részére 
teljesítendő adatszolgáltatás formai követelményeit.”

26. §  A GET. 141/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„141/C.  § (1) Az  egyetemes szolgáltatói engedéllyel nem rendelkező volt közüzemi nagykereskedő köteles 
a  szerződéssel le nem kötött, (4)  bekezdésben meghatározott mennyiségű földgázforrásait 2014. április 1-jén 
5 munkanapig tartó ajánlati kötöttség mellett a  (2)  bekezdés szerinti földgázkereskedőnek a  nem egyetemes 
szolgáltatás keretében vételező, egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók részére történő értékesítés céljából 
a 2014. július 1. és 2015. június 30. közötti gázévre felajánlani.
(2) A földgázkereskedő – ide nem értve az egyetemes szolgáltatót – jogosult azon egyetemes szolgáltatásra jogosult 
felhasználó ellátásához szükséges földgázmennyiségre, amelyekre a felajánlott földgázmennyiség felhasználásakor
a) a  földgáz-kereskedelmi szolgáltatást a  földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árszabások 
megállapításáról szóló miniszteri rendelet szerinti árszabásokhoz kötötten, az adott felhasználási helyre vonatkozó 
díjelemekkel azonos, de legalább egy díjelem tekintetében alacsonyabb árakon nyújtja, és
b) az egyetemes szolgáltatás keretében ellátott felhasználó által igénybe vehető, a  földgázellátásról szóló törvény 
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló kormányrendeletben meghatározott szolgáltatásokat biztosítja.
(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti alacsonyabb ár díjkedvezmény nyújtásával is biztosítható.
(4) Az  ajánlat az  egyetemes szolgáltatásra jogosult azon felhasználók ellátásához szükséges földgázmennyiség 
mértékéig terjed, amelyeket a  földgázkereskedő a  (2) bekezdés a)–b) pontja szerint, a  (3) bekezdésre figyelemmel 
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lát el. A  földgázmennyiség mértékéről a  földgázkereskedő az  ajánlattételt megelőzően nyilatkozik. Az  ajánlati ár 
megegyezik a földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló miniszteri rendelet szerinti 
földgáz aktuális árával.
(5) Az  ajánlat elfogadása esetén a  szerződés kötelező tartalmi elemei, így különösen az  ár és a  mennyiség, 2014. 
július 1-jétől a Felajánlási rendelet mindenkori tartalmának megfelelően kerülnek meghatározásra.
(6) A  felek 2014. április 15-ig kötelesek megállapodni a  szerződés egyéb, az  ellátás biztonsága szempontjából 
elengedhetetlen rendelkezéseiben, és kötelesek a  szerződést a  141.  § (7)  bekezdés szerinti ellátás típusú 
szerződésként megkötni.
(7) A  szerződést – a  földgáz vásárlójának súlyos szerződésszegése kivételével – kizárólag a  földgáz vásárlója 
mondhatja fel.
(8) A  szerződést és annak bármilyen módosítását a  Hivatalnak az  aláírást követő egy munkanapon belül meg kell 
küldeni.
(9) A  Hivatal ellenőrizheti, hogy a  földgázkereskedő az  e  § szerint vásárolt vagy átvett földgázt kizárólag 
az egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátására fordította-e.
(10) A  nominálásra kötelezettnek az  e  §-ban foglaltak szerinti vásárolt vagy átvett földgázmennyiséget először 
a szerződés, illetve a szabályozási időszak hatálybalépésének napján kell nominálnia.
(11) A  Felajánlási rendeletben meghatározott mennyiség átadása tekintetében a  141/A.  § (13) és (16)  bekezdése 
irányadó.”

27. §  A GET. 146/D. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(3) Az  (1)  bekezdés szerinti engedélyesek – a  földgázellátásról szóló törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról 
szóló kormányrendeletben meghatározott, kiszervezési tilalom alá nem eső tevékenységekre irányuló szerződéseik 
kivételével – kötelesek a  Hivatal által az  engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a  kiszervezéssel 
összefüggésben az  engedélyek felülvizsgálata érdekében indított eljárás jogerős lezárásától számított hat 
hónapon belül megszüntetni azokat a  kiszervezési tárgyú szerződéseiket, amelyeket kapcsolt vállalkozásaikkal 
kötöttek. A  Hivatal által az  engedélyköteles tevékenységek elemeivel, valamint a  kiszervezéssel összefüggésben 
az  engedélyek felülvizsgálata érdekében indított eljárás jogerős lezárásától számított 6. hónapot követően 
az  (1)  bekezdés szerinti engedélyeseknek a  kapcsolt vállalkozásaikhoz kiszervezett tevékenységeikkel kapcsolatos 
költségei az árszabályozás során nem vehetők figyelembe.”

28. § (1) A GET. 120/A. § (3) bekezdés d) pontjában a „személynek nem lehet” szövegrész helyébe a „személynek – kivéve, ha 
e törvény eltérően rendelkezik – nem lehet” szöveg, „cégvezetője nem létesíthet” szövegrész helyébe a „cégvezetője, 
továbbá nem létesíthet” szöveg, 121/I.  § (5)  bekezdésében az „A vertikálisan integrált vállalkozás részét képező 
szállítóvezeték tulajdonosának és a  földgáztároló engedélyesnek” szövegrész helyébe az „A vertikálisan integrált 
vállalkozás részét képező szállítóvezeték tulajdonosának és földgáztároló engedélyesének” szöveg, 121/I.  § 
(5)  bekezdés a)  pontjában a  „földgáztermelői, földgázelosztói és földgáz-kereskedelmi tevékenység” szövegrész 
helyébe a „földgáztermelői vagy földgáz-kereskedelmi tevékenység” szöveg, 130.  §-ában a „164–165/C.  §-ainak” 
szövegrész helyébe a  „164–165/A.  §-ának” szöveg, 83.  § (2)  bekezdésében az  „Energiaszabályozók Európai 
Ügynökségével (a  továbbiakban: Ügynökség)” szövegrész helyébe az „Ügynökséggel” szöveg, 132.  § 1.  pontjában 
a „felső határát” szövegrész helyébe a „mértékét” szöveg lép.

 (2) A GET. 133. § (1) bekezdés 3. pontjában az „egyetemes szolgáltatók” szövegrész helyébe az „egyetemes szolgáltatók 
és a földgázkereskedők” szöveg, a „141. § és a 141/A. §” szövegrész helyébe a „141.-141/A. § és a 141/C. §” szöveg, 
az „az egyetemes szolgáltatás keretében földgázt vételező felhasználók” szövegrészek helyébe az „az egyetemes 
szolgáltatásra jogosult felhasználók” szöveg, a „141/A.-141/B.  §-okban” szövegrész helyébe a „141/A.-141/C.  §-ban” 
szöveg, 141. § (7) bekezdésében a „141. § és a 141/A. §” szövegrész helyébe a „141. §, a 141/A. § és a 141/C. §” szöveg 
lép.

 (3) A GET. 61/C. § (1) bekezdésében az „és 15.” szövegrész helyébe a „ , 9. és 15.” szöveg lép.
 (4) A GET. 61/C. § (1) bekezdésében a „9. és 15.” szövegrész helyébe a „8–9. és 15.” szöveg lép.

29. §  A GET. 159. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:
„(4) Ez  a  törvény a  nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 
1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.
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(5) Ez a törvény a tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

4. Záró rendelkezések

30. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (2) A 2. § (2) bekezdése, a 4. §, a 14. § (4) bekezdése, a 16. § (2) bekezdése, a 18. §, a 20. §, a 26. § és a 28. § (2) bekezdése 

2014. január 1-jén lép hatályba.
 (3) Az 5. § (1) bekezdése, a 14. § (2) bekezdése, a 19. § (1) bekezdése és a 28. § (3) bekezdése az 1227/2011/EU európai 

parlamenti és tanácsi rendelet 9. cikk (2) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktus meghozatalát követő 4. hónap 
1. napján lép hatályba.

 (4) Az  5.  § (2) és (3)  bekezdése, a  14.  § (3)  bekezdése, a  19.  § (2) és (3)  bekezdése és a  28.  § (4)  bekezdése  
az 1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 8. cikk (2) és (6) bekezdése szerinti végrehajtási jogi aktusok 
meghozatalát követő 7. hónap 1. napján lép hatályba.

 (5) Az 5. §, a 14. § (2) és (3) bekezdése, a 19. §, valamint a 28. § (3) és (4) bekezdése hatálybalépésének naptári napját 
az  energiapolitikáért felelős miniszter annak ismertté válását követően a  Magyar Közlönyben haladéktalanul 
közzétett egyedi határozatával állapítja meg.

31. §  Ez a törvény
a) a nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 1227/2011/EU 

európai parlamenti és tanácsi rendelet, és
b) a  tagállamok és harmadik országok közötti kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 

információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és 
tanácsi határozat

végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

32. §  Nem lép hatályba az  üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az  erőfeszítés-megosztási 
határozat végrehajtásában történő részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény 92. §-a.

 Áder János s. k., Kövér László s. k.,
 köztársasági elnök az Országgyűlés elnöke
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III. Kormányrendeletek

A Kormány 344/2013. (IX. 27.) Korm. rendelete
a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet és a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek 
végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet jogharmonizációs célú módosításáról

A Kormány a villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 170. § (1) bekezdés 1. és 26. pontjában,
a 2. alcím tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 132. § 1., 3. és 18. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 
273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

1. §  A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 273/2007.  
(X. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vet. Vhr.) a 112/A. § előtt a következő hivatkozással egészül ki:
„(A VET XIV. Fejezetéhez)”

2. §  A Vet. Vhr. a 112/D. §-t követően a következő hivatkozással, valamint 112/E. és 112/F. §-sal egészül ki:
„(A VET XIII/A. Fejezetéhez)
112/E. § Az ellenőrzési eljárás során kiszabható bírság mértéke százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.
112/F. § (1) A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során kiszabható bírság mértéke
a) a  bennfentes kereskedelemre, a  piaci manipulációra és a  piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom 
megsértése esetén százezer forinttól ötszázmillió forintig,
b) a  bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén százezer forinttól tízmillió 
forintig
terjedhet.
(2) A  kiszabható bírság felső határa az  (1)  bekezdés a)  pontjától eltérően az  elért árfolyamnyereség vagy elkerült 
árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen kimutatható és az magasabb, 
mint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságtétel felső határa.”

3. §  A Vet. Vhr. a következő 116/A–116/C. §-sal egészül ki:
„116/A. § (1) A miniszter megküldi az Európai Bizottság részére a belső energiapiac működésével vagy az Európai 
Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos, harmadik országgal kötött kormányközi megállapodásokat és 
azok módosítását.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kormányközi megállapodás egyéb, a belső energiapiac működésére vagy az Európai 
Unió energiaellátásnak biztonságával kapcsolatos dokumentumra hivatkozik, a miniszter – a (3) és (4) bekezdésre is 
figyelemmel – gondoskodik a dokumentum Európai Bizottság részére történő megküldéséről.
(3) A  miniszter a  (2)  bekezdés szerinti dokumentumot bizalmassá minősítheti, ha a  dokumentum nyilvánosságra 
hozatala hátrányosan érintheti az  érintett felek tevékenységét. Ebben az  esetben a  miniszter a  dokumentumot  
– a tagállamok felé továbbítható, bizalmas adatokat nem tartalmazó – összefoglalóval együtt küldi meg az Európai 
Bizottság részére.
(4) A (3) bekezdés szerinti összefoglaló
a) a dokumentum tárgyát,
b) a dokumentum célját,
c) a dokumentum hatályát,
d) a szerződő feleket,
e) a dokumentum időtartamát, és
f ) a főbb elemekre vonatkozó információkat
tartalmazza.
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116/B.  § A  miniszter a  belső energiapiac működésével vagy az  Európai Unió energiaellátásának biztonságával 
kapcsolatos kormányközi megállapodásról vagy e  tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításáról 
harmadik országgal folytatott tárgyalás előtt vagy során tájékoztathatja az Európai Bizottságot a tárgyalás céljáról, 
tartalmáról és gondoskodhat a  releváns információk megküldéséről. Ha a  miniszter tájékoztatja az  Európai 
Bizottságot, részére a tárgyalás előrehaladásáról rendszeresen beszámolni köteles.
116/C. § A miniszter felkérheti az Európai Bizottság képviselőjét a belső energiapiac működésével vagy az Európai 
Unió energiaellátásának biztonságával kapcsolatos tárgyalásokon megfigyelőként történő részvételre.”

4. §  A Vet. Vhr. 130. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez  a  rendelet a  tagállamok és harmadik országok  között kötött  kormányközi energiaügyi megállapodásokra 
vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

2. A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló  
19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet módosítása

5. §  A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 19/2009. (I. 30.) Korm. rendelet 
(a továbbiakban: Get. Vhr.) az 50. §-t követően a következő hivatkozással, valamint 50/A. és 50/B. §-sal egészül ki:
„(A GET III/A. Fejezetéhez)
50/A. § Az ellenőrzési eljárás során kiszabható bírság mértéke százezer forinttól tízmillió forintig terjedhet.
50/B. § (1) A nagykereskedelmi piacfelügyeleti eljárás során kiszabható bírság mértéke
a) a  bennfentes kereskedelemre, a  piaci manipulációra és a  piaci manipuláció megkísérlésére vonatkozó tilalom 
megsértése esetén százezer forinttól ötszázmillió forintig,
b) a  bennfentes információ közzétételére vonatkozó kötelezettség megsértése esetén százezer forinttól tízmillió 
forintig
terjedhet.
(2) A  kiszabható bírság felső határa az  (1)  bekezdés a)  pontjától eltérően az  elért árfolyamnyereség vagy elkerült 
árfolyamveszteség négyszáz százaléka, ha az árfolyam-különbözet mértéke tételesen kimutatható és az magasabb, 
mint az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott bírságtétel felső határa.”

6. §  A Get. Vhr. 76. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A  szállítási rendszerirányító az  igénybejelentések alapján köteles minden évben, az  ÜKSZ felülvizsgálatakor 
– ha a  rendszeren fizikai szűkületet állapít meg – javaslatot tenni a  forrásoldali kapacitások ÜKSZ szerint történő 
felosztási szabályaira. A  fizikai szűkület kezelésére az  ÜKSZ-ben aukciós eljárásrendet kell kialakítani és az  aukciós 
tapasztalatok alapján a  felosztási szabályokat megfelelően módosítani. A  szerződéses szűkület kezelésére 
az ÜKSZ-ben meghatározott szűkületkezelési eljárásokat kell alkalmazni.”

7. §  A Get. Vhr. 168. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:
„(3) Ez a rendelet a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai parlamenti 
és tanácsi rendelet I.  mellékletének módosításáról szóló, 2012. augusztus 24-i 2012/490/EU európai bizottsági 
határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.”

8. §  A Get. Vhr. 3. számú melléklete a következő 17. ponttal egészül ki:
„17. A szerződéses szűkület kezelésére vonatkozó eljárások:
a) a túljegyzési visszavásárlási mechanizmus alkalmazása,
b) a lekötött kapacitás visszaadásának és visszavételének rendje,
c) a hosszú távú „használd vagy elveszíted” mechanizmus alkalmazása.”

9. §  A Get. Vhr. 3. számú melléklet 17. pontja a következő d) alponttal egészül ki:
(A szerződéses szűkület kezelésére vonatkozó eljárások:)
„d) az egy gáznapos „használd vagy elveszíted” mechanizmus alkalmazása.”
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3. Záró rendelkezések

10. § (1)  Ez a rendelet – a (2) és a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (2)  A 2. § és az 5. § 2013. november 1-jén lép hatályba.
 (3)  A 9. § 2016. július 1-jén lép hatályba.

11. § (1) Az  1. alcím szerinti módosítás a  tagállamok és harmadik országok  között kötött  kormányközi energiaügyi 
megállapodásokra vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU 
európai parlamenti és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

 (2) A 2. alcím szerinti módosítás a földgázszállító hálózatokhoz való hozzáférés feltételeiről szóló 715/2009/EK európai 
parlamenti és tanácsi rendelet I.  mellékletének módosításáról szóló, 2012. augusztus 24-i 2012/490/EU európai 
bizottsági határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Orbán Viktor s. k.,
  miniszterelnök
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IV. A Magyar Nemzeti Bank elnökének rendeletei, 
 valamint az önálló szabályozó szerv vezetőjének 
 rendeletei

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 19/2013. (IX. 27.) MNB rendelete
a pénzügyi közvetítőrendszer felügyelete alá tartozó személyeknek és szervezeteknek  
a Magyar Nemzeti Bank részére teljesítendő egyes kötelezettségeiről, valamint 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 2013. évi CXXXIX. törvény 171.  § (1)  bekezdés i), és j)  pontjában, 173.  §  c)–e)  pontjában, 
az  Önkéntes Kölcsönös Biztosító Pénztárakról szóló 1993. évi XCVI. törvény 79.  §-ában, a  hitelintézetekről és a  pénzügyi 
vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 235. § (3) bekezdésében, a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló 
1997. évi LXXXII. törvény 135. §-ában, a tőkepiacról szóló 2001. évi CXX. törvény 451. § (3) bekezdés a) pontjában, a biztosítókról 
és a  biztosítási tevékenységről szóló 2003. évi LX. törvény 235/A.  §-ában, a  foglalkoztatói nyugdíjról és intézményeiről szóló 
2007.  évi CXVII. törvény 86.  § a)  pontjában, a  befektetési vállalkozásokról és árutőzsdei szolgáltatókról, valamint az  általuk 
végezhető tevékenységek szabályairól szóló 2007. évi CXXXVIII. törvény 180.  § (2)  bekezdés a)  pontjában, valamint a  kötelező 
gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69.  § (4)  bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a  Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4.  § (6) és (9)  bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva 
a következőket rendelem el:

1. §  A Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete elnökének 2013. szeptember 30-án hatályos, az  egyes törvényeknek 
a  Magyar Nemzeti Bankról szóló törvénnyel összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról szóló 2013. évi 
CXLIII.  törvény 173.  § 1–13., 16–23. és 25–46.  pontja szerinti rendeleteiben (a továbbiakban: PSZÁF rendeletek) 
foglalt kötelezettségeket a PSZÁF rendeletekben meghatározott szervezeteknek és személyeknek 2013. december 
31-éig az e rendeletben meghatározott eltérésekkel kell teljesíteniük. A PSZÁF rendeletek felsorolását az 1. melléklet 
tartalmazza.

2. § (1) Az 1.  melléklet 1–13., 20–24., 26–34. és 36–43.  pontjában meghatározott PSZÁF rendeletekkel előírt 
adatszolgáltatási, kapcsolattartási, bejelentési, illetve meghirdetési kötelezettséget a Magyar Nemzeti Bank részére 
kell teljesíteni, a (2)–(4) bekezdésben foglaltak kivételével az adott kötelezettséget megállapító PSZÁF rendeletben 
meghatározott tartalommal, formában, határidőben és módon.

 (2) Az 1.  melléklet 2.  pontjában meghatározott, a  nem természetes személy, szervezet és a  Pénzügyi Szervezetek 
Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint 
a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről szóló 9/2013. (V. 2.) 
PSZÁF  rendelet 3.  § (2) és (3)  bekezdése szerinti esetben a  kérelem, egyéb beadvány, illetve bejelentés a  Magyar 
Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) 
vagy postai úton, a  Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújtható be, illetve 
teljesíthető.

 (3) Az 1.  melléklet 9.  pontjában meghatározott, az  engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési 
eljárásokban, valamint a bejelentések során alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről 
szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet 5. § (1) és (2) bekezdése szerinti esetben a kérelem, illetve bejelentés a Magyar 
Nemzeti Bank 1013 Budapest, Krisztina krt. 39. szám alatt működő ügyfélszolgálatán (Telefonszám: 06-40-203-776) 
vagy postai úton, a  Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777 levelezési címére nyújtható be, illetve 
teljesíthető.

 (4) Az 1.  melléklet 13.  pontjában meghatározott, a  kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és 
a  fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján 
történő meghirdetésének rendjéről szóló 26/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet 3. § (1) bekezdésében meghatározott, 
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az  ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatás menüpontja a  PSZÁF rendelet 4.  §-a szerinti előzetes regisztrációt 
követően, a https://era.mnb.hu oldalra történő bejelentkezéssel érhető el minden nap 0:00 óra és 23:00 óra között.

3. § (1) Az 1.  melléklet 14–19.  pontjában meghatározott PSZÁF rendeletek 1.  melléklet IV. a)  pontjában a  Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyeletére vonatkozóan meghatározott elérhetőség helyett a  Magyar Nemzeti Bank alábbi 
elérhetőségét kell alkalmazni:
levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1534 Budapest BKKP Pf. 777, telefon: 06-1-4899-100, e-mail cím: 
ugyfelszolgalat@mnb.hu.

 (2) Az 1.  melléklet 14–19.  pontjában meghatározott PSZÁF rendeletek 1.  melléklet IV. b)  pontjában a  Pénzügyi 
Békéltető Testületre meghatározott elérhetőség helyett a  Pénzügyi Békéltető Testület alábbi elérhetőségét kell 
alkalmazni:
levelezési cím: Magyar Nemzeti Bank 1525 Budapest BKKP Pf. 172; telefon: 06-1-4899-100; e-mail cím: pbt@mnb.hu.

4. §  Az 1.  melléklet 21.  pontjában meghatározott, a  felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és 
feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet szerint kiszámított felügyeleti díjat a  Magyar Nemzeti Bank 
19017004-01677000-30900001 számú számlájára való átutalással kell teljesíteni.

5. § (1) Ahol a  PSZÁF rendeletek a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletét bármilyen formában említik (Pénzügyi 
Szervezetek Állami Felügyelete, Felügyelet, PSZÁF), azon a Magyar Nemzeti Bankot kell érteni.

 (2) A PSZÁF rendeleteknek a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletéről szóló 2010. évi CLVIII. törvényre való 
hivatkozását a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényre való hivatkozásként kell alkalmazni.

 (3) A PSZÁF rendeleteknek a  Magyar Nemzeti Bankról szóló 2011. évi CCVIII. törvényre való hivatkozását a  Magyar 
Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvényre való hivatkozásként kell alkalmazni.

6. §  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.) 2.  melléklete 
a 2. melléklet szerint módosul.

7. §  Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.

  Dr. Matolcsy György s. k.,
  a Magyar Nemzeti Bank elnöke

1. melléklet a 19/2013. (IX. 27.) MNB rendelethez

 1. az adatszolgáltatás során felmerült, az informatikai rendszer súlyos problémáival kapcsolatos bejelentés szabályairól 
szóló 10/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 2. a nem természetes személy, szervezet és a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti kizárólagos elektronikus 
kapcsolattartás rendjéről és technikai feltételeiről, valamint a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által 
működtetett kézbesítési tárhely működtetéséről és használatáról szóló 9/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 3. a tőkepiaci törvényben meghatározott, kizárólagos elektronikus kapcsolattartással nem érintett egyes bejelentési 
kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 8/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 4. a nyilvánosan forgalomba hozott értékpapír kibocsátója és a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete közötti 
kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a  kapcsolattartás tartalmára és formájára vonatkozó 
részletes szabályokról szóló 7/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 5. a kockázati tőkealapokkal, a  kibocsátókkal és a  nyilvános vételi ajánlatot tevő nem természetes személyekkel 
összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás tartalmára és formájára, 
valamint a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által kezdeményezett, a vételi ajánlat jóváhagyására 
irányuló eljárásokban a nyilvános vételi ajánlatot tevő természetes személy által benyújtandó beadványok tartalmi 
és formai követelményeire vonatkozó részletes szabályokról szóló 6/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 6. a befektetési alapokkal összefüggő kötelező elektronikus kapcsolattartással érintett eljárásokban a kapcsolattartás 
tartalmára és formájára vonatkozó részletes szabályokról szóló 5/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,
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 7. a befektetési alapokkal összefüggő bejelentési kötelezettségek teljesítésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 
4/2013. (V. 2.) PSZÁF rendelet,

 8. a pénzügyi szervezetek törzsadat-bejelentési kötelezettségéről szóló 3/2013. (IV. 26.) PSZÁF rendelet,
 9. az engedélyezési, jóváhagyási és nyilvántartásba vételi, törlési eljárásokban, valamint a  bejelentések során 

alkalmazott elektronikus űrlapok benyújtásának technikai feltételeiről szóló 2/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet,
 10. a befektetési alapok adataiban bekövetkező változások bejelentésének tartalmi és formai feltételeiről szóló 

1/2013. (II. 12.) PSZÁF rendelet,
 11. a hitelintézetek és a befektetési vállalkozások által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó 

javadalmazási adatok köréről szóló 28/2012. (XII. 12.) PSZÁF rendelet,
 12. a hitelintézetek és a  befektetési vállalkozások által a  300 millió forint feletti javadalmazásban részesített 

személyekkel kapcsolatban a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó adatok köréről szóló 
27/2012. (XII. 11.) PSZÁF rendelet,

 13. a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának 
a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete honlapján történő meghirdetésének rendjéről szóló 26/2012. (XII. 11.) 
PSZÁF rendelet,

 14. a befektetési vállalkozások és árutőzsdei szolgáltatók panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 
10/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,

 15. a biztosítók és a  független biztosításközvetítők panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 9/2012. (IX. 11.) 
PSZÁF rendelet,

 16. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 8/2012. (IX. 11.) 
PSZÁF rendelet,

 17. a magánnyugdíjpénztárak panaszkezelési eljárására vonatkozó szabályokról szóló 7/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
 18. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 6/2012. (IX. 11.) 

PSZÁF rendelet,
 19. a pénzügyi intézmények, a  pénzforgalmi intézmények és az  elektronikuspénz-kibocsátó intézmények 

panaszkezelésére vonatkozó szabályokról szóló 5/2012. (IX. 11.) PSZÁF rendelet,
 20. a hitelintézetek által forgalmazott számlatermékek meghatározott körére vonatkozó adatszolgáltatási 

kötelezettségről szóló 2/2012. (VII. 26.) PSZÁF rendelet,
 21. a felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet,
 22. a magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelet,
 23. a hitelintézetek és pénzügyi vállalkozások által forgalmazott termékek meghatározott körére vonatkozó 

adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 26/2011. (XI. 24.) PSZÁF rendelet,
 24. az önkéntes nyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 25/2011. (XI. 17.) PSZÁF rendelet,
 25. az ISIN azonosítóról szóló 24/2011. (XI. 10.) PSZÁF rendelet,
 26. a biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 23/2011. (X. 25.) PSZÁF rendelet,
 27. az elektronikuspénz-kibocsátó intézmény, a pénzforgalmi intézmény, továbbá az Európai Unió másik tagállamában 

vagy az  Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más államban székhellyel rendelkező 
elektronikuspénz-kibocsátó intézmény és pénzforgalmi intézmény magyarországi fióktelepe, valamint a  Posta 
Elszámoló Központot működtető intézmény által a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére szolgáltatandó 
adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 22/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,

 28. az egészség- és önsegélyező pénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 21/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,
 29. a pénzügyi vállalkozások és pénzpiaci alkuszok által a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére 

szolgáltatandó adatok köréről és az adatszolgáltatás módjáról szóló 20/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,
 30. a hitelintézetek adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 19/2011. (X. 20.) PSZÁF rendelet,
 31. a biztosítók kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási termékére vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 

18/2011. (X. 12.) PSZÁF rendelet,
 32. az összevont alapú felügyelet alá tartozó biztosítók adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 17/2011. (X. 12.) PSZÁF 

rendelet,
 33. a biztosítók aktuáriusi jelentésének tartalmi követelményeiről és adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 

16/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet,
 34. a Kártalanítási Számla kezelője adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 15/2011. (X. 7.) PSZÁF rendelet,
 35. a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete által elfogadott, illetve a  nemzetközi pénzügyi piacokon általában 

használt nyelvekről szóló 14/2011. (X. 5.) PSZÁF rendelet,
 36. a Kártalanítási Alap kezelője adatszolgáltatási kötelezettsége szabályairól szóló 13/2011. (IX. 29.) PSZÁF rendelet,
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 37. a független biztosításközvetítők felügyeleti adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 12/2011. (IX. 29.) PSZÁF 
rendelet,

 38. a foglalkoztatói nyugdíjszolgáltató intézmények adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 11/2011. (VI. 27.) PSZÁF 
rendelet,

 39. a befektetési vállalkozások által a  Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete részére teljesítendő, a  tőkehelyzet 
bemutatására vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 10/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet,

 40. a befektetési szolgáltatási tevékenységet, befektetési szolgáltatási tevékenységet kiegészítő szolgáltatást, árutőzsdei 
szolgáltatást végzők adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 9/2011. (VI. 17.) PSZÁF rendelet,

 41. a hitelintézetek által szolgáltatandó tőkemegfelelési adatok köréről és az  adatszolgáltatás módjáról szóló 8/2011. 
(VI. 16.) PSZÁF rendelet,

 42. a befektetési alapkezelő és a  befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 6/2011. (III. 21.) PSZÁF 
rendelet,

 43. a kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF 
rendelet.

2. melléklet a 19/2013. (IX. 27.) MNB rendelethez

 1. Az  R. 2.  melléklet II.  pontjában az  AL8 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai helyébe a  következő 
rendelkezés lép:
„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  adatszolgáltatásban az  NHP 
I. és II. pillérének keretében – az NHP 2013. június 1-jén induló első szakaszában (a továbbiakban: NHP első szakasz) 
vagy az NHP 2013. október 1-jén induló második szakaszában (a továbbiakban: NHP második szakasz) – az MNB által 
refinanszírozásra kerülő, a kis- és középvállalkozásoknak, az MNB-vel kötött NHP Keretszerződés és az annak részét 
képező Terméktájékoztató szerinti feltételekkel nyújtott hitelek (a továbbiakban: KKV hitelek) adatait, valamint 
a KKV hitelek lejelentett adataiban beállt minden változást jelenteni kell. 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] – a jelen kitöltési előírások eltérő rendelkezése hiányában – 
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 hitel refinanszírozását az NHP I. vagy II. pillére 
keretében, valamint, hogy az  NHP első vagy az  NHP második szakaszában kéri az  MNB-től. A  kódlista szerint kell 
kitölteni.
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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.
ca) A KKV hitelre vonatkozó szerződésnek az adatszolgáltatónál alkalmazott egyedi szerződésazonosítója.
cb) A KKV hitelre vonatkozó szerződés aláírásának időpontja. Amennyiben a  KKV hitelre vonatkozó szerződést 
a felek a szerződésben foglaltak szerint nem azonos időpontban írják alá, akkor a KKV hitelre vonatkozó szerződés 
szerinti legkésőbbi aláírási időpontot kell jelenteni.
cc) A KKV hitel folyósítási időpontja. Amennyiben a folyósítás több részletben történik, az első részlet folyósításának 
időpontját kell megadni. A  további részletek folyósításakor ez  az oszlop nem módosítandó, csak a  ci) oszlopban 
szereplő összeget kell megnövelni az  újabb folyósított részlet összegével, az  újabb folyósítást megelőző 
munkanapon. Az adott KKV hitelre vonatkozó első adatszolgáltatás a folyósítás napjának ismeretében teljesítendő, 
az  NHP I. és II. pillérének keretében refinanszírozni kért KKV hitel tekintetében a  refinanszírozási hitel kívánt 
folyósítási napját megelőző munkanap 15 óráig.
cd) A KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott lejárati időpont.
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.
cf ) A KKV hitel célja. A kódlista szerint kell kitölteni.
cg) Ebben az oszlopban kell feltüntetni, hogy a KKV hitel folyósítása több részletben történik-e. A kódlista szerint kell 
kitölteni.
ch) A KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott teljes hitelösszeg. Részletekben történő folyósításnál is 
a  teljes hitelösszeget kell megadni. Amennyiben a KKV hitel több sorban kerül jelentésre, mert pl. több célja van, 
illetve több hitelt vált ki, abban az esetben a KKV hitelre vonatkozó szerződésben meghatározott hitelösszeget is fel 
kell osztani az egyes sorok között a hitelcéloknak, illetve kiváltásoknak megfelelően.
ci) A KKV hitel összegének folyósított részletekkel növelt, illetve tőketörlesztésekkel csökkentett értéke. Az  oszlop 
értékének módosítását a  folyósítást, illetve a  törlesztést megelőző munkanapon 15 óráig kell teljesítenie 
az  adatszolgáltatónak, ha a  KKV számára való folyósítás feltételei fennállnak. Ha a  várt törlesztés mégsem 
folyik be az  adatszolgáltatóhoz, akkor sem állítható vissza az  oszlop értéke. Ha a  KKV megszűnik, továbbá ha 
a  KKV hitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik vagy megszüntetésre kerül, akkor az  oszlopban 
„0” értéket feltüntetve kell a  változásról teljesítendő adatszolgáltatást megküldeni, a  co) oszlopnál megadott 
határidőben. Amennyiben a KKV hitel több sorban kerül jelentésre, mert pl. több célja van, illetve több hitelt vált 
ki, abban az esetben a KKV hitel összegét fel kell osztani az egyes sorok között a hitelcéloknak, illetve kiváltásoknak 
megfelelően.
cj) A KKV hitel fedezetének jellegeként legfeljebb két típusú fedezetet lehet megadni, a  fedezetek fontosságának 
sorrendjében. A  kódlista szerint kell kitölteni. Több típusú fedezet esetében az  egyes fedezetek kódját egymást 
követően, szóköz alkalmazása nélkül kell megadni.
ck) Az oszlopot akkor kell kitölteni, ha a KKV hitel 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.
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.
cn) A KKV hitelre vonatkozó szerződésben szereplő gyakoriság. A kódlista szerint kell kitölteni.
co) A KKV hitellel kapcsolatos megjegyzésként egy legfeljebb 128 karakter hosszúságú szöveg írható be. Itt 
kell jelenteni, ha a  KKV megszűnik, továbbá ha a  KKV hitelre vonatkozó szerződés bármely okból megszűnik 
vagy megszüntetésre kerül. Az  adatszolgáltatást a  KKV megszűnését, vagy a  KKV hitelre vonatkozó szerződés 
megszűnését vagy megszüntetését eredményező tényről vagy jognyilatkozatról való tudomásszerzés napján 
15 óráig, illetve, amennyiben az  adatszolgáltató az  adott munkanapon 15 óra után szerez tudomást az  adott 
tényről, jognyilatkozatról, abban az  esetben a  tudomásszerzést követő munkanapon 15 óráig kell teljesítenie 
az adatszolgáltatónak.
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da) A kiváltott KKV hitel célja. A kódlista szerint kell kitölteni.
db) Az NHP második szakaszában refinanszírozni kért KKV hitel esetében az  oszlop kitöltése abban az  esetben is 
kötelező, ha a KKV hitel célja nem hitelkiváltás, de a KKV hitelt nyújtó hitelintézet a KKV-val a KKV hitelre vonatkozó 
szerződés megkötését megelőzően nem állt szerződéses kapcsolatban. A kódlista szerint kell kitölteni.
dc) Ezt az oszlopot abban az esetben kell kitölteni, ha a kiváltott hitelt folyósító hitelintézet nem azonos a KKV hitelt 
folyósító hitelintézettel.
dd) A részben kiváltott hitel kiváltás időpontjában fennálló teljes állományát kell jelenteni. Ezt az  oszlopot abban 
az esetben kell kitölteni, ha ez az összeg nagyobb, mint a ch) oszlopban megadott hitelösszeg.
de) A kiváltott hitel folyósítási időpontja. Részletekben történő folyósítás esetén az  első folyósítás időpontját kell 
megadni. Amennyiben a folyósítás időpontja nem ismert, a kiváltott hitelre vonatkozó szerződés aláírásának napját 
kell megadni. A  felek általi eltérő időpontban történő aláírás esetén a  cb) oszlop kitöltésére vonatkozó előírás 
az irányadó.
df ) A kiváltott hitelre vonatkozó szerződésnek a  kiváltott hitelt folyósító hitelintézetnél alkalmazott egyedi 
szerződésazonosítóját kell ebben az oszlopban megadni.
dg) A kiváltott hitel devizanemének megadásakor alkalmazandó deviza ISO-kódokat a  3.  melléklet 4.1.  pontja 
szerinti, az MNB honlapján közzétett technikai segédlet tartalmazza.
dh) A kiváltott hitel devizanemének megfelelő devizában kell megadni az összeget.
di) A kiváltott hitel esetében a  legrégebben fennálló késedelem beálltának naptári nap szerinti időpontját kell 
megadni. Ha a kiváltott hitel nem esett késedelembe, akkor az oszlopot üresen kell hagyni.
dj) A kiváltott hitel lejáratának napját kell megadni.
dk) A kiváltott hitel kamatozása lehet fix vagy referenciahozamhoz (pl. 3 hónapos BUBOR) kötött. Fix kamatozás 
esetén az adatszolgáltató által felszámított díjak és költségek hitelösszegre számított éves díját (teljes hitelköltséget) 
kell megadni, bázispontban kifejezve. Referenciahozamhoz kötött kamatozás esetén a  referenciahozamot 
kell megnevezni (pl. 3M BUBOR) és az  összes díj és költség figyelembevételével számított teljes éves felárat 
kell megadni, bázispontban megjelölve (Formátuma: „referenciahozam megnevezése + YYY”, ahol YYY a  felár 
bázispontban megadott értéke).
dl) Ebben a mezőben a tőketörlesztés évenkénti gyakoriságát kell megadni. A kódlista szerint kell kitölteni.
dm) A kiváltott hitel legutóbbi átstrukturálásának időpontját kell megadni.”

 2. Az R. 2. melléklet II. pontjában a F07 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai I.2. pontjában az „a PSZÁF 
által vezetett” szövegrész helyébe az „a felügyeleti” szöveg, az „az MNB-t” szövegrész helyébe az „az MNB Statisztikai 
igazgatóságát” szöveg lép.

 3. Az  R. 2.  melléklet II.  pontjában az  AL5 azonosító kódú adatszolgáltatás kitöltési előírásai II.  pontjának a  01. tábla 
DMM224 sorára vonatkozó magyarázatában az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének teljesített” szövegrész 
helyébe a „felügyeleti” szöveg lép.

 4. Hatályát veszti
a) az R. 2. melléklet I.A.5.1. alpontjában az „a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (a továbbiakban: PSZÁF) 

által adott engedély számmal vagy” szövegrész,
b) az R. 2. melléklet I.A.5.2. alpontjában az „PSZÁF engedély számmal vagy” szövegrész,
c) az R. 2. melléklet I.E.7. pontjában az „a PSZÁF-nál, illetve” szövegrész,
d) az R. 2. melléklet I. F.2.3. alpontjában az „ , és az megtalálható a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyeletének 

honlapján is” szövegrész,
e) az  R. 2.  melléklet II.  pontjának az  F01, F03, F08, F09, F14, F77-85 azonosító kódú adatszolgáltatásokra 

(Felügyeleti mérleg és eredménykimutatás, Átsorolásokra vonatkozó jelentések) vonatkozó kitöltési előírások 
I.2.  pontjában az „amely megegyezik a  PSZÁF-fal közös adatszolgáltatással,” és az „ , amely csak az  MNB 
számára készítendő” szövegrész, valamint I.5. pontjában az „a PSZÁF és” szövegrész.
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V. A Kormány tagjainak rendeletei

A nemzeti fejlesztési miniszter 56/2013. (IX. 27.) NFM rendelete
a kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló  
20/2004. (II. 27.) GKM rendelet módosításáról

A behozott kőolaj és kőolajtermékek biztonsági készletezéséről szóló 2013. évi XXIII. törvény 49.  § c)  pontjában kapott 
felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 
212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A  kőolaj és kőolajtermékekre vonatkozó nemzetközi adatszolgáltatásról szóló 20/2004. (II. 27.) GKM rendelet 
(a továbbiakban: GKM rendelet) „Az adatszolgáltatási eljárás” alcíme a következő 7–8/A. §-sal egészül ki:
„7.  § (1) A  miniszter megküldi a  Bizottság részére a  belső energiapiac működésével vagy az  Európai Unió 
energiaellátásának biztonságával kapcsolatos, harmadik országgal kötött kormányközi megállapodásokat és azok 
módosítását.
(2) Ha az (1) bekezdés szerinti kormányközi megállapodás egyéb, a belső energiapiac működésére vagy az Európai 
Unió energiaellátásnak biztonságával kapcsolatos dokumentumra hivatkozik, a  miniszter – a  (3)–(4)  bekezdésre is 
figyelemmel – gondoskodik a dokumentum Bizottság részére történő megküldéséről.
(3) A  miniszter a  (2)  bekezdés szerinti dokumentumot bizalmassá minősítheti, ha a  dokumentum nyilvánosságra 
hozatala hátrányosan érintheti az  érintett felek tevékenységét. Ebben az  esetben a  miniszter a  dokumentumot  
– a tagállamok felé továbbítható, bizalmas adatokat nem tartalmazó – összefoglalóval együtt küldi meg a Bizottság 
részére.
(4) A (3) bekezdés szerinti összefoglaló
a) a dokumentum tárgyát,
b) a dokumentum célját,
c) a dokumentum hatályát,
d) a szerződő feleket,
e) a dokumentum időtartamát, és
f ) a főbb elemekre vonatkozó információkat
tartalmazza.
8.  § A  miniszter a  belső energiapiac működésével vagy az  Európai Unió energiaellátásának biztonságával 
kapcsolatos kormányközi megállapodásról vagy e  tárgykörben kötött kormányközi megállapodás módosításáról 
harmadik országgal folytatott tárgyalás előtt vagy során tájékoztathatja a Bizottságot a tárgyalás céljáról, tartalmáról 
és gondoskodhat a  releváns információk megküldéséről. Ha a  miniszter tájékoztatja a  Bizottságot, részére 
a tárgyalás előrehaladásáról rendszeresen beszámolni köteles.
8/A.  § A  miniszter felkérheti a  Bizottság képviselőjét a  belső energiapiac működésével vagy az  Európai Unió 
energiaellátásának biztonságával kapcsolatos tárgyalásokon megfigyelőként történő részvételre.”

2. §  A GKM rendelet 9. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:
(Ez a rendelet)
„d) a  tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra vonatkozó 
információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti és tanácsi 
határozatnak”
(a végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.)

3. §  Ez a rendelet 2013. október 1-jén lép hatályba.
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4. §  Ez  a  rendelet a  tagállamok és harmadik országok között kötött kormányközi energiaügyi megállapodásokra 
vonatkozó információcsere-mechanizmus létrehozásáról szóló, 2012. október 25-i 994/2012/EU európai parlamenti 
és tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

A nemzeti fejlesztési miniszter 57/2013. (IX. 27.) NFM rendelete
a bennfentes információk közzétételével kapcsolatos részletszabályokról

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133.  § (1)  bekezdés 17.  pontjában, valamint a  villamos energiáról szóló 
2007. évi LXXXVI. törvény 170.  § (2)  bekezdés 21.  pontjában kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint 
a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84.  § f )  pontjában 
meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a  villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
114/D.  §  (1)  bekezdése és a  földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 61/E.  § (1)  bekezdése szerinti 
honlapot (a  továbbiakban: közzétételi honlap) a  nyilvánosság számára folyamatosan és ingyenesen elérhető, 
felhasználó-barát módon működteti.

 (2) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétételi honlap működtetése során biztosítja, hogy a bennfentes 
információ
a) a feltöltést követő

aa) hat hónapig a közzétételi honlap főoldalán,
ab) hat hónap után a közzétételi honlap főoldalán jól látható menüpont (link) alatt, havi bontásban, és

b) piaci szereplőnként elkülöníthetően
megjelenjen.

 (3) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a feltöltött információ tartalmát nem módosíthatja.
 (4) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a feltöltött bennfentes információt – az (5) bekezdésre figyelemmel – 

a feltöltést követően legalább 5 évig megőrzi.
 (5) Ha a  bennfentes információ alapján eljárás indul, a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a  bennfentes 

információt az eljárás jogerős lezárásától számított legalább 5 évig megőrzi.

2. § (1) A közzétételi honlapra történő feltöltésre kizárólag a piaci szereplő jogosult.
 (2) A  piaci szereplő a  bennfentes információt magyar és angol nyelven – a  két nyelvi változat közül a  hivatalos 

megjelölésével – tölti fel a közzétételi honlapra.
 (3) A  piaci szereplő a  közzétett bennfentes információ módosítása esetén a  bennfentes információt a  módosítás 

egyértelmű megjelölésével a közzétételi honlapra újra feltölti.

3. § (1) A piaci szereplő
a) a villamos energia termelésére, átvitelére, elosztására, fogyasztására szolgáló létesítmény,
b) a földgáz termelésére, tárolására, szállítására, elosztására, fogyasztására szolgáló létesítmény, valamint
c) az LNG-létesítmény
leállása vagy kapacitásának kiesése esetén legalább az 1. melléklet szerinti bennfentes információkat teszi közzé.

 (2) A  piaci szereplő az  (1)  bekezdés alá nem tartozó esetben legalább az  1.  melléklet szerinti információk közül 
az 1. melléklet 2–10. pontjában foglaltakat, valamint a bennfentes információ leírását – így különösen – a következő 
információkat teszi közzé:
a) jelentős szervezeti változás (megszűnés, átalakulás, egyesülés, szétválás),
b) tevékenységi kör változása (új tevékenység megindítása, tevékenység megszüntetése),
c) piaci irányultság változása (piacbővítés, meglévő piacon folytatott tevékenység megszüntetése),
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d) csőd-, felszámolási, végelszámolási eljárás, törvényességi felügyeleti eljárás, kényszertörlési eljárás 
(megindítása, lezárása, lényeges adatok),

e) peres eljárás (felek, jogalap, eljárás megindítása, lezárása),
f ) végrehajtási eljárás (megindítása, követelés összege, ingó vagy ingatlan-végrehajtás, eljárás felfüggesztése, 

megszüntetése),
g) fizetési számla bírósági, végrehajtási vagy egyéb hatósági eljárás keretében történő zárolása,
h) bírság kiszabása, ha az eljárás során meghozott érdemi határozatban kötelezettségként megállapított bírság 

összege az egymillió forintot meghaladja (eljáró hatóság, bírság összege).

4. § (1) A  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a  közzétételi honlapon elérhetővé teszi a  közzétételi honlap 
működtetésére vonatkozó szabályzatát.

 (2) A szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a közzétételi honlap kialakítása és működtetése során gondoskodik 
az ott tárolt információk megőrzéséről és visszaélésszerű felhasználásának megakadályozásról.

5. § (1) A közzétételi honlap üzemzavara esetén a piaci szereplő a bennfentes információt a saját honlapján teszi közzé.
 (2) A  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes a  közzétételi honlap üzemzavaráról és üzemzavart követő 

helyreállított működéséről haladéktalanul tájékoztatja a piaci szereplőt.
 (3) A  piaci szereplő a  (2)  bekezdés szerinti értesítést vagy a  piaci szereplőnél bekövetkező üzemzavar megszűnését 

követően haladéktalanul a bennfentes információt a közzétételi honlapra is feltölti.
 (4) E  rendelet alkalmazása során üzemzavarnak minősül a  piaci szereplő vagy a  szervezett villamosenergia-piaci 

engedélyes informatikai rendszerében bekövetkező átmeneti vagy tartós meghibásodás, valamint karbantartás 
időtartama, amennyiben az informatikai rendszer nem tudja biztosítani a bennfentes információ feltöltését.

 (5) Az  üzemzavar bekövetkezéséről a  szervezett villamosenergia-piaci engedélyes haladéktalanul értesíti a  Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalt.

6. §  Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

7. §  Ez  a  rendelet a  nagykereskedelmi energiapiacok integritásáról és átláthatóságáról szóló, 2011. október 25-i 
1227/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 57/2013. (IX. 27.) NFM rendelethez

A bennfentes információ közzétételének minimális tartalma

A B

1. Alapvető adatok

2. Közzététel típusa új/módosítás (választható)

3. Piaci szereplő megnevezése szabad szöveg (cégnév – cégjegyzék szerint)

4. Piaci szereplő cégjegyzékszáma 2+2+6 karakter (cégjegyzék szerint)

5. Bennfentes információról való tudomásszerzés 
időpontja

éééé/hh/nn – óó/pp (kötelező formátum)

6. Bennfentes információ közzétételének 
időpontja

éééé/hh/nn – óó/pp (kötelező formátum)

7. Bennfentes információ leírása

8. Érintett működési terület termelés/átvitel/ elosztás/fogyasztás// 
termelés/tárolás/szállítás/elosztás/fogyasztás//
LNG (választható)
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9. Érintett piac régió/ország megnevezése (alfabetikus)

10. Kapcsolódó korábbi közzététel ha értelmezhető, a közzététel hivatkozása

11. Leállásra/kiesésre vonatkozó adatok

12. Érintett létesítmény megnevezése szabad szöveg

13. Az érintett létesítményen belül érintett eszköz 
megnevezése

szabad szöveg

14. A létesítmény névleges teljesítőképessége/
teljes kapacitása (MWh/gáznap)

numerikus

15. Esemény kezdő időpontja éééé/hh/nn – óó/pp (kötelező formátum, 
gáznapra vonatkozik)

16. Esemény záró időpontja éééé/hh/nn – óó/pp (kötelező formátum, 
gáznapra vonatkozik)

17. Esemény időtartamának bizonytalansága ± óra (kötelező formátum)

18. Esemény oka szabad szöveg + tervezett/nem tervezett

19. Rendelkezésre álló kapacitás leállás vagy 
karbantartás esetében (MWh/gáznap)

numerikus

20. Megjegyzés/Kiegészítő információ szabad szöveg

A nemzeti fejlesztési miniszter 58/2013. (IX. 27.) NFM rendelete
egyes földgáz-árszabályozási rendeletek módosításáról 

A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 3. pontjában, 
a 2. § és az 1. melléklet tekintetében a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 133. § (1) bekezdés 2. pontjában 
kapott felhatalmazás alapján, az  egyes miniszterek, valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről 
szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f ) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §  A földgázpiaci egyetemes szolgáltatáshoz kapcsolódó árak képzéséről szóló 29/2009. (VI. 25.) KHEM rendelet 6.  § 
(4)  bekezdésében az  „1.1.4.  pontja szerinti reálhozam tényező 2,28%-os” szövegrész helyébe az  „1.1.4.1.  pontja 
szerinti reálhozam tényező 0%-os” szöveg lép.

2. §  A földgáz rendszerhasználat árszabályozásának kereteiről szóló 74/2009. (XII. 7.) KHEM rendelet (a  továbbiakban: 
R1.) 4. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § (1) Az egyetemes szolgáltatók részére vételre felajánlott földgázforrás és a  hazai termelésű földgáz mennyiségéről 
és áráról, valamint az  igénybevételre jogosultak és kötelezettek köréről szóló 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelet 
(a továbbiakban: R2.) 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„5. § (1) Ha a földgázforrás árát a következő negyedévre meghatározó miniszteri rendelet nem lép hatályba az adott 
negyedév első napján, a  rendelet hatálybalépéséig a  földgázforrás árára vonatkozóan – azon források esetében, 
amelyekből tényleges átvétel történt – a  2–5.  mellékletben meghatározott árakat kell alkalmazni az  egyetemes 
szolgáltatás céljára átvett földgázmennyiség tekintetében.
(2) Ha olyan földgázforrásból történik tényleges átvétel az (1) bekezdés szerinti miniszteri rendelet hatálybalépéséig, 
amely földgázforrásra vonatkozóan a  2–5.  mellékletek nem tartalmaznak árat, a  földgázforrás ára a  nem 
földgáztárolóból származó, a volt közüzemi nagykereskedő által a nem hazai termelésből beszerzett földgázforrás 
árával egyezik meg.”

 (2) Az R2. 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (3) Az R2. 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (4) Az R2. 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (5) Az R2. 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
 (6) Az R2. 6. melléklet címében a „harmadik” szövegrész helyébe a „negyedik” szöveg lép.
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4. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. október 1-jén lép hatályba.
 (2) Az 1. §, a 2. §, valamint az 1. melléklet 2013. november 1-jén lép hatályba.

  Németh Lászlóné s. k.,
  nemzeti fejlesztési miniszter

1. melléklet az 58/2013. (IX. 27.) NFM rendelethez

 1.  Az R1. 4. melléklet 1. pont 1.1.4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„1.1.4. A tőkeköltség reál hozamtényezőjével kapcsolatos számítások
1.1.4.1. A tőkeköltség reál hozamtényezője a földgázszállítók által végzett tevékenység esetében minden felhasználó 
ellátása tekintetében:

THSZ: 8,78%.

1.1.4.2. Az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók ellátásának mértékéig a  földgázelosztók és 
a földgáztárolók által végzett tevékenység tőkeköltségének reál hozamtényezője:

THESZ: a tőkeköltség reál hozamtényezője egységesen 0%.

1.1.4.3. A  földgázelosztók és a  földgáztárolók által a  nem az  egyetemes szolgáltatásra jogosult felhasználók 
ellátásának mértékéig végzett tevékenység tőkeköltségének reál hozamtényezője:

THV: a tőkeköltség reál hozamtényezője földgázelosztás esetében 8,29%, 
földgáztárolás esetében: 10,05%.

                 ”
 2.  Az R1. 4. melléklet 1. pont 1.2. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

„1.2. Rendkívüli ármegállapítás: a Hivatal rendkívüli ármegállapítás során is dönthet a rendszerhasználati díjakról.”

2. melléklet az 58/2013. (IX. 27.) NFM rendelethez
„2. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2. § szerinti földgázforrás ára és mennyisége 2013. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

 1.  Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, nem földgáztárolóból származó 
földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

  A  B  C  D

 1.  Szerződött egyetemes szolgáltató  Földgázforrás 

mennyisége (TJ)

 Nem hazai termelésből 

beszerzett földgázforrás 

ára (USD/GJ)

 Hazai termelésből 

beszerzett 

földgázforrás ára 

(forint/MJ)

 2.  FŐGÁZ Zrt.  3185  12,019  -

 3.  E.ON Energiaszolgáltató Kft.  1833  12,019  -

 4.  E.ON Energiaszolgáltató Kft.  1492  -  0,781

 5.  GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.  2645  12,019  -

 6.  GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.  1492  -  0,781
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 2.  Az  E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő, földgáztárolóból származó 
földgázforrás legmagasabb hatósági ára és mennyisége:

A B C

1.  Szerződött egyetemes szolgáltató  Földgázforrás mennyisége (TJ)  Földgázforrás ára (forint/MJ)

2.  E.ON Energiaszolgáltató Kft.  4987  2,029

3.  GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.  6205 2,167

4.  FŐGÁZ Zrt. 3845 2,395
                  ”

3. melléklet az 58/2013. (IX. 27.) NFM rendelethez
„3. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A volt közüzemi nagykereskedőre vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz  
legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2013. negyedik negyedévre

  A  B  C

 1.  A volt közüzemi nagykereskedő  Földgázforrás mennyisége (TJ)  Földgázforrás ára (forint/MJ)

 2.  E.ON Földgáz Trade Zrt.  2983  0,781
                ”

4. melléklet az 58/2013. (IX. 27.) NFM rendelethez
„4. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

Az egyetemes szolgáltatóra vonatkozó, a 3. § szerinti hazai termelésű földgáz  
legmagasabb hatósági ára és mennyisége 2013. negyedik negyedévre

  A  B  C

 1.  Egyetemes szolgáltató  Földgázforrás mennyisége (TJ)  Földgázforrás ára (forint/MJ)

 2.  FŐGÁZ Zrt. 2096  0,781

 3.  TIGÁZ Zrt.  2823  0,781
                 ”

5. melléklet az 58/2013. (IX. 27.) NFM rendelethez
„5. melléklet a 19/2010. (XII. 3.) NFM rendelethez

A 2/A. § szerinti földgázforrás ára 2013. negyedik negyedévre, valamint a felek köre

Az E.ON Földgáz Trade Zrt. mint volt közüzemi nagykereskedő által értékesítendő földgázforrás legmagasabb 
hatósági ára a  szerződésben foglalt mennyiségekre tekintettel tárolóból és nem tárolóból származó földgáz 
megosztásban:

  A  B  C

 1.  Szerződött egyetemes szolgáltató  Nem földgáztárolóból beszerzett 

földgázforrás ára (USD/GJ)

 Földgáztárolóból beszerzett 

földgázforrás ára (forint/MJ)

 2.  OERG Kft.  7,459  2,382
                ”
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A vidékfejlesztési miniszter 86/2013. (IX. 27.) VM rendelete
az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez 
nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, valamint az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program  
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról

A mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint halászati támogatásokhoz és egyéb intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes 
kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény 81.  § (3)  bekezdés a)  pontjában kapott felhatalmazás alapján – az  egyes miniszterek, 
valamint a  Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94.  § a) és 
b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – a következőket rendelem el:

1. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a szaktanácsadási 
szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló  
52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet módosítása

1. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó 
támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 52/2007. (VI. 28.) 
FVM rendelet] 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A támogatás igénybevételére jogosult
a) a mezőgazdasági termelő,
b) az erdőgazdálkodó,
c) a kertészeti termelő
[a  továbbiakban az a)–c) pontok együtt: ügyfél], ha a TSzK-val a 3. § szerinti célterületekre szolgáltatói szerződést 
köt, amelynek legkésőbbi teljesítési határideje a  2013. évre kötött szaktanácsadási szerződések esetében 
2013. december 31., a 2014. évre kötött szaktanácsadási szerződések esetében 2014. szeptember 15.”

2. § (1) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(2) Az ügyfél az egyesített támogatási-kifizetési kérelmét ügyfélkapun keresztül elektronikus űrlapon nyújthatja be 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz (a továbbiakban: MVH)
a) 2013. évben
aa) április 1-jétől május 31-ig,
ab) november 1-jétől november 30-ig,
b) 2014. évben
ba) április 1-jétől április 30-ig
bb) augusztus 1-jétől augusztus 31-ig,
bc) november 15-étől december 15-ig.
(3) Az  ügyfélnek 2013. évben legfeljebb egy, 2014. évben legfeljebb kettő – egy 2013.  évi és egy 2014.  évi 
szaktanácsadási szerződéshez kapcsolódó – egyesített támogatási kifizetési kérelme támogatható.”

 (2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 6. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Kifizetés alapját csak a  (6)  bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás 
képezheti. Amennyiben a  bizonylat a  (6)  bekezdés b)  pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került 
elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.”

3. § (1) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:
[Az ügyfél a kifizetési kérelmét a TSzK integrált rendszerén keresztül nyújthatja be. A TSzK a vele szolgáltatási szerződést 
kötött ügyfelek kifizetési kérelmeit 2014. évben]
„ba) január 1– január 31.,”
[között gyűjti be.]

 (2) Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 8. § (10) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(10) Kifizetés alapját csak a  (7)  bekezdésben foglaltaknak megfelelő számviteli bizonylaton szereplő kiadás 
képezheti. Amennyiben a  bizonylat a  (7)  bekezdés b)  pontjában foglaltaknak való meg nem felelés miatt került 
elutasításra, úgy az elutasított bizonylat más kifizetési kérelemhez kapcsolódóan ismételten nem nyújtható be.”
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4. §  Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet a következő 10/D. §-sal egészül ki:
„10/D.  § E  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a  szaktanácsadási szolgáltatások 
igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet, 
valamint az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és 
II.  intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel [a  továbbiakban: 86/2013. 
(IX. 27.) VM rendelet] megállapított 6.  § (7)  bekezdését és 8.  § (10)  bekezdését a  86/2013. (IX. 27.) VM rendelet 
hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.”

5. §  Az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelet 1. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program 
I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes 
feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosítása

6. §  Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország Vidékfejlesztési Program I. és 
II.  intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
139/2008. (X. 22.) FVM rendelet [a  továbbiakban: 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet] 3.  § (1)  bekezdése helyébe 
a következő rendelkezés lép:
„(1) E  rendelet alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe az  1. és 6. számú mellékletben felsorolt 
képzéseken való részvételhez. A támogatott képzések szervezése a Vidékfejlesztési Minisztérium által előírt képzési 
programoknak megfelelően az alábbi célterületeken történhet:
a) a  gazdálkodás fenntarthatóságát és eredményességét szolgáló ismeretek átadása mezőgazdasági termelők és 
erdőgazdálkodók részére az 1. számú mellékletben felsorolt szakképesítést nem adó és Országos Képzési Jegyzék 
(OKJ) szerinti, valamint hatósági képzések keretében (a továbbiakban: 1. célterület);
b) az  alábbi ÚMVP intézkedések keretében előírt, a  6. számú mellékletben felsorolt kötelező képzések 
(a továbbiakban: 2. célterület):
ba) 5.3.1.2.1. Mezőgazdasági üzemek korszerűsítése (kivéve: a gépvásárlási támogatást);
bb) 5.3.1.1.2. A fiatal mezőgazdasági termelők elindítása;
bc) 5.3.1.4.1. A szerkezetátalakítás alatt álló félig önellátó gazdaságok támogatása;
bd) 5.3.1.2.3. Mezőgazdasági termékek értéknövelése;
be) 5.3.2.1.4. Agrár-környezetgazdálkodási kifizetések;
bf ) 5.3.2.2.5. Erdő-környezetvédelmi kifizetések;
bg) 5.3.2.1.3. Natura 2000 kifizetések.”

7. §  A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(7) Támogatás csak olyan felnőttképzési szerződés alapján nyújtható, amely tartalmazza a  támogatást igénylő 
ügyfél nevét és a  mezőgazdasági, agrár-vidékfejlesztési, valamint a  halászati támogatásokhoz és egyéb 
intézkedésekhez kapcsolódó eljárás egyes kérdéseiről szóló 2007.  évi XVII.  törvény (a  továbbiakban: Eljárási  tv.) 
28.  §-a szerinti ügyfél-azonosító számát, mint a  szerződés alapján a  képzés költségeit viselő adatait. A  jogcím 
keretében kizárólag az ügyfél nevére kiállított számla fogadható el.”

8. §  A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az  egy naptári évben, egy ügyfél által benyújtott kérelmek alapján megállapítható támogatás összege 
az 1. célterületre vonatkozóan a 2013. augusztus 31-ét követően benyújtásra kerülő kérelmek esetében legfeljebb 
570 000 forint.”

9. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdés b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:
[ÚMVP Képző Szervezet lehet az a szervezet, amely]
„b) a felnőttképzésről szóló törvényben foglaltak alapján felnőttoktatás folytatására jogosult, regisztrált képzési hely, 
valamint külön jogszabály alapján felnőttképzési intézmény-akkreditációval rendelkezik, továbbá
c) rendelkezik ügyfél-azonosító számmal.”
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 (2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 6. § (4) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„e) a felnőttképzésről szóló törvény szerinti haladási naplót és a 3. számú mellékletben meghatározott tartalmú napi 
jelenléti ívet vezet;”

10. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(6) Az  egyesített támogatási és kifizetési kérelmet a  felnőttképzési szerződés megkötésének dátumától számított 
24 hónapon belül, de legkésőbb 2015. január 31-ig lehet benyújtani.”

 (2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(8) Az egyesített támogatási és kifizetési kérelmek benyújtásának időszaka:
a) 2013. évben
aa) március 1-jétől április 30-ig;
ab) szeptember 1-jétől október 31-ig;
b) 2014. évben
ba) március 1-jétől március 31-ig;
bb) szeptember 1-jétől szeptember 30-ig;
c) 2015. évben január 1-jétől január 31-ig.”

11. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet a következő 10/E. és 10/F. §-sal egészül ki:
„10/E.  § A  10/D.  § (1)  bekezdésében foglalt rendelkezéstől eltérően, a  kötelező képzésekre vonatkozóan, 
a  2013. augusztus 15. előtt hatályba lépett szerződésekhez kapcsolódó egységes támogatási kifizetési 
kérelmek benyújtására – 2014.  évtől kezdődően – e  rendeletnek az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési 
Alapból a  szaktanácsadási szolgáltatások igénybevételéhez nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 
52/2007. (VI.  28.) FVM rendelet, valamint az  Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból az  Új Magyarország 
Vidékfejlesztési Program I. és II. intézkedéscsoportjához kapcsolódó képzések tárgyában nyújtandó támogatások 
részletes feltételeiről szóló 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet módosításáról szóló 86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel 
[a továbbiakban: 86/2013. (IX. 27.) VM rendelet] megállapított 7. § (8) bekezdés b) és c) pontját kell alkalmazni.
10/F.  § E  rendeletnek a  86/2013. (IX. 27.) VM rendelettel megállapított 7.  § (6)  bekezdését a  86/2013. (IX. 27.) 
VM rendelet hatálybalépését követően hatályba lépett felnőttképzési szerződésekre vonatkozóan kell alkalmazni.”

12. § (1) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 2. számú melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
 (2) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 3. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
 (3) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 4. számú melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
 (4) A 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 5. számú melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

13. §  Hatályát veszti a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelet 7/A. §-a, 7/B. §-a, valamint 10/D. § (2) bekezdése.

14. §  Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  Dr. Fazekas Sándor s. k.,
  vidékfejlesztési miniszter
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1. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez
„1. számú melléklet az 52/2007. (VI. 28.) FVM rendelethez

Azonosító kód SZAKTANÁCSADÓI SZOLGÁLTATÁSI JEGYZÉK
Célterület a rendelet 

3. §-a szerint

Szántóföldi növénytermesztés

Ntc1 Energetikai terv készítés (1) c)

Ntc2 Gépesítési terv készítés (1) c)

Ntc3 Környezetvédelmi terv készítés (1) c)

Ntc4
Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével 
kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Ntc5 Közvetlen támogatási kérelem elkészítése (1) c)

Ntc6 Növényvédelmi terv készítés (1) c)

Ntc7 Ökológiai növénytermesztéssel kapcsolatos tanácsadás (1) c)

Ntc8 Tápanyag-gazdálkodási terv készítés (1) c)

Ntc9 Technológiai tervek műveletenként (tárolás is) (1) c)

Ntc10 Termesztéstechnológia készítése (1) c)

Ntc11 Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható) (1) c)

Ntc12 Vízgazdálkodás (1) c)

Ntc13 Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) (1) c)

Nta1 Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény) (1) a)

Nta2 Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény) (1) a)

Nta3 Növényvédelem 23.4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény) (1) a)

Nta4 Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7 (1) a)

Ntb1 Munkabiztonság (1) b)

Állattenyésztés

Átc1 Állatállomány-nyilvántartás, változási terv készítés (1) c)

Átc2 Állategészségügyi tanácsadás (1) c)

Átc3 Állatjóléti tanácsadás (1) c)

Átc4 Fejési terv készítés (1) c)

Átc5 Higiéniai terv készítés (1) c)

Átc6 Környezetterheléssel kapcsolatos tanácsadás (1) c)

Átc7 Közvetlen támogatási kérelem elkészítése (1) c)

Átc8 Legeltetési terv készítés (1) c)

Átc9 Ökológiai állattenyésztéssel kapcsolatos tanácsadás (1) c)

Átc10 Párosítási terv készítés (1) c)

Átc11 Takarmányozási terv készítés (1) c)

Átc12 Tartástechnológiai terv készítés (1) c)

Átc13
Telepirányítási és állománykezelő informatikai eszközökhöz kapcsolódó szaktanácsadás, 
rendszerkarbantartás, nyilvántartás

(1) c)

Átc14 Trágya kezelési tanácsadás (1) c)

Átc15 Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható) (1) c)

Átc16 Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) (1) c)

Áta1 Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény) (1) a)

Áta2 Állattenyésztés 23.3 (kölcsönös megfeleltetés 6., 7., 8., 10., 16., 17. és 18. követelmény) (1) a)

Áta3 Állategészségügy 23.6 (kölcsönös megfeleltetés 12., 13., 14. és 15. követelmény) (1) a)

Áta4 Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény) (1) a)

Átb1 Munkabiztonság (1) b)
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Kertészet (zöldség-, gyümölcs-, szőlő-, dísznövény-, gyógynövénytermesztés)

Kec1 Környezetvédelmi terv készítés (1) c)

Kec2
Közreműködés táblatörzskönyv vezetésben (komplex elemzésekkel), GN vezetésével 
kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Kec3 Közvetlen támogatási kérelem elkészítése (1) c)

Kec4 Növényvédelmi terv készítés (1) c)

Kec5 Ökológiai termesztéstechnika (1) c)

Kec6 Szőlő kivágási támogatás kérelem készítése (1) c)

Kec7 Szőlő szerkezetátalakító támogatási kérelem készítése (1) c)

Kec8 Tápanyag-gazdálkodási terv készítés (1) c)

Kec9 Telepítési és fajtaváltási tanácsadás (1) c)

Kec10 Termesztéstechnológia készítése (1) c)

Kec11 Vízgazdálkodás (1) c)

Kec12 Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható) (1) c)

Kec13 Jó Mezőgazdasági Gyakorlat (JMGy) (1) c)

Kea1 Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény) (1) a)

Kea2 Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény) (1) a)

Kea3 Növényvédelem 23.4 (kölcsönös megfeleltetés 9. követelmény) (1) a)

Kea4 Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, helyes gazdálkodási gyakorlat 23.7 (1) a)

Keb1 Munkabiztonság (1) b)

Erdő- és fagazdálkodás

Erc1 Erdőértékbecslés (1) c)

Erc2 Erdőtelepítési terv (1) c)

Erc3 Éves erdőgazdálkodási terv és elszámolás (1) c)

Erc4 Faanyagkezelés (számbavétel, kiadás stb.) (1) c)

Erc5 Termőhely-feltárási szakvélemény (1) c)

Erc6 Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható) (1) c)

Erc7 Erdőgazdálkodó nyilvántartásba vételi eljárás (1) c)

Erc8 Üzemtervek elkészítése, illetve abban való közreműködés (1) c)

Erc9 Energia erdő tervezés (1) c)

Erc10 Vadkár-megelőzési technológiák tervezése (1) c)

Erc11 Vadkárfelmérés (1) c)

Era1 Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény) (1) a)

Erb1 Munkabiztonság (1) b)

Vadgazdálkodás

Vac1 Élőhelyfejlesztés (1) c)

Vac2 Éves vadgazdálkodási terv készítés (1) c)

Vac3 Gazdálkodási terv készítés (1) c)

Vac4 Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható) (1) c)

Vaa1 Természetvédelem 23.1 (kölcsönös megfeleltetés 1. és 5. követelmény) (1) a)

Vab1 Munkabiztonság (1) b)

Földügyek (ingatlan-nyilvántartás, földmérés, földvédelem, földminősítés, birtokrendezés)

Föc1 Birtokrendezéssel kapcsolatos tanácsadás (1) c)

Föc2 Földhasználati ügyintézés Földhivatalnál (1) c)

Föc3 Földhasznosítás, beleértve a tereprendezést megalapozó szakvéleményt (1) c)

Föc4 Földvédelemmel kapcsolatos tanácsadás (1) c)
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Föc5
GPS területmérésen alapuló üzemi parcella térkép készítése (a támogatásigénylések 
elkészítéséhez), parcellánkénti mérési jegyzőkönyvvel, illetve parcella vázlattal

(1) c)

Termékfeldolgozás

Tec1
A gazdaságban előállított mg-i melléktermékek és hulladékok hasznosításával 
kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Tec2
Energiatermelés célú biomassza előállításával és elsődleges feldolgozásával kapcsolatos 
tanácsadás

(1) c)

Tec3
Mezőgazdasági, erdészeti elsődleges élelmiszerek feldolgozása, hasznosításával 
kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Tec4 Pályázatírás (ÚMVP jogcímekre, ha a jogcím keretében a pályázatírás nem támogatható) (1) c)

Tea1 Élelmiszer-biztonság 23.5 (kölcsönös megfeleltetés 11. követelmény) (1) a)

Tea2 Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény) (1) a)

Teb1 Munkabiztonság (1) b)

Farmmenedzsment

Fmc1 Üzleti terv készítése (1) c)

Fmc2 Vezetői információs rendszer kialakítása (1) c)

Fmc3 Pénzügyi gazdálkodással kapcsolatos tanácsadás (1) c)

Fmc4
Általános agrár szabályozási információ szolgáltatás, stratégiai jellegű ismeretek, aktuális 
témák, új jogszabályok gazdálkodó által kért témakörökben

(1) c)

Fmc5 Elektronikus adatszolgáltatás (1) c)

Fmc6 Pályázatfigyelés (1) c)

Fmc7 Pályázatokkal kapcsolatos éves jelentések elkészítése (1) c)

Fmc8 Pénzforgalmi terv készítése (Bevétel-Kiadás) (1) c)

Fmc9 Anyaggazdálkodási terv készítés (1) c)

Agroturizmus

Agc1 Falusi turizmus fejlesztési terv elkészítése (1) c)

Agc2 Fejlesztési projekt kidolgozása (1) c)

Talajvédelem

Tvc1 Erózió elleni védelmet, tereprendezést megalapozó tanácsadás (1) c)

Tvc2 Hígtrágya kijuttatást megalapozó tanácsadás (1) c)

Tvc3 Beruházás esetén a humuszos termőréteg mentéséhez szükséges tervezési tanácsadás (1) c)

Tvc4 Rekultivációs terv készítéséhez tanácsadás (1) c)

Tvc5 Szakszerű talajmintavétel (GPS-es jelöléssel), rajzzal egybekötve, növénymintavétel (1) c)

Tvc6 Szennyvíziszap mezőgazdasági felhasználását megalapozó tanácsadás (1) c)

Tvc7 Talajjavítást megalapozó tanácsadás (1) c)

Tvc8 Öntözés megvalósításához szükséges tanácsadás (1) c)

Tvc9 Ültetvénytelepítést megalapozó tanácsadás (1) c)

Tvc10 Vízrendezést megalapozó tanácsadás (1) c)

Tva1 Talaj- és vízvédelem 23.2 (kölcsönös megfeleltetés 2., 3. és 4. követelmény) (1) a)

Tva2
Helyes mezőgazdasági és környezeti állapot eléréséhez szükséges feltételek, helyes 
gazdálkodási gyakorlat 23.7

(1) a)

Tvb1 Munkabiztonság (1) b)

Vidékfejlesztés

Vfc1
Mezőgazdasági termelők, erdőgazdálkodók vidékfejlesztési programokban való 
részvételével kapcsolatos tanácsadás

(1) c)

Vfc2 Tevékenység diverzifikálás (1) c)
”
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2. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez
„2. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Képzési projekt terv

Az ÚMVP Képző szervezet neve:

a 6. § (1) bekezdés c) pontja szerinti 
ügyfél-azonosító száma:

.......... évre tervezett képzések

Sorszáma 
a képzési 

projektben1

Kódszáma Megnevezése
Időpontja 
(hónap)

Helyszíne

Tervezett költsége (ft/fő)

15 fő résztvevő 
esetén

25 fő résztvevő 
esetén

1 A képzéseket a projektben tervezett kezdési időpontjuk sorrendjében folyamatosan számozni kell 1-től kezdődően, amelyhez / jellel a tárgyév utolsó két számjegyét 
kell hozzátenni (pl. 2009-ben az 5. képzés sorszáma: 5/09).

A táblázat sorainak száma igény szerint bővíthető.”

3. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez
„3. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Jelenléti ív
(naponként a  képzés megkezdése előtt kitöltendő; kivéve: az  oktatást végzők neve, aláírása rovatokat az  oktató 
aznapi első tanítási órája előtt kell kitölteni)

A képzést szervező ÚMVP Képző Szervezet neve:
A képzés megnevezése:
A képzés sorszáma a képzési projektben:
A képzés helye, időpontja: …………………., ……. év ……… hó ……… nap

Az oktatást végzők:

....... órától ........... óráig Oktató neve Oktató aláírása
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A képzésen résztvevők:

Ügyfél neve
Ügyfél ügyfél-azonosító 

száma
Részt vevő személy neve

Részt vevő személy 
aláírása

(Szükség esetén a sorok száma növelhető.)”

4. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez
„4. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Az elszámolható kiadások felső határértéke

A B C D

1.

Megnevezés
Szakképesítést nem adó képzés 

(an1–an21 és b1-b11/2)

OKJ szerinti képzés (ao1–ao223) és 

80 órás Növényvédelmi Tanfolyam 

(h2)

Mezőgazdasági vontatóvezető 

képzés (h1)

2. elméleti óra (tartalmazza 
a szakképesítést nem adó 
képzések esetén az oktatási 
segédlet költségeit is)

1100 Ft/fő/óra 500 Ft/fő/óra 800 Ft/fő/óra

3. gyakorlati óra 1300 Ft/fő/óra 600 Ft/fő/óra 5000 Ft/fő/óra** 
1000 Ft/fő/óra***

4. szervezési költség 5000 Ft/fő 5000 Ft/fő 5000 Ft/fő

5. vizsgaköltség 18 000 Ft/fő* 30 000 Ft/fő 12 000 Ft/fő

 * Csak az  an19 Mezőgazdasági szállítás, anyagmozgatás speciális esetei c. képzésnél számolható el a  Nemzeti Közlekedési Hatóság által kibocsátott 
vizsgaigazolásnak a  képzést szolgáltató Képző Szervezet részére történő bemutatása esetén. A  Nemzeti Közlekedési Hatóság által a  vizsgáról kibocsátott 
visszaigazolás másolatát a kérelemhez mellékelni kell.
 ** Vezetési gyakorlatra vonatkozóan.
*** Vezetési gyakorlaton kívüli, egyéb gyakorlati képzésre vonatkozóan.”

5. melléklet a 86/2013. (IX. 27.) VM rendelethez
„5. számú melléklet a 139/2008. (X. 22.) FVM rendelethez

Az egyesített támogatási és kifizetési kérelem adattartalma
– a felnőttképzési szerződés száma,
– a támogatási célterület megjelölése,
– a képzés kódja, megnevezése,
– ügyfél-kategória (mezőgazdasági termelő vagy erdőgazdálkodó),
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– mezőgazdasági termelő esetén a  mezőgazdasági tevékenység megnevezése, erdőgazdálkodó esetén 
nyilvántartási száma,

– a felnőttképzési szerződés megkötésének, és hatálybalépésének dátuma,
– a képző szervezet neve, ügyfél-azonosító száma,
– a képzés kezdete, vége,
– a képzésen részt vevő személy neve,
– az  elméleti és a  gyakorlati óraszám (a képzési szervezetnél, illetve a  nem a  képzési szervezetnél eltöltött 

gyakorlati óraszám),
– a képzés díja,
– az elszámolni kívánt bizonylat adatai (bizonylat azonosítója, típusa, a kiállító adószáma, a fizetés módja, nettó 

értéke, a teljesítés időpontja, a pénzügyi teljesítés időpontja),
– a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylat azonosítója, a szolgáltatásazonosító,
– az elszámolni kívánt nettó kiadás és az áfa kulcs.”

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://www.magyarkozlony.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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